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III 

POVZETEK 

V magistrski nalogi sta prikazana pomen in vloga ustvarjalnega podjetniškega tima pri razvoju 

podjetniške inovativnosti in doseganju boljših poslovnih rezultatov podjetja na trgu. V prvem 

delu naloge smo, na podlagi preučitve strokovne literature predstavili pomen ustvarjalnosti in 

inovativnosti, pojasnili bistvo združevanja ustvarjalnih zaposlenih v podjetniške time ter 

osvetlili vlogo ustvarjalnega delovnega okolja pri razvoju podjetja. V drugem delu pa smo z 

izvedbo kvalitativne raziskave skozi primere dobrih praks teoretične osnove podkrepili z 

ugotovitvami, da je podjetje dejansko bolj inovativno, če ima izoblikovan ustvarjalen 

podjetniški tim in spodbudno delovno okolje, kjer je omogočen razvoj tako individualne kot 

tudi organizacijske ustvarjalnosti.  

Ključne besede: ustvarjalnost, inovativnost, podjetniški tim, ustvarjalno delovno okolje, 

uspešnost podjetja, dejavniki spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti. 

SUMMARY 

The thesis presents the importance and role of a creative business team in developing business 

innovativeness and achieving better business results of the company on the market. Based on a 

study of expert’s literature, the first part of the thesis presents the meaning of creativity and 

innovativeness, explains the essence of grouping employees into business teams and sheds light 

on the role of a creative work environment in the company’s development. In the second part 

we carried out a qualitative research and have through examples of good practices corroborated 

the theoretical bases by finding out that a company is actually innovative, if it has a creative 

business team and encouraging environment, which enables development of individual and 

organizational creativity. 

Keywords: creativity, innovativeness, business team, creative work environment, 

successfulness of the company, creativity and innovation promotion factors. 
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1 UVOD 

Nahajamo se v dobi znanja, kjer je ustvarjalnost postala neprecenljiv in iskan gospodarski vir, 

inovativnost pa rezultat učinkovitega izkoriščanja ustvarjalnih potencialov ljudi (Florida 2005, 

11−12). 

1.1 Opredelitev obravnavane teme in teoretičnih izhodišč 

Vse pogosteje se srečujemo z besedo inovativnost; ta naj bi podjetju omogočila glavno 

konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji. Napredek v podjetništvu je pripeljal do tega, da 

so se nekatera naprednejša podjetja osredotočila na razvoj človeške ustvarjalnosti, saj so v tem 

prepoznale konkurenčno prednost. Za izoblikovanje le-te je zaposlenim omogočeno svobodno 

delovanje in ustvarjanje inovacij. Gre namreč za kreativno razmišljanje, ki se z združitvijo 

znanja iz več področji, sintetizira v skupno celoto. Ta temelji predvsem na konstantnem 

prepričanju, da ne obstaja samo en pravilni odgovor, temveč jih je lahko več. Pomembno je, da 

vsak član tima s svojim znanjem oz. s svojim pogledom prispeva k rešitvi problema, zato je 

nujna interdisciplinarnost znotraj delovnega tima. Potrebna je vzpostavitev dobrega in močnega 

tima ljudi iz različnih področij, če želimo poudariti dodano vrednost nečesa (Turk 2010, 622).  

V ustvarjalni in inovativni družbi, v kateri se trenutno nahajamo, so ključnega pomena 

talentirani in ustvarjalni posamezniki. Gledano na celotno družbo je teh relativno malo, govora 

je o približno odstotku ljudi. Ti posamezniki so zelo pomembni za trg, saj so gonilo sprememb, 

z neverjetnim občutkom svobode in z možnostjo vplivanja na nadaljnji razvoj sveta. Vedno več 

takih ljudi izhaja iz generacije Y. To so posamezniki, rojeni med letoma 1981 in 2000, in 

predstavljajo približno četrtino svetovnega prebivalstva. Rojeni so v informacijski dobi, z vizijo 

povezanosti z zunanjim svetom, v soodvisnosti in z vrednotami sodobnega sveta. Prav zato je 

logično, da se mladi bolje znajdejo v sedanjih časih, saj so jim ta področja tudi bližje. Odraščali 

so skupaj s tehnologijo, ki spodbuja kreativnost, iznajdljivost in drugačno mišljenje. Ta je 

postala del njihovega vsakdanjega življenja za razliko od starejših generacij (Buh 2010). 

Kaj sploh je ustvarjalnost? Na splošno bi jo lahko opredelili kot notranjo energijo, ki vodi 

kiparja, da kljub hudim bolečinam v prstih išče v kamnu uresničitev vseh svojih zamisli ali pa 

kot nevidno silo, ki vodi roke glasbenika po tipkah klaviature z namenom, da iz nje izvabi 

unikatne in nepozabne melodije itd. Težko je natančno opredeliti ustvarjalnost, saj je hkrati 

razumska in intuitivna ter se ta lahko izraža na različne načine (Naji, Čander in Purkat 2009, 

12). Pri iskanju resnice o ustvarjalnosti so se izoblikovale mnoge razlage, razumevanja in 

opredelitve ustvarjalnosti, ne pa tudi enotna definicija le-te (Apohal 2007, 7). Različni avtorji 

imajo različne definicije ustvarjalnosti, a vendar je vsem pojmovanjem skupno, da gre za proces 

produciranja novih idej.  
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Seveda ni dovolj, da imamo v podjetju zaposlene ustvarjalne ljudi, če se ti ne morejo razvijati 

in generirati inovativnih proizvodov. Za razvoj podjetniške ustvarjalnosti je potrebno primerno 

delovno oz. ustvarjalno okolje, ki ga opredeljujejo trije T-ji, in sicer: tehnologija (kakovost 

bivanja, kulturno ponudbo in prijazna infrastruktura, ki omogoča timu povezovanje s svetom), 

talent (talentirane osebe, to naj bi bile ustvarjalne osebe, ki so lahko istočasno pametni, 

ustvarjalni in družabni (najpomembnejši dejavnik)) in toleranca (okolje brez pritiskov, kot na 

primer zapostavljanje zaradi spola, barve kože itd.) (Turk 2010, 621). 

Za doseganje skupnih ciljev podjetja in ustvarjanje novih inovacij je izredno pomembno, da je 

med zaposlenimi oz. v timu prisotno sodelovanje. Vendar sodelovanje ni vedno uspešno, še 

posebej, ko skupino sestavljajo ljudje, ki se zaradi svojega značaja, različnih interesov, 

preprosto nočejo delovati v skupinah, ampak sami. Seveda ne obstaja recept, v katerem bi 

pisalo, kje in kako najti prave profile ljudi, ki so zmožni trdno sodelovati z ostalimi člani 

skupine, če pa se naključno združijo pravi ljudje, se v skupini takoj začuti spodbudno in 

ustvarjalno ozračje, ki je temelj za dobro sodelovanje in skupno ustvarjanje želenih rezultatov 

(Turk 2010, 622−623). 

Na žalost se danes srečujemo z različnimi ovirami pri razvoju podjetništva, saj časi v 

gospodarstvu niso idealni, zato je podjetniška aktivnost omogočena le izbrancem, ki so zmožni 

razmišljati izven okvirja in najti kreativne oz. edinstvene rešitve za vsakdanje probleme (Goljar 

2013).  

Podjetje, ki želi dosegati čim boljše rezultate in biti na tekočem z najnovejšimi trendi, se mora 

ozreti tudi v tujino ter v svoje delovne procese implementirati različne primere dobre prakse. 

Podjetja na trgu se vsakodnevno srečujejo z novostmi, zato so izrednega pomena hitrost, 

prilagodljivost in pripravljenost podjetja na nove izzive. Dejstvo je, da to nepisano pravilo velja 

za vse zaposlene znotraj organizacije, zato kreativni direktorji od svojih zaposlenih upravičeno 

pričakujejo, da so ambiciozni, timsko naravnani, predvsem pa univerzalni, saj gre za tim ljudi, 

ki naj bi pokrival celotno področje poslovanja podjetja, kar pomeni, da mora včasih en zaposlen 

delati več različnih stvari hkrati (Turk 2010, 626). 

Podjetna Primorska je eden izmed projektov oz. natečajev, ki ga organizira Univerzitetni 

razvojni center in inkubator Primorske v sodelovanju s partnerji, s katerim spodbujajo nastanek 

novih podjetij z inovativnimi poslovnimi idejami, saj želijo prispevati k razvoju podjetništva v 

primorski regiji (UIP 2015a). Med leti so se na natečajih pojavljale različne domiselne, 

kreativne in inovativne ideje, a kljub temu vsem udeležencem ni uspelo svojega podjetja 

pripeljati oz. razviti do te mere, da bi postalo uspešno na domačem ali tujem trgu. Le redkim je 

uspelo in po njih bi se morala zgledovati ostala podjetja, ki želijo postati bolj ustvarjalna in 

podjetniško inovativna. 

Obravnavan problem magistrske naloge se tako nanaša na pomen ustvarjalne klime in 

stimulativnega delovnega okolja ter pomen sodobnega podjetniškega tima, katerega člani so 
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ustvarjalni ljudje, ki so zmožni razmišljati izven okvirjev, na drugačen in kreativen način. To 

so ustvarjalni zaposleni, ki so sposobni priti do inovativnih rešitev, ki podjetju omogočajo 

uspešen razvoj in dolgoročno poslovanje na trgu. 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

Namen magistrske naloge je predstaviti pomen ustvarjalnega podjetniškega tima, ki naj bi bil 

srce in gonilna sila podjetja ter pomen ustvarjalnega delovnega okolja, v katerem podjetnik 

dopušča svobodno pot kreiranju in rojevanju inovativnih rešitev znotraj podjetja. Poleg tega 

želimo predstaviti, da ne zadošča le individualna ustvarjalnost članov podjetniškega tima, da bi 

se doseglo želene rezultate, treba je spodbujati tudi ustvarjalnost na organizacijski ravni, da 

lahko podjetniški tim deluje kot celota in je posledično sposoben inovirati. V raziskavi, ki jo 

bomo izvedli na podlagi intervjuja z izbranimi inovativnimi podjetji iz primorske regije, ki so 

v preteklih letih sodelovali na natečaju Podjetna Primorska, želimo skozi primere dobrih praks 

prikazati, kakšno vlogo in pomen ima ustvarjalen podjetniški tim znotraj podjetja pri razvoju 

inovativnosti in za doseganje poslovnega uspeha na trgu. Proučiti želimo, kakšno delovno 

okolje je izoblikovano v izbranih podjetjih ter kateri dejavniki spodbujajo razvoj in krepitev 

njihovega inovativnega podjetja.  

Cilji teoretičnega dela magistrske naloge so naslednji: 

1. preučiti in analizirati literaturo s področja ustvarjalnega in inovativnega podjetništva,  

2. opredeliti dejavnike in načine krepitve ustvarjalnosti, tako na individualni kot tudi na 

organizacijski ravni, 

3. opredeliti vlogo ustvarjalnega podjetniškega tima in ustvarjalnega delovnega okolja za 

krepitev inovativnosti v podjetju. 

 

Cilji empiričnega dela magistrske naloge so naslednji: 

4. izvesti poglobljene intervjuje s tremi inovativnimi podjetji iz primorske regije (skupno šest 

intervjujev), 

5. ugotoviti, kateri dejavniki spodbujajo krepitev individualne in organizacijske ustvarjalnosti,  

6. ugotoviti, katere lastnosti podjetniškega tima so potrebne za razvoj in krepitev inovativnosti 

podjetja, 

7. ugotoviti, kakšno delovno okolje je potrebno za spodbujanje ustvarjalnosti v podjetju,  

8. na podlagi ugotovitev iz empirične raziskave oblikovati predloge, kako lahko podjetja 

spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost v podjetju.  

Na podlagi opredelitve temeljnega raziskovalnega problema smo izoblikovali naslednjo 

temeljno tezo, ki se glasi: »Ustvarjalnost podjetniškega tima spodbuja razvoj inovativnosti v 

podjetju, zato je ključnega pomena, da podjetniki ustvarjajo spodbudno delovno okolje, v 

katerem se krepi individualna in organizacijska ustvarjalnost«. 



 

4 

Za dosego namena in ciljev magistrske naloge smo si zastavili naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

Raziskovalno vprašanje 1: Kateri dejavniki spodbujajo krepitev individualne in 

organizacijske ustvarjalnosti? 

Raziskovalno vprašanje 2: Katere lastnosti podjetniškega tima so potrebne za razvoj in 

krepitev inovativnosti podjetja? 

Raziskovalno vprašanje 3: Kakšno delovno okolje je potrebno za spodbujanje ustvarjalnosti 

v podjetju? 

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo 

uporabili metode deskripcije, analize in sinteze. Prvi del naloge zajema poglobljen pregled 

domače in tuje strokovne ter znanstvene literature s področja podjetniške ustvarjalnosti in 

inovativnosti, ustvarjalnega delovnega okolja ter pomena dobrega tima zaposlenih v podjetju.  

Empirični del temelji na kvalitativni raziskavi, saj smo želeli pridobiti poglobljen vpogled v 

proučevano tematiko. Podatke smo zbrali s pomočjo šestih polstukturiranih intervjujev na 

namenskem vzorcu treh nenaključno izbranih podjetij iz primorske regije. Kriterij za izbiro teh 

podjetij so njihovi lastniki, ki so v obdobju od leta 2006 do leta 2015 sodelovali kot avtorji 

inovativnih poslovnih idej na natečaju Podjetna Primorska in se uvrstili med zmagovalce ali 

dobitnike druge nagrade. Navedene dobitnike nagrad smo poiskali na spletnem portalu Ajpes 

in preverili, v katerih podjetij so družbeniki oz. lastniki ter poskušali ugotoviti, ali poslujejo. Po 

pridobitvi želenih podatkov smo izbrali tri podjetja na podlagi naslednjih kriterijev: 1) podjetje 

je aktivno, 2) poslovno uspešno, 3) posluje z dobičkom v zadnjih treh letih, 4) lastniki podjetja 

ne presegajo 35. leta starosti. Želeli smo se namreč usmeriti v mlade lastnike oz. podjetnike, saj 

sklepamo, da so ti za razliko od starejših podjetnikov inovativnejši.  

V primeru, da smo naleteli na podjetja, ki niso ustrezala kateremu od zgoraj naštetih štirih 

kriterijev, smo predmetni kriterij ustrezno prilagodili. Tako smo bili primorani prilagoditi tretji 

kriterij (podjetje posluje z dobičkom v zadnjih treh letih), saj smo se v postopku iskanja podjetij 

soočili z le štirimi podjetji, ki so ustrezala temu kriteriju, vendar jih zaradi drugih odstopanj 

nismo mogli vključiti v raziskavo. Pri prvem podjetju od navedenih štirih smo tako bili deležni 

zavrnitve oz. lastnik podjetja ni želel sodelovati v predmetni raziskavi, pri ostalih treh pa smo 

ugotovili, da na trgu poslujejo kot samostojni podjetniki in nimajo zaposlenih oz. podjetniškega 

tima. V ta namen smo se usmerili v iskanje podjetij, ki so v zadnjih treh letih poslovala dve ali 

eno leto z dobičkom.  



 

5 

Tudi v primeru, ko smo v okviru pridobivanja podatkov o podjetjih zmagovalcev in dobitnikov 

drugih nagrad omenjenega natečaja ugotovili, da: 

− ta podjetja ne ustrezajo vsem zgoraj navedenim kriterijem (tudi po prilagoditvi tretjega 

kriterija), 

− ta podjetja ustrezajo vsem zgoraj navedenim kriterijem, vendar nimajo izoblikovanega 

podjetniškega tima,  

− so lastniki ali člani podjetniškega tima teh podjetij odklonili sodelovanje v predmetni 

raziskavi, 

smo se usmerili na osebe, ki so se na natečaju Podjetna Primorska v obdobju od 2006 do 2015 

uvrstili med ožjih 15 finalistov. Tudi v tem primeru smo preko spletnega portala Ajpes preverili 

ali so navedene osebe družbeniki oz. lastniki podjetij. V pred izbor smo uvrstili le tista podjetja, 

ki so izpolnjevala vse zgoraj navedene kriterije.  

V vsakem od izbranih podjetij smo opravili dva intervjuja, in sicer prvega z lastnikom podjetja 

in drugega z enim od ključnih zaposlenih (član podjetniškega tima). Tako lastnik podjetja kot 

tudi član podjetniškega tima sta odgovarjala na iste sklope vprašanj, saj smo želeli pridobiti 

različne poglede na isto tematiko. Skupaj smo opravili šest polstrukturiranih intervjujev.  

Intervju je bil sestavljen iz treh sklopov, in sicer iz prvega sklopa, ki je zajemal vprašanja o 

pomenu ustvarjalnega podjetniškega tima za podjetje, drugi sklop je zajemal vprašanja, vezana 

na vlogo ustvarjalnega delovnega okolja za razvoj inovativnih idej znotraj podjetja, in tretji, ki 

je zajemal vprašanja, vezana na dejavnike, ki naj bi spodbujali ustvarjalnost in posledično 

inovativnost podjetniškega tima. Odgovore posamičnega intervjuja smo s soglasjem 

intervjuvanca posneli in kasneje naredili prepis, ki je predstavljal osnovo za nadaljnjo analizo. 

Intervjuji so trajali od 38 do 60 minut. Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo metode 

analize vsebine. 

1.4 Postavke in omejitve raziskave 

Vzorec je namenski in omejen le na inovativna podjetja s primorske regije, ki so sodelovala na 

natečaju Podjetna Primorska v obdobju od leta 2006 do leta 2015 in se uvrstila na prvo, drugo 

mesto ali med finaliste, saj le-ti sodijo v našo ciljno populacijo.   

Predpostavljamo, da se v času raziskave število aktivnih podjetij v primorski regiji, ki so 

sodelovala na natečaju Podjetna Primorska, ni bistveno spremenilo. 

Predpostavljamo, da so podatki iz obstoječe literature dovolj točni in obsežni ter da smo s 

pomočjo opravljenih intervjujev in njihove analize pridobili relevantne in zanesljive podatke. 

Raziskava je omejena le na podjetja v primorski regiji. Zajeli smo le manjši vzorec podjetij, kar 

ne omogoča posploševanja ugotovitev na ostalo populacijo. Predpostavljamo, da podatki, 
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pridobljeni s pomočjo intervjujev, izražajo resničnost in da so intervjuvanci na vprašanja vestno 

odgovarjali. Obstaja možnost pristranskih odgovorov. 
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2 INDIVIDUALNA USTVARJALNOST 

Človekovo individualno ustvarjalnost mnogi povezujejo z nadnaravnim darom ali čudežnim 

talentom, a vendarle ni tako. Človeška ustvarjalnosti ni magična sila ali posebna nadarjenost, 

ki bi bila dana le redkim, ampak sposobnost, ki se v večji ali manjši meri skriva v vsakem izmed 

nas (Goman 1992, 3). 

Skriva se predvsem v človekovi različnosti oz. njegovi individualnosti. Po mnenju Mayerja naj 

bi bila le-ta sestavljena iz edinstvene razporeditve človekovih lastnosti, oplemenitenih s 

številnimi izkušnjami in novimi spoznanji posameznika, na podlagi katerih naj bi se tvorila 

celostna podoba posameznikove svojevrstne intimne resničnosti, izkazane navzven v obliki 

originalnih, izvirnih in kreativnih človekovih stvaritev (Mayer 1991). 

Človekova ustvarjalnost je praktično neomejen vir, ki ga najdemo povsod. Ta se ne more 

predajati potomcem ali »lastniniti« v tradicionalnem smislu. Je povsem neodvisna od rase, 

spola ali etične pripadnosti (Florida 2005, 12). 

Je tista posebna notranja sila, ki človeku pomaga izpeljati velike projekte na svež in izviren 

način. Predvsem pa ustvarjalcu omogoča, da vsako reševanje problemov doživi, kot priložnost 

za izkazovanje svojih notranjih potencialov (Goman 1992, 3). 

2.1 Definicija in opredelitev ustvarjalnosti 

Ustvarjalnost je izredno zapleten in skrivnosten pojem, ki ga že leta skušajo razvozlati številni 

poznavalci človeške osebnosti. Pri iskanju resnice o ustvarjalnosti so se izoblikovale mnoge 

razlage, razumevanja in opredelitve ustvarjalnosti, ne pa tudi enotna definicija le-te (Apohal 

2007, 7). 

Tako je Pečjak (2006, 5) ustvarjalnost opredelil kot temelj napredka in osnovni pogoj razvoja 

posameznika ter družbe, Plsek (1997) kot preurejanje znanja v glavi vsakega posameznika, z 

namenom tvorjenja novih in presenetljivih idej, Srića (1999, 54) kot prirojeno potrebo vsakega 

posameznika, ki se odvisno od posameznikove osebnosti izraža navzven, v obsegu in mejah, ki 

mu ga dopuščajo okoliščine ter drugi pogoji, Mayer (1991, 17) kot konstruktivno obliko 

izražanja človekove osebnosti oz. kot strukturo celovite osebnosti, »ki se manifestira skozi 

ustvarjalni proces kot aktivni princip kompozicije sposobnosti, stilističnih potez, čustvene sfere 

in motivacijskih mehanizmov«. Po Mayerjevo je ustvarjalnost generično bistvo vsakega 

človeka, skozi katero lahko uresničujemo samega sebe. Ta se navzven kaže kot zavestno in 

podzavestno produciranje izvirnih, novih zamisli, ki jih odkrivamo preko lastnih umetniških 

stvaritvah in realizaciji teorij, načrtov, modelov, odločitev itd. (Mayer 1991, 17).  

Ta ambivalenten in nedoločen pojem imenovan ustvarjalnost bi lahko na preprost način opisali 

tudi kot: 
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− Skorajda čarobno povezavo med nezavednim in zavednim delom človeškega mišljenja, ki 

se generira v možganih vsakega posameznika povesem spontano (Srića 1999, 52).  

− Posebno človeško veščino, ki jo je treba razvijati, negovati in usmerjati (Goman 1992, 3). 

− Stvar višjega uma, katerega rezultat je viden v katerikoli umetniški obliki in področju, ki se 

pri posamezniku izraža s preoblikovanjem lastnega življenja v smeri večje duhovne 

realizacije ter učinkovitosti (Smith 2009). 

− Gibalo razvoja in napredka celotnega človeštva, ki izvira iz človeka samega, če je le bolj 

ali manj radoveden, izviren, naklonjen k iskanju novih rešitev ter nezadovoljen z obstoječim 

stanjem. Ustvarjalnost nam omogoča, da s spontanim iskanjem novih kombinacij hitreje in 

lažje dosežemo zastavljene cilje (Smith 2009). 

Bistvo ustvarjalnosti je torej, da človek z ustvarjalnim potencialom naredi nekaj, česar prej ni 

bilo. Ustvarjalec zato ne stremi k ohranjanju obstoječega stanja, temveč k rušenju le-tega, da bi 

tako prišel do nečesa novega (Pečjak 1987, 16). 

2.2 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj ustvarjalnosti 

Po mnenju mnogih psihologov poteka razvoj ustvarjalnih sposobnosti na svojevrsten način in 

povsem drugače kot razvoj nekaterih osebnostnih lastnosti posameznika. Ta je odvisen od 

mnogih dejavnikov, ki jih lahko v grobem razdelimo na dve večji skupini, in sicer na makro in 

mikro dejavnike (Sedej 2006, 18). 

Med najpomembnejše makro dejavnike uvrščamo naravno in družbeno okolje (Sedej 2006, 17). 

Vpliv naravnega okolja se kaže v posameznikovih željah po otipljivih in stvarnih dobrinah, ki 

si jih lahko pridobi le s pomočjo ustvarjalnosti. Naravno okolje odločilno vpliva na razvoj 

ustvarjalnih sposobnosti posameznika, tudi ko ta ustvarjalno izkorišča naravne surovine zgolj 

iz potrebe po preživetju. Veliko večji vpliv na razvoj posameznikove ustvarjalnosti ima 

družbeno okolje. Ta se kaže predvsem preko želje po vsesplošni družbeni odobritvi in priznanju 

s strani družbe, katere del je (Amabile 1996, 5−10).  

Znotraj družbenega okolja je posameznik izpostavljen izredno močnim vlivom družbenih norm 

in kulture, ki ga med odraščanjem bolj ali manj izoblikujejo. Vsak posameznik se rodi kot del 

neke družbe, ki jo lahko sprejme za svojo ali pa jo s časoma zapusti (Sedej 2006, 17). 

Poznamo dve obliki družb, zaprte in odprte. Zaprte družbe so tiste, kjer vladajo izredno stroga 

pravila, od katerih pripadniki te družbe ne smejo odstopati. Člani take družbe so primorani 

slediti strogim družbenim običajem in normam. Družba od njih pričakuje izredno predvidljivo 

obnašanje. Tolerirane so le manjše kršitve družbenih pravil. Vsako kršenje pravil, ki presega 

mejo družbene normale, se strogo kaznuje. Družba takega kršitelja običajno spravi v slabši 

položaj, ga obravnava kot nenormalnega, ga dolgoročno etiketira kot mentalno nesposobnega 

ali kriminalca (Sedej 2006, 18). 
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Seveda obstajajo tudi družbe, ki se ne omejujejo s strogimi družbenimi pravili in kljub temu 

odlično delujejo. To so odprte družbe, ki so zaznane kot izredno prilagodljive družbe. Te se 

rojevajo predvsem v dobi tehnološkega napredka. Poznane so kot družbe, odprte za novosti, 

naklonjene pridobivanju novega znanja ter konstantno usmerjene v razvoj. Take družbe svoje 

člane nenehno spodbujajo k produciranju idej, in kar je najpomembnejše, svojim članom 

dopuščajo svobodno vedenje (Škafar 2005, 54). 

Družbeno okolje je pomembno za razvoj ustvarjalnosti posameznika z dveh vidikov, in sicer, 

ker lahko deluje kot motivator s tem, ko spodbuja posameznika k ustvarjanju, ali kot ponudnik, 

ki ustvarjalnemu posamezniku ponuja možnost izbire, da se kljub neustvarjalnim okoliščinam 

sam odloči ali bo šel proti toku in razvijal svojo ustvarjalnost ali pa bo podlegel pritisku 

neugodnega družbenega okolja. V takšnem okolju se sicer lahko razvijajo ustvarjalni 

posamezniki, vendar je le-teh (v povprečju) izredno malo (Cropley 2001, 65). 

Vsekakor je odvisno tudi od posameznika in njegove osebne zaznave okolja ter odločitev, ki 

jih je pripravljen sprejeti v nasprotju s pričakovanji družbe. Ne smemo pozabiti, da med družbo 

in vsakim njenim članom vlada vzajemno razmerje. Lahko bi rekli, da sta si enakovredna, saj 

se konstantno medsebojno dopolnjujeta in oblikujeta. Vsaka sprememba družbe vpliva na 

posameznika, ob tem pa lahko vsaka sprememba posameznika enakovredno vpliva tudi na samo 

družbo (Buckley 2007, 101−128). 

Kot smo že omenili, poleg makro dejavnikov na razvoj človekove ustvarjalnosti odločilno 

vplivajo tudi mikro dejavniki. Ti se nanašajo na ožje oz. specifično okolje ustvarjalca. Zaradi 

lažje predstave se bomo osredotočili le na dejavnike znotraj mikrookolja organizacije, torej 

okolja, kjer posameznik deluje. Omenili bomo le najpomembnejše mikro dejavnike, in sicer 

ustvarjalno delo, motivacijo, ustvarjalno klimo in ustvarjalno debato (Pečjak 1989, 8). 

2.2.1 Ustvarjalno delo 

Poznamo dve obliki dela, to sta ustvarjalno in rutinsko delo, ki se med seboj razlikujeta v naravi 

dela. Rutinsko delo poteka povesem običajno, klasično. Nagiba se k standardizaciji izkazov in 

postopkov. Temelji na precizni in pravilni delitvi vseh delovnih nalog, ki so natančno določena 

za vsako predpisano delovno mesto. Pri takšni obliki dela vlada decidirano vodenje in strogo 

sledenje sprogramiranemu delovnemu procesu.  

Za razliko od rutinskega dela, kjer prevladuje zaprt sistem, ustvarjalno delo poteka povsem 

nasprotno. Deluje svobodno in v smeri čim večje odprtosti. Ta oblika dela temelji na 

spremenljivih delovnih pravilih, nalogah in vlogah, ki omogočajo, da je delovni proces visoko 

prožen. Izključeno je hierarhično delovanje oz. razmerja podrejenosti/nadrejenosti. Prevladuje 

zavzeto sodelovanje, komunikacija, sproščeni medsebojni odnosi, konsenzualno odločanje ter 

spontano sprejemanje odgovornosti (Mayer 2006b). 
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Svobodno izražanje misli je ključnega pomena v procesu ustvarjanja, saj posamezniku 

omogoča nemoteno raziskovanje neznanega in prosto ustvarjanje. Prisila in strah sta nasprotje 

svobode in ustvarjenost preprosto zatirata. Delujeta kot strup, ki ljudi spreminjata v žive robote, 

ki ne odstopajo od pravil, temveč le-tem strogo sledijo (Krušič 2014). 

Ustvarjalnost delavcev razvijamo z ustvarjalnim delom, ki spodbuja svobodno mišljenje s 

kančkom sanjarjenja in svobodnega izražanja svojih zamisli.  

2.2.2 Motivacija 

Motivacija je proces, ki sproži človekovo aktivnost, jo uravnava in usmerja v prizadevanju, da 

motivirani subjekt doseže zastavljene cilje (Krajnc 1982, 21). 

Poznamo notranjo in zunanjo motivacijo. Notranja motivacija je trajna, deluje nepretrgoma in 

je neodvisna od zunanjih vplivov oz. dejavnikov. Zunanja motivacija deluje le kratek čas, je 

tesno povezana z zadovoljevanjem nagonov in je povsem odvisna od zunanjih dejavnikov 

(materialne in nematerialne nagrade) (Pečjak 1981, 107−109). 

Motivacija je tesno povezana tudi z ustvarjalnostjo, saj brez nje ustvarjalec ne more razvijati 

ali uresničevati svojih ustvarjalnih sposobnosti. Ustvarjalna motivacija se pri ustvarjalcu − 

posamezniku pojavi takrat, ko le-ta prejme določeno količino spodbud iz okolja, katere 

posledično sprožijo njegov »interes« za ustvarjalno delovanje. Takrat ustvarjalec skuša razviti 

vse svoje ustvarjalne potenciale do popolnosti (Trstenjak 1981, 135−137). 

Na ustvarjanje delujeta dva motivacijska dejavnika: 

− Ustvarjalno stališče: predstavlja navade ustvarjalca oz. njegovo življenjsko vodilo, ki ga ves 

čas žene, da išče, raziskuje in pridobiva nova znanja.    

− Pripravljenost k ustvarjanju: predstavlja ustvarjalčevo življenjsko naravnanost, da se 

prilagaja perečemu problemu za dosego večje učinkovitosti z malo truda. Ta je prisotna od 

začetka pa do konca izvajanja ustvarjalnega dela (Pečjak 1981, 107−109). 

2.2.3 Ustvarjalna klima  

Zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj ustvarjalnosti, je klima, ki jo izoblikujejo vsi 

zaposleni znotraj organizacije. Za ustvarjalno delovanje je potrebna ustvarjalna in sproščena 

klima. O ustvarjalni klimi govorimo takrat, ko zaposleni znotraj organizacije spodbujajo drug 

drugega k ustvarjanju, jih ni strah izraziti svoje misli, svobodno podajajo drzne, izvirne in 

neobičajne predloge (Likar idr. 2002, 130). 
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2.2.4 Ustvarjalna debata 

Ustvarjalno debato bi lahko opredelili kot popolnoma odprto in strpno diskusijo v skupini 

ustvarjalnih posameznikov, s katero želimo sprožiti ali pospešiti ustvarjalni proces. Na razvoj 

posameznikove ustvarjalnosti vpliva tako, da mu dopušča svobodno izražanje miselnih vsebin, 

širi obzorja, omogoča priklic nečesa novega itd. Ustvarjalec lahko tako izusti svoje misli, ki jih 

nato dopolnjuje z novimi dognanji, ki jih je slišal od drugih udeležencev debate. Če je 

ustvarjalna debata v posamezniku spodbudila ustvarjalen premik, se ta pri udeležencih kaže pri 

produciranju izvirnih zamisli in novih idej (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 114). 

2.3 Kreativno razmišljanje posameznika  

Živimo v obdobju nenehnih sprememb, ki so vse bolj turbulentne, nepredvidljive in 

kompleksne. So nova realnost današnje dobe, ki od vseh nas terjajo prilagoditev nanje. Te 

spremembe nas silijo k razvoju in sprejetju novih orodij, tehnik in kulturnih paradigem. 

Predvsem pa od nas zahtevajo preoblikovanje lastne miselnosti (Škafar 2005, 51–52). 

Zahtevata se nov način razmišljanja, drugačen proces delovanja možganov, zahteva se tako 

imenovano kreativno razmišljanje (Kroflič 1999, 56). 

Skrivnost kreativnega razmišljanja je v tem, da mislec z učinkovitejšo uporabo možganov najde 

rešitev za obstoječ problem tam, kjer ga s klasičnim načinom sicer ne bi mogel najti.  

Poznamo dve obliki razmišljanja, in sicer: 

− Konvergentno razmišljanje, ker je mislec usmerjen v iskanje ene same rešitve nastalega 

problema in ne glede na načine iskanja, bodo vsi iskalci rešitve oz. reševalci istega problema 

prišli do ene in enake rešitve. Načini takšnega razmišljanja so v večini primerov povezani 

z vplivom različnih dejavnikov, kot so kultura, osebne značilnosti posameznika, pridobljene 

navade v okviru učenja v šolah itd. Odličen primer konvergentnega reševanja problema je 

križanka, pri kateri se ve, da v določenem stolpcu je možen samo en pravilen odgovor (Likar 

b. l.; Pečjak 1989, 9). 

− Divergentno razmišljanje deluje povsem drugače od konvergentnega. Pri tej obliki mislec, 

ne išče ene same rešitve, ampak več raznolikih in razpršenih rešitev za obstoječi problem. 

Pojavlja se bolj prožno razmišljanje, kjer pride do izraza predvsem izvirnost ustvarjalnega 

posameznika. Ta se kaže s podajanjem veliko različnih in kvalitetnih idej. Te so v večini 

podane v relativno kratkem času in so s strani okolice zaznane kot redke (Likar idr. 2002, 

19). 

Divergentno razmišljanje z drugimi besedami pomeni, da je mislecu omogočeno razmišljati v 

smereh in na načine, ki niso vsakdanji in »konvencionalni«. Zato tudi večina psihologov 

divergentno razmišljanje enači s kreativnim razmišljanjem (Likar, Križaj in Fatur 2006, 36). 
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Eden izmed najbolj poznanih divergentnih mislecev je nedvomno ameriški iznajditelj Thomas 

Edison. Njegova drugačnost in izrazita ustvarjalnost je bila opažena v času, ko je ameriška 

vlada objavila natečaj za izdelavo načrta nekega neobičajnega stroja. Na ta natečaj se je poleg 

Edisona prijavilo še mnogo visoko usposobljenih strokovnjakov, ki so ameriški vladi ponudili 

tri možne rešitve oz. tri različne načine izdelave navedenega stroja, pri tem pa izjavili, da so 

izčrpali vse možnosti. Edison, ki za razliko od omenjenih strokovnjakov ni imel formalne 

izobrazbe, je ameriški vladi ponudil mnogo več: ponudil jim je dodatnih 48 rešitev, ki jih je 

odkril v dveh dneh in zgolj z uporabo divergentnega mišljenja (Likar, Križaj in Fatur 2006, 36; 

Pečjak 1989, 9). 

Eden od ključnih dejavnikov, ki vpliva na togost mišljenja, ki je ponazorjen v zgornjem primeru 

(pri podaji zgolj treh rešitev skupine strokovnjakov), so življenjske izkušnje misleca. Edison 

res ni bil visoko izobražen, je pa imel določene izkušnje, ki so bile veliko več vredne kot pa le 

izobrazba. Mislec brez izkušenj je kot učenec brez učnega gradiva. Seveda teh tudi ne sme biti 

preveč, saj lahko dosežemo nasprotni efekt, in sicer, da se mislec začne vrteti v krogu svojih 

izkušenj in tako postane nesposoben, gledati in razmišljati izven lastnih meja (Likar idr. 2002, 

19). 

Rešitve, ki jih pridobimo z uporabo divergentnega razmišljanja, so lahko klasične ali izvirne. 

Vendar si divergentni mislec prizadeva, da bi sproduciral zgolj izvirne rešitve, to pa zato, ker 

so izvirne rešitve izjemno redke in se te pojavljajo le pri izredno ustvarjalnih ljudeh. Zaradi 

njihove narave so izjemno cenjene (Pečjak 1989, 10). 

Nenadne, izvirne rešitve in presenetljive domislice, ki jih dobimo z divergentnim mišljenjem, 

se kažejo kot pojav globinskega ali intuitivnega mišljenja, katerih izvor se skriva v podzavesti 

ustvarjalnega misleca. Zakoni podzavestne logike, pa se glede na pojavno obliko in strukturo 

podzavestne vsebine edinstveni in delujejo po še neznanih principih (Mayer 1991, 31−32). 

Kljub različnim potem, ki ustvarjalca vodijo do idej, je mogoče proces ustvarjalnega 

razmišljanja do neke mere opisati in opredeliti z enotno metodologijo (Mayer 1991, 31−32). 

Priznani psiholog Graham Wallasa je v okviru svoje stroke definiral proces ustvarjalnega 

reševanja problemov v štirih fazah (Srića 1999, 55):  

– 1. faza − priprava,  

– 2. faza − inkubacija,  

– 3. faza − iluminacija,  

– 4. faza − verifikacija.  

Če to metodo nekoliko prilagodimo lahko, z njo definiramo tudi proces ustvarjalnega mišljenja, 

in sicer v naslednjih petih korakih (Mayer 1991, 116; Goman 1992, 51; Srića 1999, 56−62): 

1. korak − definiranje in identifikacija problema. V predmetnem procesu je identifikacija 

problema ključnega pomena, saj v primeru, da imamo dobro definiran problem, imamo na dlani 
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že več kot pol njegove rešitve. Prav tako mora biti ustvarjalec sposoben razumeti globlji pomen 

le-tega oz. komplementarno definicijo te besede, ki lahko pomeni tudi dobro priložnost. Bistvo 

prvega koraka je v tem, da ustvarjalec zbere čim več podatkov o problemu in poskusi razumeti 

obravnavan problem.  

2. korak − inkubacija ali etapa zorenja. Včasih ne glede na to, kako dobro imamo definiran 

problem, nismo zmožni takoj najti prave rešitve. Psihologi v tem primeru svetujejo, da 

ustvarjalec začasno preneha z zavestnim iskanjem rešitve in prepusti reševanje perečega 

problema nezavednemu delu naših možganov oz. podzavesti. Včasih lahko tak proces, ki ga 

imenujemo inkubacija, traja minuto včasih pa lahko traja tedne ali celo leta. Čas inkubacije je 

odvisen od »plodnosti« našega uma. Bistvo drugega koraka je torej, da ustvarjalec o problemu 

premišljuje introspektivno. Možen je tudi preskok tega koraka, če je v teku zelo kratek proces 

ustvarjanja. 

3. korak − navdih ali iluminacija. Navdih, inspiracija, bliskovit pojav ideje ali trenutek odkritja 

ideje, s katero se je rešil problem, ki je ustvarjalca mučil že dlje časa, se imenuje razsvetljenje. 

Pojavi se namreč močna želja po razumevanju nečesa, ki privede naš duh, nahranjen z 

različnimi hipotezami in dejstvi do točke, ko je pripravljen iskati rešitve. Takrat um odkrije vse 

potrebne informacije, ki so prej primanjkovale in se nam podzavestno posreči, da odkrijemo 

nekaj novega, doleti nas intuitivni preblisk.  

4. korak − verifikacija ali revizija. Vsako novo idejo moramo tudi preveriti in preizkusiti, da 

ugotovimo, če ima ta ideja sploh vrednost. Potrdimo jo lahko le z uporabo. Če je uporabna, je 

istočasno že preverjena oz. verificirana.  

5. korak − implementacija. Po izvedeni preizkušnji sledi še praktična aplikacija ideje. V 

primeru, da je zamisel/ideja uporabna, jo je že mogoče tudi implementirati v proces, ki mu je 

namenjena.  

Z navedeno metodo si lahko ustvarjalec pomaga obvladovati probleme v procesu ustvarjalnega 

mišljenja. Omogoči mu širjenje mej človeškega znanja ter ga oddalji od gotovosti in togosti 

logičnih rešitev. Pomaga mu odstraniti stare navade, mišljenja in vpliv ukoreninjenih stališč, ki 

ovirajo ustvarjalčevo domišljijo (Srića 1999, 62). 

Kreativno razmišljanje je torej proces odkrivanja novih zamisli, idej in rešitev oziroma uporaba 

že poznanih rešitev na novih področjih. S kreativnostjo se izognemo klasičnim potem 

razmišljanja. Po mnenju mnogih psihologov naj bi se taka oblika mišljenja pri ustvarjalcu 

pojavila povsem naravno, kakor dihanje, zgodila naj bi se kar sama od sebe.  Razlika med 

kreativnim in logičnim razmišljanjem je ponazorjena v naslednjem primeru: Če človek, ki 

uporablja le logično mišljenje, išče nafto, se bo dela lotil tako, da bo vztrajno kopal le eno 

luknjo vedno globlje, dokler ne bo prišel do želenega cilja, tj. nafte. Človek, ki pa uporablja 

kreativno mišljenje, se bo dela lotil nekoliko drugače. Ta ne bo izkopal le ene luknje, ampak jih 
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bo izkopal več na različnih krajih. Tako bo do želenega rezultata prišel hitreje in z veliko manj 

truda (Ložar 1998, 49). 

Ustvarjalno mišljenje je torej razvijanje in izražanje idej, ki so bile zaznane in sprejete na 

podlagi prebliska intuitivne narave. Za dosego tega je treba logično mišljenje pripeljati do 

njegove meje. Šele po dosegu te meje, ko um omahne, se lahko osvobodi intuicija ter nam je 

omogočeno srečanje z našo notranjo »muzo« in lahko ustvarjamo (Smith 2009). 
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3 ORGANIZACIJSKA USTVARJALNOST  

Velika večina organizacij se zavzema, da bi bile bolj ustvarjalne, vendar pa le redke so tiste, ki 

v tej luči dejansko tudi živijo. Problem se skriva predvsem v zmotnem razumevanju pojma 

ustvarjalnosti. Organizacije, ki ustvarjalnost razumejo kot vrednoto, so le-to pripravljene 

dejansko udejanjati ter implantirati v svojo organizacijsko kulturo in proizvodni proces. Če 

organizacije ustvarjalnost dojemajo le kot prepričanje, pomeni, da ustvarjalnosti ne želijo 

dejansko sprejeti, zaradi česar ne bodo mogle nikakor delovati na ustvarjalni ravni. Take 

organizacije ustvarjalnosti ne jemljejo resno in jo obravnavajo le kot modno muho (Mayer 

2006b). 

Mayer (2004, v Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 99) navaja, da »odločitev za ustvarjalno 

organizacijo zahteva popolno metamorfozo klasične organiziranosti in ne samo spogledovanje 

z njo. Zahteva popoln preobrat v strateških izhodiščih, predvsem v filozofiji in v temeljni 

strategiji. Obstoj ustvarjalne organizacije je odvisen od spoznanja o naravi sodobnega trga in 

ustvarjalnega dela ter uveljavitvi njunih zakonitosti v praksi.«  

3.1 Timsko delo in ustvarjalnost 

Potreba po timskem delu izhaja iz osrednje značilnosti današnjega časa. Generator le-teh je 

vsekakor globalni trg. Ta od organizacij in posameznikov, ki so del njega, zahteva neprestano 

produciranje novih storitev in izdelkov ter prilagajanje na hitre spremembe, ki jim en sam 

zaposleni ni več kos. Iz tega razloga se je v organizacijah začela pojavljati drugačne, nove 

oblike organiziranosti dela, ki so usmerjene predvsem v povezovanje in sodelovanje zaposlenih 

(Mayer idr. 2001, 28). 

Vpeljevanje timskega dela v podjetju ni prav nič lahka naloga, saj zahteva popolnoma drugačen 

konceptualni pristop organizacije. To pomeni, da je treba timski pristop dela integrirati že ob 

ustanovitvi podjetja, v razvojno strategijo in vizijo podjetja, katerim mora podjetje nato 

konstantno slediti na svoji razvojni poti (Mihalič 2006, 246). 

Poleg drugačnega konceptualnega pristopa potrebuje omenjena organizacija tudi ustrezno 

organizacijsko strukturo. Temeljiti mora na sproščeni organizacijski klimi in decentralizaciji. 

Najbolj primerna organizacijska struktura za tako obliko dela je vsekakor tako imenovana 

ribiška mreža, kjer je na sredini mreže lociran vrhnji management, na širšem nivoju pa je ta 

neposredno povezan še s celotnim srednjim managementom (vsi zaposleni in kupci). S tem 

pristopom lahko organizacija gradi svoj delovni proces od spodaj navzgor oz. od zunaj 

navznoter ter tako izboljša pogoje timskega dela (Mihalič 2006, 246–247). 

Za timsko organizacijsko strukturo se podjetje odloči predvsem zaradi mnogih pozitivnih 

vidikov in sicer zaradi (Dimovski idr. 2005, 161): 

− odstranjevanja mej med oddelki znotraj podjetja,  
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− večje zavzetosti pri delu s strani zaposlenih, 

− večje participacije pri delu s strani zaposlenih, 

− krajšega odzivnega časa, 

− hitrejšega odločanja, 

− krajših administrativnih postopkov, 

− omogočenega prevzema določenih prednosti funkcijske strukture. 

Seveda ima omenjena struktura tudi nekaj slabosti, in sicer se lahko pojavijo (Dimovski idr. 

2005, 161): 

− nenačrtovana decentralizacija,  

− večja poraba časa zaradi skupinskih sestankov, 

− večja poraba sredstev zaradi povečane potrebe po usklajevanju, 

− neskladja interesov med zaposlenimi zaradi timskega dela.  

Uspešnost takšne strukture in timskega dela nasploh je odvisna predvsem od zaposlenih, ki so 

del tima. Tim naj bi bil v osnovi sestavljen iz večje skupine ljudi z različnimi karakteristikami, 

to pa zato, ker se le tako lahko zagotovi pridobivanje obilice različnih svojevrstnih pogledov 

oz. perspektiv na obravnavane probleme, na podlagi katerih se lahko nato izoblikujejo izvirne 

rešitve (Lipičnik in Možina 1993, 73−78). 

Poznamo naslednje oblike tima (Mayer idr. 2001, 32): 

− multidisciplinarni tim,  

− interdisciplinarni tim,  

− transdisciplinarni tim.  

Multidisciplinarni tim je tim različnih strokovnjakov iz različnih poklicnih področij. Vsakdo v 

timu ima točno določeno vlogo, vendar med njimi ni pravega sodelovanja. Taka delovna 

skupina je vodena od zgoraj navzdol, kjer se od članov tima pričakuje le to, da bodo izpolnili 

svojo nalogo. Taka skupina je konservativna in ne daje prostora za spremembe in možnosti 

ustvarjanja. Vsak član ima izoblikovan odnos le do svoje delovne naloge (Mayer idr. 2001, 33). 

Interdisciplinaren tim je tim, kjer je značilno sodelovanje med člani skupine, kjer je omogočeno 

neposredno povezovanje več različnih strok. Komunikacija presega raven stroke, zato se lahko 

v taki skupini tvori »timski jezik«, ki omogoča uspešno dogovarjanje med člani. Vsak član 

opravi svojo nalogo. Po navadi člani izoblikujejo skupno oceno glede na opravljene naloge 

vsakega člana in določijo nadaljnje ukrepe. V interdisciplinarnem timu prevladujejo odnosi, 

kjer komunikacija poteka v vodoravni liniji. Istočasno se podpira tako posameznika kot tim. In 

ker omenjen tim deluje kot odprt organizem, ki se razvija in uči, se lahko v njem razvija tudi 

ustvarjalnost (Mayer idr. 2001, 33). 

Transdisciplinaren tim je izjemno redek. Dosega raven, kjer se ustvari visoka stopnja notranje 

povezanosti članov skupine kljub prisotnosti specifičnih razlik med njimi. Zaradi mešanja 



 

17 

različnih znanj se generirajo raznolike in ustvarjalne rešitve. V takem timu so člani sposobni 

celostno rešiti nastali problem, in to ne le na osnovi svoje stroke. Primer takega tima je kolegij 

direktorjev, kjer je vsak član strokovnjak in istočasno tudi manager, ki je svojo poklicno stroko 

nadgradil z novimi profili, na podlagi mnenj in pogledov drugih članov (Mayer idr. 2001, 34). 

Delo znotraj tima naj bi potekalo kot intelektualno omrežje, ki je usmerjeno v novo kakovost 

in nove možnosti. Vsi člani morejo sodelovati in si med seboj pomagati, saj bo le tako dosežena 

višja kakovost podanih idej, zamisli, rešitev. Vsi člani morajo nujno delovati sproščeno in pri 

delu sprostiti vse svoje notranje potencialne ter jih vkomponirati v skupinske naloge (Srića 

1999, 175−176; Lipičnik in Možina 1993, 73−78). 

Timsko delo je torej smiselno predvsem takrat, kadar pereča naloga bistveno presega meje ene 

stroke, in ko odločitve, sprejete s strani organizacije, ne zadostujejo kriterijem uspešno rešenih 

skupnih ciljev (Mayer 2006a). 

Razlogi za uvedbo timskega dela so (Krejan 2009, 786): 

− odprava ovir, ki posamezniku preprečujejo popolno osredotočenje ali doseganje 

korporacijskih ciljev, 

− kakovostno reševanje delovnih nalog, 

− povečanje zaupanja med člani tima,  

− boljši odnosi med zaposlenimi, 

− povečanje občutka pripadnosti in vzpostavitev sinergijskih učinkov med zaposlenimi in 

organizacijo, 

− medsebojno izobraževanje znotraj tima, 

− hitrejše širjenje uporabnega znanja med zaposlenimi, 

− dvig nivoja inovativnosti znotraj podjetja. 

Dober tim in uspešno timsko delo prinaša mnoge koristi podjetju, kot so (Krejan 2009, 786): 

− manjši stroški dela, ker so zaposleni bolj osredotočeni na delo in so tako bolj produktivni 

(ne izgubljajo časa za opravljanje nepotrebnih nalog), 

− povečana produktivnost podjetja zaradi večje produkcije ustvarjalnih ter uporabnih idej 

zaposlenih, 

− krepitev organizacijske klime in povezanosti zaposlenih, kar posledično pozitivno vpliva 

na dolgoročen razvoj podjetja, 

− uspešnejša realizacija korporacijskih projektov s področja inovacijskih dejavnosti itd. 

 

3.2 Kreativno razmišljanje podjetniškega tima 

Prednost kreativnega timskega dela je prav v tem, da lahko kreativni posameznik v sodelovanju 

s sebi podobnimi ljudmi, širi svoja individualna obzorja, svoja videnja, spoznanja ter posledično 
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producira bolj ustvarjalne zamisli in ideje. Tudi v primerih, ko njegov način videnja deluje zanj 

kot omejitveni dejavnik, se lahko pri drugih članih to vidneje izkaže kot potencialno razširitveni 

dejavnik, ki učinkovito prispeva k oblikovanju celostne perspektive tima. Takšno sodelovanje 

pripelje člane tima do edinstvene intelektualne uglasitve, delujoče na principih sorazmerne 

miselne poživitve in vzporedne medosebne komunikacije. V takšni fazi lahko tim deluje kot 

pravo umsko omrežje (Mayer idr. 2001, 55).  

V tej fazi v timu nastopi učinkovita izmenjava videnj in zamisli, ki ji pravimo tudi 

“kaleidoskopski učinek” (kaleidoskop je otroška igrača, ki deluje tako, da če jo pred očesom 

vrtimo, lahko zaradi premikajočih se stekelc uvidimo vsakič novo, drugačno in neponovljivo 

podobo), ki vsem članom omogoča širšo razgledanost in umstveno budnost. Tako člani tima 

postanejo prožnejši in bolj dovzetni za novosti. Gre namreč za novo formacijo uma, 

oblikovanega pod vplivom posebnega znanja in naključnih pojavov, ki nastajajo med 

ustvarjalnim procesom (Mayer 2006a). 

Do formacije novega skupinskega uma pridemo le, če odstranimo tako imenovano 

protiustvarjalno samocenzuro, ki smo jo pridobili s splošno vzgojo ali izobrazbo. Zaradi nje si 

ljudje postavljamo nepotrebne omejitve pri reševanju perečih težav. To počenemo iz 

varnostnega vidika, saj strmino k temu, da v rešitvi problema znova in znova iščemo simetrijo, 

red, pravilnost, nekaj poznanega in si ne upamo iskati "nepravilnih" in novih rešitev. Zanašamo 

se le na ustaljeno gledanje oz. obravnavanje problema, s katerim zatiramo manifestacijo 

kreativnih prebliskov (Srića 1999, 88−89). 

Navedene protiustvarjalne samocenzure se lahko na preprost način znebimo z uporabo 

naslednjih skupinskih metod in tehnik za spodbujanje kreativnega mišljenja tima ljudi. 

3.2.1 Metoda izzivanja možganov 

Ena izmed najbolj priljubljenih in najbolj poznanih skupinskih tehnik za spodbujanje timskega 

kreativnega mišljenja je vsekakor skupinski brainstorming (viharjenje možganov) ali metoda 

izzivanja možganov. Za izvedbo omenjene metode je treba sestaviti skupino vsaj 6−10 članov 

tima, tako strokovnjakov kot tudi nepoznavalcev obravnavane tematike. Organizira se sestanek, 

ki naj ne bi bil daljši od ene ure, v okviru katerega se s pomočjo učinkovitega usmerjanja vodje 

sestanka, razvije nestrukturirana odprta debata. Debata naj bi bila osredotočena le na 

generiranje idej, vezanih na preči problem. Pri tem je izrednega pomena, da se ne obsoja ali 

posmehuje podanim idejam članov. Zaželeno je, da med člani vlada določena stopnja zaupanja 

in medsebojne povezanosti (socialna vez), ki omogoča, da debata poteka v čim boj sproščenem 

vzdušju, kjer so odstranjene nepotrebne zavore, ki omejujejo produciranje idej. Na omenjen 

sestanek naj bi se udeleženci predhodno ustrezno pripravili in se podrobneje seznanili s 

tematiko oz. obravnavanim problemom. Predpriprava na sestanek tako omogoča bolj 

poglobljeni in tekoči potek debate (Pečjak 1989, 23−34). 
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Za maksimalno učinkovitost navedene metode je treba upoštevati, da (Likar b. l.): 

− je kritika izključena (saj bi le-ta predstavljala zgolj motnjo, oviro, ali celo užaljenost 

predlagatelja itd. Z njo bi se lahko zaustavil proces sproščene debate, podajanja asociacij in 

svobodne intuitivne), 

− udeleženci povedo vse, kar jim pade na pamet, in se z izrečenim ne obremenjujejo (ker bolj 

kot je zamisel oz. ideja originalna, domiselna, fantastična, boljša je; dejstvo je, da je ideje 

veliko lažje krotiti, kot si jih izmišljati), 

− vodja sestanka svojo nalogo opraviti tako, da bo udeležence spodbudil k podaji čim večje 

količine zamisli (pri tej metodi kakovost idej ni pomembna, vsaka se zapiše), 

− vodja sestanka udeležence spodbudi tudi h kombiniranju in izboljševanju že podanih idej, 

− se na koncu sestanka analizira sleherna ideja. 

3.2.2 Obrnjena možganska nevihta 

Prav tako kot pri klasični obliki možganske nevihte je tudi pri tej metodi organiziran sestanek, 

kjer za razliko od klasične metode udeleženci sestanka iščejo protiargumente za določeno 

podano idejo. S to metodo preko različnih mnenj preverjamo možnosti, zakaj ta ideja lahko 

spodleti (Likar 1998, 28; Likar idr. 2002, 25). 

3.2.3 Delphi metoda 

 Se izvaja posamično na večjem številu anketirancev/članov tima. Vsak član prejme anketni 

vprašalnik s točno določenimi vprašanji. Odgovori nanje pa naj bi bili izraz anketirančevega 

stališča do obravnavanega problema. Omenjeno metodo lahko tudi ponovimo, če želimo 

podrobneje osvetliti določeno problematiko. Takrat se lahko vprašalnik dopolni tudi s 

podvprašanji, kjer imajo anketiranci možnost podati tudi podrobnejša mnenja, predloge in 

rešitve v zvezi določenega problema. Temelji torej na statistični obdelavi pridobljenih 

predlogov, mnenj in stališč anketirancev, kjer je nakazana praktična rešitev obravnavnega 

problema (Srića 1999, 129−132). 

3.2.4 Zapisovanje misli oz. idej 

Ta tehnika je primernejša za ljudi, ki svoje ideje veliko lažje zapišejo na papir, kot pa jih ustno 

izrazijo. Primerna je za bolj izobražene ljudi in take, ki jim izražanje preko pisne komunikacije 

ne predstavlja težave. Prednost uporabe pisnega komuniciranja je predvsem v tem, da se pri 

izvajanju te metode ne pojavlja problem dominance, oz. dominantnih oseb. Ob odsotnosti 

dominance lahko veliko lažje pridejo na plan čisto vse ideje udeležencev. Ta metoda se 

uporablja predvsem v primerih, ko se rešuje nekoliko širše zastavljen problem. Za razliko od 

drugih metod in tehnik je prednost le-te v tem, da lahko z njeno uporabo v izredno kratkem 

časovnem okvirju (zapisovanje idej traja 30 min), sproduciramo nastanek velike količine idej. 
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Skupine udeležencev so sestavljene po istih kriterijih kot pri metodi miselne nevihte (Likar idr. 

2002, 25). 

3.2.5 Tehnika usmerjane povezave 

Navedena tehnika se lahko izvaja tako individualno kot tudi skupinsko. Skupina je lahko 

poljubno velika. Namen te tehnike je, da se izognemo ustaljenemu načinu razmišljanja s 

podajanjem umetnih naključij, ki nam omogočajo tvorjenje bolj poglobljene rešitve 

obravnavanega problema. Udeležencem skupine ali posamezniku se predstavi več naključno 

izbranih besed, ti/ta pa poskuša najti razne besedne zveze in povezave med njimi, ne da bi se 

pri tem direktno dotaknili/dotaknil osrednjega problema. Z navedeno metodo je marsikateri 

umetnik prišel do naključnih in nenavadnih odkritij (Likar 2001, 33). 

3.2.6 Gordonova tehnika  

Skupina se sestavi po pravilih tehnike izzivanja možganov. Prva tako se organizira sestanek, ki 

pa naj bi trajal maksimalno tri ure. Glavno vlogo ima vodja, k ves čas usmerja potek ustvarjalne 

debate. Osnovni princip te tehnike je, da udeleženci pri izvajanju le-te ne vedo oz. ne poznajo 

osnovnega problema in področja raziskovanja. Udeleženci svoje predloge podajajo zgolj na 

podlagi tistega problema, ki jim ga je predstavil voditelj. Z uporabo te tehnike lahko pridobimo 

originalnejše ideje. Uspešnost metode pa je odvisna le od pravilne izvedbe navedene tehnike 

oz. naloge vodje. Če vodja ni ustvarjalna oseba, ki je zmožna uravnotežiti širino parečega 

problema s podanimi idejami udeležencev, želenih rezultatov s to tehniko ne bomo dosegli 

(Likar 2001, 29−30). 

3.3 Vloga kreativne vodje v podjetniškem timu 

Še pred nekaj leti se o vlogi vodij ni veliko razglabljalo. Logično je bilo, da je imel vodja oblast 

in moč nad podarjenimi sodelavci, ki so mu slepo sledili in izpolnjevali njegove ukaze, naloge. 

Njegova vloga je bila jasna, razumljiva in predvidljiva. V sodobni post industrijski dobi pa se 

je tak način vodenja popolnoma opustil, saj zgolj klasično upravljanje organizacije, v dobi 

nenehnih sprememb in hitrega napredka, ni več dovolj (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 9–10; 

Krause 1999, 7).  

Danes ne obstaja več organizacije, ki bi lahko svoje uspehe na trgu žela v odsotnosti dobrega 

vodje. Že sama narava današnjih poslov, spremenljivo poslovno okolje in razvoj tehnologije 

organizacijo silijo k vpeljavi učinkovitega vodenja oz. k pridobitvi dobrega vodje. Kajti le dober 

in ustvarjalen vodja lahko (Krause 1999, 7; Hočevar 2003, 125): 

− kreira učinkovito organizacijsko strukturo, pravila in delovne procese,  
− zaposluje perspektivne delavce,  
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− ustvarja pozitivno organizacijsko klimo, 
− pomaga in usmerja zaposlene, 
− določa, kaj je treba narediti, in poskrbi, da je to tudi kvalitetno storjeno.  

Seveda vodja ne more biti vsakdo. Vodjo določajo predvsem njegove lastnosti, ki jih v grobem 

razdelimo v tri kategorije, in sicer (Hočevar 2003, 133): 

− kdo vodja je (značaj, vrednote, osebnostne poteze in inteligenca), 
− kaj vodja ve (veščine, sposobnosti in znanje), 
− kaj vodja počne (navade, stili, kompetence in obnašanje).  

Skrivnost dobrega in uspešnega vodje se skriva predvsem v njem samem. Res dober vodja mora 

v sebi nositi tisti skriti talent oz. naravni dar, s katerim lahko v organizaciji zaneti iskrico in jo 

ob konstantnem podpihovanju spremeni v požar pozitivizma in energije, ki posledično zajame 

celotno organizacijo (Hočevar 2003, 125). 

Prav tako mora biti čustveno stabilen, široko nadarjen, osebno dominanten, inteligenten, pošten, 

zanesljiv ter strokovno in splošno razgledan (Evans in Russell 1992, 169). 

Vodja nedvomno nima lahke naloge v organizaciji, saj je ravnaje z ljudmi izredno zahtevna in 

kompleksna dejavnost. Že odnos med dvema sodelavcema je lahko izredno zapleten in ga tudi, 

če se še tako trudimo, ne moremo popolnoma razumeti ali obvladovati. Vodenje in 

obvladovanje odnosov znotraj večjih skupin, timov, katerih člani so karakterno različni ljudje, 

pa je še veliko težje (Kovač, Mayer in Jesenko 2004,118). 

Poznamo štiri ravni vodenja, in sicer (Hočevar 2003, 154): 

− Destruktivno vodenje: na tej ravni se vodje zanašajo le na moč in formalno avtoriteto. To 

so v večini primerov mladi in zelo uspešni tehnični strokovnjaki, ki so preveč kritični, ne 

obvladujejo medsebojnih odnosov, brez izkušenj in zato delajo tudi veliko napak. Takemu 

vodenju po navadi sledi upad uspešnosti podjetja (Hočevar 2003, 156−158). 

− Nevodenje: na tej ravni se vodja izogiba usmerjanju njegovih sledilcev in ne želi sprejemati 

odločitev. Svojim sledilcem pušča veliko mero svobode, saj od njih pričakuje iznajdljivost 

in samoiniciativnost pri reševanju perečih problemov (Hočevar 2003, 160). 

− Transakcijsko vodenje: vodje na tretji ravni so osredotočeni predvsem na razum sledilcev. 

Svojim sledilcem dajejo nagrade ob dosegu želenih učinkov. Taki vodje pogosto 

komunicirajo s svojimi sledilci, postavljajo jasne cilje, skušajo odpraviti čim več ovir na 

poti do zastavljenega cilja, občasno svojim sledilcem podajo tudi povratne informacije o 

napredku (Hočevar 2003, 161−164). 

− Transformacijsko vodenje: na četrti ravni vodje dosežejo srce svojih sledilcev. 

Transformacijski vodja si pri svojih sledilcih namesto ubogljivosti pridobi nekaj veliko bolj 

dragocenega, tj. njihovo pripadnost. In čeprav imajo taki vodje po navadi moč in formalno 

avtoriteto, tega ne uporabljajo, saj veliko več dosežejo s svojo karizmo in močjo osebnosti. 
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Za take vodje je značilno, da imajo sposobnost svoje sledilce navdahniti, v njih sprožiti 

željo po napredku in lastni rasti (Hočevar 2003, 165−168). 

Dejstvo je, da višje kot se nahaja vodja na navedeni lestvici, učinkovitejše je njegovo vodenje 

in boljše rezultate dosega znotraj organizacije (Hočevar 2003, 155).  

Najbolj iskan in uspešen vodja je torej karizmatičen transformacijski vodja. Ti so že sami po 

sebi zelo ustvarjalni in dinamični ljudje, ki nenehno strmijo k temu, da kreativnost spodbudijo 

tudi pri svojih sledilcih. Za dosego večje kreativnosti v skupini svojim sledilcem dovolijo 

eksperimentirati ter jih v tem procesu ves čas tudi podpirajo. Ti so poznani kot zahtevni vodje, 

ki svoje sladice radi izzivajo z zahtevnimi nalogami, vendar jim pri tem konstantno vlivajo moč 

in energijo ter jih podpirajo. To počnejo, ker vedo, da se bodo njihovi sledilci na tak način lažje 

spopadali z ustaljenimi postopki in bodo brez dodatnih obremenitev svobodno ustvarjali 

(Treven in Srića 2001, 150). 

Ustvarjalen vodja strmi k vodenju in razvoju ustvarjalnega tima ljudi, kjer se lahko tudi sam 

uresničuje. Takšen vodja se izogiba klasičnemu načinu vodenja, tako imenovanemu odnosu 

podrejenosti in nadrejenosti. Njegovo vodenje ni ukazovalno ali gospodovalno, temveč 

mediatorsko. V timu skuša ustvariti ustvarjalno okolje, kjer vlada visoka stopnja svobodnega 

vedenja in medsebojnega zaupanja. Ustvarjalen timski vodja svoje člane sprejema kot 

prostovoljce. Ti pa so mu v zameno za spoštljiv in zaupen odnos pripravljeni darovati svoje 

znanje, naravne darove in osebno izvirnost. Ustvarjalni vodja se do svojih sledilcev obnaša 

enakopravno in spoštljivo tudi v težkih situacijah, saj se zaveda, da ustvarjalni ljudje lahko 

svoje ustvarjalne potenciale razvijajo le znotraj harmoničnih odnosov in strpnega okolja. Glavni 

vezivni člen in skupni motivator pa ni vodja tima, temveč dobro zasnovan in mamljiv skupni 

cilj, ki mora pri vsakem udeležencu, tudi pri vodji, spodbuditi zanimanje in željo, da ga doseže 

(Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 116−126).  

Le dobro zasnovan cilj lahko deluje kot imunski sistem, ki preprečuje okuženost posameznikov 

z morebitnimi konflikti. Znotraj tima se tako tvori navidezen obroč okoli vseh članov tima ter 

tako umirja napetosti tudi med tistimi, ki so v trajnem konfliktu. Njegova vloga je ključnega 

pomena, saj bi lahko ti konflikti v nasprotnem primeru ogrozili uspešno sodelovanje in splošno 

preživetje delovne celote. Ta zaščita ne deluje samodejno, njena učinkovitost je odvisna 

predvsem od kakovosti vseh delujočih procesov znotraj tima (Mayer idr. 2001, 23). 

Delovanje ustvarjalne vodje znotraj ustvarjalnega tima bi lahko primerjali z delom dirigenta, ki 

ne hrepeni po tem, da bi bil virtuoz na vsakem instrumentu, temveč prav nasprotno, to prepušča 

svojim članom. Vse svoje vrline in mojstrstvo izkazuje na svojevrsten, skoraj neopazen način, 

in sicer zgolj z usklajevanjem in v uglaševanju vseh instrumentov. Njegovo uspešno vodenje 

pa se kaže ob doseženem skupnem cilju oz. v vrhunskem nastopu (Kovač, Mayer in Jesenko 

2004, 124). 
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3.4 Spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti pri zaposlenih 

Temelj uspešnega poslovanja v današnjem hitro spreminjajočem se svetu je kakovostno 

poslovanje. Celovito obvladovanje kakovosti poslovanja podjetja je želja in nuja vsakega 

podjetja, ki želi konkurenčno nastopati na trgu. Pri tem odigrajo ključno vlogo kadri. Lahko 

imamo odlično vizijo, poslovno idejo, maksimalno urejenost, izjemne izdelke, investitorje, 

dobavitelje, pa vendar to še zdaleč ni dovolj. Podjetje potrebuje gorivo, to so ljudje. Pomembno 

je, da delodajalec ne dojema zaposlenih kot potrošnega materiala podjetja, temveč kot 

dolgoročno investicijo, ki se mora čim bolj uspešno povrniti. Večkrat je slišati, kako se 

direktorji nad svojimi zaposlenimi pritožujejo, češ da niso dovolj uspešni pri svojem delu. 

Vendar prej ali slej vsak dober manager spozna, da ljudje niso »slabi« ali »dobri«, temveč so 

primerni ali neprimerni za delo, ki ga opravljajo. Torej prvi izziv delodajalca je izbrati ljudi, ki 

bodo najbolj primerni za določeno delovno okolje in za opravljanje določenih nalog. Če je 

namen delodajalca, da njihovi zaposleni postanejo tudi »bojni konji« podjetja, pa morajo znati 

iz njih izvleči največ (Janjetovič 2009). 

Najbolj iskani kadri so nedvomno ljudje z velikim ustvarjalnim potencialom, saj podjetju ob 

pravi spodbudi in pozitivnih vzorcih vedenja, dajejo veliko več kot neustvarjalni zaposleni. 

Sposobni so ustvariti inovativne izdelke, ki so trgu še neznani in jih bodo potencialni kupci 

želeli kupiti. Učinkovito izkoriščanje njihovega potenciala pa podjetju omogoča dolgoročno 

preživetje na trgu (Fatur in Likar 2009, 50−51). 

Seveda ni tako preprosto. Ustvarjalni ljudje so izredno zahtevni zaposleni, s katerimi je treba 

pravilno ravnati. Podjetje jih mora razumeti in znati pravilno spodbujati, če želi učinkovito 

izkoriščati njihove ustvarjalne potenciale v poslovne namene.   

Njihovo ustvarjalnost lahko podjetje spodbuja in razvija na naslednje načine (Fatur in Likar 

2009, 50−59): 

−  Z dodeljevanjem ustvarjalnih in stimulativnih nalog. Ustvarjalnim zaposlenim mora 

dodeliti takšne naloge, ki bodo pri njih spodbudile uporabo divergentnega mišljenja. Tudi 

njihova zahtevnost mora biti usklajena z nivojem znanja in ustvarjalnimi zmožnostmi 

zaposlenega. Biti morajo take zahtevnosti, da preprečujejo zdolgočasenost ali pa občutek 

nemoči (Fatur in Likar 2009, 50−51). 

− Z odstranjevanjem časovnega pritiska. Zaposlenim z ustvarjalnim potencialom mora 

podjetje dopustiti dovolj časa pri reševanju nalog, saj le tako lahko opravljajo te dodatne 

naloge oz. ne podajalo zgolj klasične rešitve, temveč rešitve z dodano vrednostjo − 

ustvarjalne rešitve (Fatur in Likar 2009, 50−51). 

− Z vzpostavitvijo čim bolj pozitivnega in sproščenega delovnega vzdušja (Fatur in Likar 

2009, 50). 

− S postavitvijo prave osebe na mesto vodje. Podjetje mora na to mesto postaviti osebo, ki bo 

sposobna reševati morebitne konflikte med zaposlenimi. Osebo, ki bo preko pozitivne 
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komunikacije skušala povezati zaposlene, da se bodo vsi zaposleni z veseljem vračali v 

takšno delovno okolje (Lešnik 2006). 

− Z dopuščanjem samostojnega dela. Podjetje mora svojim zaposlenim dopustiti, da probleme 

rešujejo samostojno, saj določena mera samostojnosti pozitivno vliva na rast notranje 

motivacije ustvarjalca in mu daje občutek vpletenosti (Lešnik 2006). 

− S konstantnim izobraževanjem. Na razvoj ustvarjalnosti zaposlenega vpliva tudi njegova 

strokovnost in znanje, ki povečujejo sposobnost ustvarjanja novih pogledov in vidikov 

razumevanja dejstev. Zaradi hitrega razvoja tudi znanje hitro zastareva, zato ga je treba 

obnavljati in posodabljati. Pozitiven vpliv novega znanja se kaže, v povečani iznajdljivosti 

zaposlenega in veselju do dela (Fatur in Likar 2009, 50−51). Z vlaganjem v intelektualne 

sposobnosti vseh zaposlenih pa lahko podjetje v kratkem času doseže povišanje 

produktivnosti podjetja, saj je glavna značilnost človeškega kapitala prav ta, da raste in 

ustvarja le ob aktivnih naložbah v njegove sposobnosti (Jereb 1998; Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije 2014). 

− S tako imenovano nepopolno avtonomijo (za nepopolno avtonomijo se podjetje odloči, ko 

želi, da podjetje usmerjajo zaposleni). Podjetje to stori tako, da zaposlene seznani s 

strateškimi cilji (ti so jasno opredeljeni), s potjo za dosego le-teh pa ne. Odkrivanje prave 

poti podjetje prepusti ustvarjalnim zaposlenim (Fatur in Likar 2009, 59). 

− S strpnostjo do napak. Podjetje mora zaposlenim dopustiti, da delajo napake, saj sta lahko 

vsaka napaka in odkritje za podjetje priložnost za učenje, razmislek in nadaljnje 

raziskovanje (Lešnik 2006). 

− Z dopuščanjem določne mere tveganja. Podjetje mora zaposlenemu dopustiti svobodno 

delovanje, saj le tako bo dejansko koristen za podjetje. Izogibanje tveganju je lahko zelo 

nevarno za podjetje, saj negativno vpliva na ustvarjalnega zaposlenega. Tveganje 

predstavlja nujno sestavino razvoja ustvarjalnosti zaposlenega. Preprečevanje le-tega pa 

lahko pri zaposlenem vzbudi strah pred presojo in vrednotenjem njegovega znanja in 

potencialov, kar v večini primerov privede do tega, da se zaposleni zapre sam vase in se v 

nadaljevanju izogiba morebitni negativni obravnavi in se boji ustvarjati (Fatur in Likar 

2009, 50). 

Priznavanje človeških virov kot nuja in najpomembnejše premoženje podjetja pomeni tudi 

ustrezno ravnanje z njimi, in če se tega podjetje zaveda, ima v rokah ključ do uspeha (Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije 2014). 

3.5 Oblikovanje ustvarjalnega okolja znotraj podjetja 

Podjetje, ki se je odločilo, da bo vlagalo v ustvarjalni potencial svojih zaposlenih, se mora 

zavedati, da ti ljudje lahko svojo ustvarjalnost razvijajo le v ustvarjalnem okolju. Po mnenju 

Floride se navedeno okolje lahko oblikuje, če so izpolnjeni trije temeljni pogoji oz. trije T-ji 

(Florida 2005, 257):  
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− 1 T: Toleranca. Podjetje mora biti sposobno ustvariti okolje odprto za nove ideje in biti 

strpno do drugače mislečih ljudi (drugih religij, drugačnih nazorov, drugačne spolne 

usmerjenosti). Ustvarjalni ljudje iščejo okolje, kjer se bodo lahko svobodno izražali in 

spontano delovali. V okolju, kjer dominira nestrpnost in lažja oblika strahu, ustvarjalni 

ljudje, svoje ustvarjalnosti ne bodo želeli kazati navzven ter bodo takšno okolje tudi prej ali 

slej zapustili (Florida 2005, 17−18; Žižek 2011). 

− 2 T: Talent. Pravijo, da je ustvarjalnost talent, ki ga moremo negovati in usmerjati. Podjetje, 

ki želi k sebi privabiti talentirane oz. ustvarjalne posameznike, mora imeti zaposlenih čim 

več takih ljudi, saj se talentirani ljudje družijo s sebi podobnimi. Številne raziskave kažejo, 

da ni pomembno, koliko strokovnjakov oz. visoko izobraženih ljudi ima eno podjetje 

zaposlenih, saj pri nastajanju invencij šteje le njihova kvaliteta oz. nadarjenost. Torej 

podjetje, ki bo imelo veliko »kvalitetnih zaposlenih« bo po vsej verjetnosti beležilo večjo 

inovativnost in gospodarski vzpon na trgu od drugih podjetij, ki pa takih ljudi nimajo 

(Florida 2005, 259−260; Žižek 2011).  

− 3 T: Tehnologija. V današnjem času, ko se podjetja soočajo s hitrim napredkom na vseh 

področjih, se vedno več uspešnih podjetij odloča za integracijo visoke tehnologije v svoje 

delovne procese, da bi tako čim bolj razbremenili svoje zaposlene, da bi pridobljen čas lahko 

nato izrabili za kreiranje in inoviranje. Učinkovita uporaba visoke tehnologije je postala 

nuja za sodobna inovativna podjetja, ki si želijo zmagovati na trgu. To ni edina prednost 

visoke tehnologije, deluje namreč tudi kot magnet za talentirane in ustvarjalne ljudi. Dejstvo 

je, da se uspešnost ustvarjalnega okolja meri s količino uspešnih inovacij, ki so nastale v 

tem okolju in s številom oz. koncentracijo visoko tehnoloških podjetij, ki se pojavljajo 

znotraj takega okolja. Več kot jih je, večjo uspešnost beleži navedeno okolje, kar posledično 

pomeni večjo blaginjo in višji življenjski standard ljudi (Florida 2005, 257−260; Žižek 

2011).  

Florida je mnenja, da so ljudje z ustvarjalnim potencialom postali gonilna sila gospodarstva, 

česar se zavedajo tudi novodobna podjetja. Ti ljudje zahtevajo posebno obravnavo oz. 

nematerialno plačilo, če želi podjetje izkoriščati njihov »talent«. Ti ljudje želijo delati v okolju, 

kjer (Florida 2005, 270−271; Žižek 2011): 

− bodo cenjeni,  

− bo veliko izzivov,  

− bodo imeli fleksibilen urnik, 

− bodo imeli svobodo pri oblačenju, 

− bo dovoljena uporaba njihovih navad, 

− bo zagotovljeno stabilno delo.   

Če bodo vsaj tista najboljša ali najbolj konstruktivna prizadevanja ustvarjalnih zaposlenih 

opažena in uresničena, si lahko podjetje obeta velike uspehe. Odgovornost za razvoj 

ustvarjalnosti in inovativnosti znotraj organizacije je na plečih vodilnih. Pri tem pa ni nujno, da 

so tudi sami ustvarjalni, pomembno je le, da znajo ustvarjalnost pri svojih podrejenih zaposlenih 
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prepoznati, zaznati in konstantno spodbujati. Ob takšnih ukrepih vodstva bo omogočeno 

oblikovanje primernega ustvarjalnega okolja kot tudi razvoj ustvarjalnosti (Pavlin 2014).  
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4 INOVATIVNOST V PODJETNIŠTVU 

Podjetništvo in inovativnost sta tesno povezana z razvojem sodobnega gospodarstva. Na 

današnjem trgu naj bi se pojavljala le še podjetja, ki naj bi bila vsaj malo inovativna, saj 

naravnanost globalnega trga rutinskim podjetjem ne omogoča preživetja. Današnji podjetnik 

mora na trgu trdo delati, da lahko ohrani svoje mesto med konkurenti. Vsakodnevno mora iskati 

nove in izvirnejše tržne poti, konstantno se mora izboljševati, posodabljati proizvodnjo in 

ustvarjati vedno boljše proizvode. Nenehno se mora spreminjati, saj so spremembe temeljni 

kriterij konkurenčnosti. Novodobni podjetnik se mora zavedati, da je kupec postal izredno 

zahteven in da bo vedno izbral le najboljši proizvod na trgu (najboljši po njegovih osebnih 

merilih). Ciljnega kupca bo podjetje ohranilo le, če mu bo ponudilo najboljši proizvod na svetu 

(po merilih kupca). Pri tem pa podjetje ne sme goljufati in kupcu ponuditi kopijo nekega 

drugega proizvoda, saj tako doseže le raven izvirnika. Najboljši proizvodi so lahko le tisti, ki 

so po svojih lastnostih zmožni preseči druge proizvode na trgu. Omenjeno preseganje drugih 

lahko podjetje doseže le na en način, tj. z izkoriščanjem lastne inovativnosti (Fatur in Likar 

2009, 9). 

Inovativnost ima zato usoden ekonomski pomen za gospodarstvo in si zasluži prednostno 

obravnavo s strani vseh podjetij in strokovnjakov s tega področja (Likar, Križaj in Fatur 2006, 

13). 

4.1 Opredelitev in definicija inovativnosti 

Inovativnost je izredno širok pojem, ki presega dimenzije razvoja nekega proizvoda. Povezan 

je s spremembami in nenehnim izboljševanjem (Fatur in Likar 2009, 11). V grobem bi lahko 

inovativnost opredelili kot novost in spremembo, ki podjetju prinaša korist (Zirnstein b. l.). 

Za splošno razumevanje inovativnosti moremo razjasniti še spodnje povezane pojme. 

Navdih, ideja ali inspiracija: ta se porodi izumitelju sama od sebe v nekem trenutku. Govora je 

o preblisku, ki se hitro pojavi in prav tako hitro izgine. Je pojav, ki se navzven kaže kot ideja- 

vsebina zavesti posameznika (Likar idr. 2002, 17). 

Inventivnost: predstavlja človeško sposobnost odkrivanja novih odnosov, aspektov med pojavi, 

elementi in pojmi oziroma zmožnost snovanja novih teorij, hipotez, zakonitosti in podobno 

(Likar, Križaj in Fatur 2006, 30). 

Invencija: lahko bi jo opredelili kot obetavno zamisel, v kateri je zaznana potencialna 

koristnost. Invencije so temelj in nujna surovina, ki inovatorja privede do inovacije. To je vsaka 

misel, ki utegne v prihodnosti postati inovacija. Za invencije je značilno, da jih veliko več kot 

inovacij in da od njih ni neposredne koristi, zato jim podjetja ne posvečajo večje pozornosti 

(Fatur in Likar 2009, 13). 
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Inventor: je avtor neke zamisli oz. oseba, ki je nekaj izumila (Mulej 2007, 54). 

Inovacija: je zadnji in najpomembnejši člen inoviranja. Številni avtorji so inovacijo definirali 

kot (Fatur in Likar 2009, 13; Mulej idr. 2014, 502): 

− dokazano koristen nov domislek,  

− za podjetje zanimiv proizvod zaposlenega inovatorja, 

− novost, ki jo njegovi odjemalci dojemajo kot nekaj koristnega, 

− nov, bistveno izboljšan izdelek, storitev ali postopek, ki se izkaže kot koristen, 

− izdelek, ki predstavlja bistveno izboljšavo ali korist za odjemalca, ni pa nujno, da je ta 

izdelek dobesedno nov na trgu.  

Poznano dve vrsti inovacij (Statistični urad Republike Slovenije 2014a): 

− Tehnološke inovacije, ki se delijo na:  

− inovacijo proizvodov (izdelki ali storitve): predstavlja uvedbo novega ali 

izboljšanega že obstoječega izdelka, storitve na trgu (primer: nov program, 

prijaznost do uporabnika, nove boljše sestavine v izdelku itd.), 

− inovacijo postopka: predstavlja uveljavitev novega ali izboljšanje obstoječega 

proizvodnega postopka (primer: nov načina za distribucijo izdelkov, surovin, nove 

podporne dejavnosti za izdelke, storitve).  

− Netehnološke inovacije, ki se delijo na:  

− inovacije na področju organizacije: pomeni izvajanje povsem novih organizacijskih 

metod znotraj podjetja (primer: nova oblika odnosa do zunanjih subjektov, nove 

tehnike odločanja itd.),  

− inovacije na področju trženja: predstavlja uveljavitev sprememb v embalaži 

proizvodov podjetja, novih medijev in tehnik za promocijo izdelkov, novih metod 

za oblikovanje cen proizvodov in novih metod plasiranja proizvodov na trg.  

Inovator: je oseba oz. ustvarjalec podjetniške koristi iz nove zamisli (Mulej 2007, 54). 

Inoviranje: gre za dejavnost, v kateri se inovativnost uporablja kot nujni vir za nastanek 

invencij. Inoviranje je prodorno vedenje, ki podjetjem omogoča pogled prek sedanjosti z 

ustvarjanjem prihodnosti (Likar, Križaj in Fatur 2006, 29). 

Inovativnost je torej sposobnost doseganja invencij, katere se izkažejo kot koristni rezultati le -

teh – kot inovacije (Fatur in Likar 2009, 13). 

Iz vseh teh definicij lahko razberemo, da inovativnost za organizacijo ne pomeni le razvojno-

raziskovalne dejavnosti, temveč vključuje celoten proces načrtovanja, prenosa znanja, 

generiranja idej, upravljanja s potencialnimi inovacijami in še veliko drugih neoprijemljivih 

dejavnikov, vezanih na samo strukturo, kulturo in strategijo podjetja (Fatur in Likar 2009, 13). 



 

29 

4.2 Inovativnost kot konkurenčna prednost 

Nedvomno lahko trdimo, da je inovativnost glavna konkurenčna prednost novodobnih podjetij 

in predpogoj za zagotovitev uspešnosti podjetij. Živimo v dobi znanja, za katero je značilno, da 

se usmerjenost iz investicij v materialni oz. fizični kapital seli k investicijam v pridobivanje in 

ustvarjanje novega znanja. Tako so se oblikovali novi faktorji, ki vplivajo na konkurenčno 

prednost. Ti so predvsem odličnost proizvodov, prilagodljivost, poprodajne storitve, tržna 

usmerjenost. Ti faktorji konkurenčne prednosti zahtevajo veliko znanja, razvojne aktivnosti in 

učinkovite organiziranosti podjetij (Bešter in Murovac 2010). 

Po drugi svetovni vojni naj bi nastopile štiri razvojne faze konkurenčnosti, ki so povesem 

spremenile značaj konkurence (Škafar 2005, 43): 

− 1. faza − od leta 1950 pa do konca leta 1960 se je konkurenčna prednost oblikovala 

izključno na osnovi cen. Glavno vodilo je bilo doseganje učinkovitosti. Večjo učinkovitost 

so podjetja dosegla s serijsko proizvodnjo izbranih proizvodov, ki so jih izdelovali v velikih 

serijah. V tem obdobju so podjetja poskušala čim bolj znižati strošek na enoto proizvoda. 

− 2. faza − od konca leta 1960 dalje so se na trgu začela pojavljati podjetja, ki so začela uvajati 

novo prvino v konkurenčnem boju, tj. kakovost. Ker so potrošniki postajali zahtevnejši, je 

kakovost izdelkov in storitev prihaja v ospredje. Začela se je spreminjati miselnost znotraj 

podjetij. 

− 3. faza − v 80. se je konkurenčna prednost podjetij oblikovala na osnovi dviga življenjskega 

standarda kupcev oz. zahtev kupcev za širši izbor izdelkov. V konkurenčnem boju so tako 

uspela le tista podjetja, ki so kupcem ponujala bolj diverzificirane izdelke, podjetja so 

postala fleksibilnejša in bolj naklonjena izpolnjevanju specifičnih želj kupcev. 

− 4. faza − od leta 1990 dalje fleksibilnost podjetij ni več ključni element konkurenčne 

prednosti, temveč je to postala inovativnost. Vodilni novodobnih podjetij so ugotovili, da 

bodo njihova podjetja uspešnejša na trgu, če izločijo neosrednje dejavnosti in začnejo 

uporabljati outsourcing. Ugotovili so, da morajo reinžinirati njihove proizvode in procese 

ter uvesti novo obliko organizacijske strukture, prilagojene sodobnemu času. 

Novodobnih odjemalcev, kupcev, seveda ne zanima, ali podjetje deluje sistemsko, inovativno 

ali pa rutinsko. Kupce zanima le, da bo izdelek, ki ga bodo kupili od določenega podjetja, za 

njih koristen. Kakovost izdelka mora ustrezati specifičnim zahtevam kupca, ta izdelek ga mora 

prepričati ali celo navdušiti. Doseganje te ravni ni lahka naloga za podjetja. Da bi podjetja to 

dosegla, morajo razmišljati celostno, sistemsko, in sicer tako, da izdelke kreirajo s pomočjo 

vpletenosti zaposlenih strokovnjakov iz različnih področij. Rezultat takšnega sodelovanja je v 

večini primerov presenetljiv, nenaveden, neznan, inovativen (Škafar 2005, 46). 

Novodobno podjetje, ki si prizadeva biti konkurenčnejše, mora slediti naslednjim globalnim 

trendom (Škafar 2005, 53): 
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1. Spremeniti mora razmišljanje iz mehanicističnega v sistematsko. Podjetje ne sme delovati 

kot stroj, temveč kot dinamičen sistem. Potreben je celovit pristop podjetja, če želi dohiteti 

druga konkurenčna podjetja.  

2. Preiti mora iz monolitičnosti v pluralizem. Monolitičnost ali enoumje strogo razmejuje 

notranjost podjetja od okolja in slabi celotno organizacijo. Potreben je pluralistični pristop, 

ki prinaša globoke povezave notranjega sistema podjetja z zunanjim okoljem. S tem se 

pojavi neizogibno deljenje moči, ki prinaša uspeh na trgu. 

3. Preiti mora iz tekmovanja k sodelovanju. V dobi znanja mora podjetje za obvladovanje 

prepletenosti in zapletenosti vseh pojavov na trgu vzpostaviti povezavo s svojimi 

zaposlenimi. To stori tako, da z njimi ustvarjalno sodeluje in hkrati upošteva individualnost 

posameznega zaposlenega. 

4. Preiti mora iz togosti v fleksibilnost. Hitro odzivanje na izzive in negotovosti novonastalega 

trga je ključnega pomena za preživetje podjetja. 

5. Preiti mora iz preteklosti v prihodnost. Za pretekla obdobja je bilo značilno, da so podjetja 

obvladovala stvari (kamen, les, železo itd.), v novem svetu pa prevladuje potreba po 

obvladovanju sprememb, znanja in kompleksnosti. Podjetja v novi dobi iščejo stabilnost na 

višji ravni organiziranosti – v samoorganiziranosti.  

4.3 Načini krepitve inovativnosti znotraj podjetja 

Krepitve inovativne sposobnosti znotraj podjetja ni mogoče doseči brez sprememb delovanja 

podjetja in vedenja vseh zaposlenih v podjetju. Vodilni zaposleni morajo v tem okviru nenehno 

posodabljati svoje znanje, zavedanje in vrednote. Pri tem ni dovolj, da navedena subjektivna 

izhodišča želimo le pridobiti, treba jih je ukoreniniti v zavest vseh zaposlenih in v sistem 

delovanja podjetja. Šele tako bo podjetje dosegalo višjo stopnjo inovativnosti. Posledično se bo 

v podjetju sama od sebe izoblikovala edinstvena inovativna kultura in etične norme (Mulej idr. 

2014, 482). 

Vodilni zaposleni morajo inovativnost načrtovati in znotraj podjetja ustvarjati inovativno 

miselnost, ki bo spodbujala celotno organizacijo k izboljšavam (Markič 2004, 65). 

Za doseganje višje stopnje inovativnosti so potrebne določene spremembe in ukrepi. Omejili se 

bomo na tri ključne, in sicer (Fatur in Likar 2009, 44−58): 

4.3.1  Konstanten razvoj inovacijske kulture 

Pozitivno naravnana kultura podjetja je temelj za inoviranje. Ta vsebuje določene elemente, ki 

lahko delujejo kot pospeševalci ali zaviralci inovativnosti v podjetju, zato je ključnega pomena 

pravilno razumevanje organizacijske kulture in njene vloge v procesu krepitve inovativnosti 

znotraj podjetja. Vodstvo se mora zavedati, da zgolj dobra organizacijska kultura ni dovolj. Ta 

ni čudežno zdravilo, ki bi z dneva v dan povečala inovativnost znotraj podjetja. Povečanje 
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inovativnosti dosežemo postopoma ob pravilni implementaciji nove, inovativne kulture v vse 

organizacijske procese, dejavnike in okoliščine podjetja (Fatur in Likar 2009, 44−45). 

Proces razvoja inovativne kulture je dolgotrajen. Inovativna naravnanost podjetja mora biti 

razvidna in jasno določena že v strategiji, viziji in poslanstvu podjetja. Tvorjenje inovativne 

kulture je odvisno predvsem od zaposlenih, ki jih je treba opolnomočiti. Podjetje to stori tako, 

da zaposlenim dodeli pooblastila, da lahko ob višji stopnji odgovornosti opravljajo svoje delo 

povsem samostojno. S tem zaposleni postanejo bolj svobodni in posledično bolj naklonjeni k 

inoviranju. Vodstvo tako opusti nadrejeno funkcijo in postane motivator in usmerjevalec 

delovnega procesa (konstantno posredovanje sporočil zaposlenim, ki spodbujajo nadaljevanje 

procesa v smeri tvorjenja nove inovacijske kulture). Novi način delovnega procesa lahko 

povzroči nastanek napak, do katerih mora biti vodstvo tolerantno, saj te predstavljajo zdravo 

stopnjo tveganja v procesu inoviranja (Fatur in Likar 2009, 45). 

4.3.2 Učinkovita komunikacija 

Komunikacija, ki služi krepitvi inovativnosti znotraj podjetja, se mora začeti pri vrhu, z jasno 

filozofijo podjetja, ki bo izražala predanost organizacije temeljnim vrednotam, tj. kreativnosti 

in inovativnosti. To sporočilo mora vodstvo podjetja posredovati vsem zaposlenim, saj le tako 

bodo te vrednote sprejeli za svoje. Pomembno je, da vodstvo dejansko sledi tistemu, kar 

deklarira, sicer bodo zaposleni izgubili zaupanje v vodstvo in mu ne bodo več sledili. Med 

najbolj nezaupljive zaposlene običajno spadajo izumitelji, ti so še posebej pozorni na sporočila 

vodstva. Sproščena jasna komunikacija, s katero se gradi zaupanje med vodstvom in izumitelji 

je ključnega pomena v procesu inoviranja. Izumitelji se morajo počutiti pomembni in koristni 

za podjetje. Inoviranje jim mora biti v izziv, sicer obstaja velika verjetnost, da se na deklarirana 

prepričevanja vodstva ne bodo več odzvali (Fatur in Likar 2009, 48−49). 

4.3.3  Nenehno izobraževanje zaposlenih 

V današnjih podjetij v ospredje prihaja predvsem individualno znanje zaposlenih (nujna 

sestavina vseh, ki se na trgu borijo za preživetje). Neizobraženi zaposleni so bili že od nekdaj 

upoštevni le kot poslovni vir, ki je organizacija izkoristila le pri opravilih, kjer je potrebna 

fizična moč. Sodobni delovni procesi taki delovni sili niso več naklonjeni. Sodobni procesi ne 

potrebujejo več fizične sile zaposlenih, temveč njihovo ustvarjalno mentalno delo. Podjetja zato 

danes iščejo izjemno nadarjene posameznike z veliko znanja, ki bodo lahko kos zahtevam 

sodobnega trga. Nadarjene strokovnjake si podjetja pridobivajo preko stroge selekcije. Po 

zaključeni selekciji in zaposlitvi kandidata njegovo znanje krepijo še z dodatnim znanjem in 

posebnimi spretnostnimi treningi. Zavedanje pomena krepitve znanja pri inovativnih 

zaposlenih lahko podjetju prispeva večjo rast in konkurenčno prednost na trgu (Možina idr. 

2004, 418−419; Fatur in Likar 2009, 58−59). 
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4.4 Nagrajevanje inovativnosti znotraj podjetja 

Nagrajevanje inovativnosti poteka nekoliko drugače kot klasično nagrajevanje. Vodstvo mora 

razviti bistveno večjo strpnost do zmot in napak, ki se pojavljajo v procesu inoviranja. Zavedati 

se mora, da vsaka nova inovacija še ne pomeni uspeha. Vsako podjetje se samo odloči, kako bo 

nagrajevalo inovativnost zaposlenih, zato ne obstaja eno splošno pravilo, ki bi mu lahko sledila 

vsa podjetja. Pomembno je le, da podjetje svojim inovatorjem preda jasno sporočilo, kakšno 

vlogo imajo v podjetju ter, da določi vsaj minimalna pravila in pogoje, na podlagi katerih bodo 

le-ti nagrajeni, če bodo dosegali pričakovanja podjetja (Fatur in Likar 2009, 56−58). 

V osnovi poznamo dve obliki nagrajevanja, to so denarne in nedenarne nagrade (Mihalič 2006, 

216).  

Med denarne nagrade spadajo različne denarne stimulacije. Največkrat uporabljena denarna 

nagrada je variabilni dodatek na osnovno plačo zaposlenega, ki pa v večini primerov ne doseže 

želeni učinek pri zaposlenem. Dejstvo je, da so ti dodatki k plači v povprečju izredno skromni 

in neprimerljivi z dosežki in koristmi, ki jih ima podjetje na račun izkoriščanja inovativnega 

potenciala prejemnika nagrade. Tega se inovativni zaposleni zavedajo, zato tudi take oblike 

nagrade izredno slabo sprejemajo (Mihalič 2006, 216). 

Inovatorji so veliko bolj zadovoljni s simboličnimi, nematerialnimi nagradami, ki jih notranje 

motivirajo in osebno zadovoljujejo (Fatur in Likar 2009, 56−58). 

Mihalič (2006, 216) je mnenja, da med najpogostejše nematerialne oz. nedenarne nagrade 

spadajo predvsem: 

− napredovanje, 

− prosti dnevi, 

− udeležba nagrajenega zaposlenega pri lastništvu,  

− boljši delovni pogoji, 

− izkazovanje zaupanja in večje podpore s strani vodstva do nagrajenega zaposlenega, 

− dodatna usposabljanja in izobraževanja,  

− cenjenost dela inovativnega zaposlena, 

− novi izzivi itd. 

Pomembna je tudi intenziteta same nagrade, ki jo prejme izbrani zaposleni. Ta mora biti 

primerljiva z intenziteto na novo ustvarjene vrednosti inovativnega zaposlenega. Zaposleni, ki 

so bolj produktivni in učinkoviti, si zaslužijo tudi boljše nagrade. Podjetje se mora tega zavedati 

in to tudi jasno izražati navzven. Pravično nagrajevanje je v inovativnih podjetjih ključnega 

pomena. Če nagrada ne izraža pravičnega plačila za pridobljene dosežke zaposlenih, podjetje 

ne bo doseglo želenega učinka pri nagrajencu oz. prav nasprotno, s tako nagrado ga bo 

demotiviralo, kar lahko privede do tega, da zaposleni ne bo več inoviral (Burgar 2003, 41; 

Mihalič 2006, 216−2017). 
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4.5 Generacija Y v podjetništvu  

V današnjem dinamičnem poslovnem okolju delodajalci vedno težje zagotavljajo svojim 

zaposlenim varno in stabilno delovno mesto (v tradicionalnem pomenu), to pa zato, ker se mora 

podjetje za svoje preživetje prilagajati trgu, kar posledično vpliva tudi na zaposlene. Zaradi 

tveganj, nepredvidljivih dogodkov, tehnoloških, družbenih sprememb itd. podjetja opuščajo 

stare in toge poslovne procese in vpeljujejo nove, sodobnim trendom prilagojene sisteme 

poslovanja. Podjetja postajajo fleksibilnejša, zato iščejo tudi temu primerno delovno silo. Nova 

delovna mesta postajajo zahtevnejša in primerna za zaposlene z različnimi znanji in raznolikimi 

kompetencami (Černetič 2007, 369). 

V takšnem dinamičnem delovnem okolju se odlično znajdejo predvsem mlajše generacije oz. 

pripadniki generacije Y. To so ljudje rojeni v obdobju od leta 1981 do 2000. Odraščali so v 

dobi korenitih sprememb in razvoja sodobne tehnologije. Oblikujejo jih naslednje značilnosti: 

prilagodljivost, hitrost, samozavest, svojeglavost, želja po pridobivanju novih izkušenj, 

svoboda miselnosti, strogo sledenje osebnim ciljem, inovativna naravnanost, sproščenost, 

radovednost itd. (Žagar 2009). 

Pripadniki te generacije so drugačni od pripadnikov starejših generacij, saj so bili med svojim 
odraščanjem izpostavljeni vplivom različnih dražljajev in množici novih informacij, ki jih 
prejšnje generacije niso bile deležne (Šubic 2006). 
 
Zaradi močnega vpliva sodobne tehnologije so pripadniki te generacije razvili nova in 
nenavadna znanja ter pridobili širino ter drugačno miselnost, ki jim omogoča neobičajno in bolj 
izvirno delovanje (Novak 2007). 

Ti ljudje so bili deležni vzgoje, ki je temeljila na konstantni spodbudi in pohvali. Vzgojeni so 

bili v prepričanju, da lahko dosežejo vse, kar si zadajo, da so posebni, zato so tudi na delovnem 

mestu usmerjeni k zadovoljenju osebnih potreb/ciljev. So zahtevni zaposleni, ki nenehno 

hrepenijo po pohvali in pozornosti nadrejenih. Pripadniki generacije Y so izredno ustvarjalni in 

iskana delovna sila, predvsem s strani inovativnih podjetij (Špiler 2010). 

Osredotočeni so na pridobivanje in ustvarjanje novega znanja. Veliko pozornosti namenijo sebi 

in osebni rasti, razvoju. Njihova narava jih žene, da iščejo fleksibilnejšo obliko zaposlitve, kjer 

lahko delo opravljajo čim bolj samostojno. Želijo si delati v sproščenem in varnem okolju, kjer 

lahko svobodno ustvarjajo in inovirajo (Novak 2005). 

Seveda imajo pripadniki generacije Y tudi nekaj slabih lastnosti, ki v podjetjih niso zaželene. 

Nagnjeni so k nenehnim kariernim spremembam (zlahka zapustijo delovno mesto, ki jih osebno 

ne zadovoljuje), so nepotrpežljivi, naloge opravljajo na svoj način, zahtevajo delovno svobodo 

in v večini primerov ne čutijo pripadnosti do sovjega delovnega mesta. Želijo si živeti zelo 

aktivno življenje, zato tudi veliko potujejo (Žagar 2009). 
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Zanimivost te generacije je tudi njihov način komuniciranja in percepcije intelektualnega sveta. 

Pripadniki generacije Y odlično komunicirajo tekstovno, z uporabo sodobne tehnologije 

(interneta). Sodobna tehnologija jim namreč omogoča, da so lahko v stiku s komerkoli, kjerkoli 

in kadarkoli. Probleme so navajeni reševati izjemno hitro, saj vse informacije, ki jih potrebujejo 

za rešitev parečega problema, pridobijo takoj in z nekaj kliki. Zato tudi od nadrejenih 

pričakujejo hiter odziv, takojšnjo povratno informacijo in ovrednotenje njihovega dela (Špiler 

2010). 

4.6 Dinamična podjetja 

Sodobne organizacije se od tradicionalnih razlikujejo predvsem v fleksibilnosti in zadovoljenju 

trajnostnih ciljev. Njihova posebnost se skriva v dinamičnosti, osredotočenosti na zaposlene, 

gibčnosti delovnih mest in sproščene organiziranosti (Luzar 2015, 112). 

David Birch (1987, v Pšeničny idr. 2000, 156) je podjetja razvrstil v tri skupine, in sicer med:  

− Miške: teh podjetij je največ na trgu (na milijone). So podjetja, ki vstopajo na trg izredno 

hitro in v sebi ne nosijo pravega potenciala hitre rasti, zato jih večina v relativno kratkem 

času propade (Pšeničny idr. 2000, 156; Tajnikar 2006, 9). 

− Gazele: to so podjetja, ki v sebi nosijo potencial hitre rasti in možnost dolgoročnega obstoja 

na trgu. Pomembno vplivajo na podobo gospodarstva. Sposobne so ga tudi spreminjati 

(Pšeničny idr. 2000, 156; Tajnikar 2006, 9). 

− Slone: to so podjetja, ki so že dosegla določen obseg poslovanja. Rastejo počasi, včasih celo 

stagnirajo ali upadajo. Navedena podjetja so poznana kot večja podjetja, ki odločilno 

prispevajo k razvoju narodnega gospodarstva in svetovne ekonomije (Pšeničny idr. 2000, 

156; Tajnikar 2006, 10). 

Najuspešnejša podjetja v današnjem dinamičnem okolju so nedvomno podjetja, ki jih je Birch 

uvrstil v skupino gazel. To so dinamična, perspektivna in inovativna podjetja, ki se jih je prijel 

izraz »gazele«. Ta izraz so dobila izključno zato, ker so njihove lastnosti primerljive z 

lastnostmi teh hitrih in poskočnih živali. Dinamična podjetja − gazele spadajo med mala 

podjetja, ki na trgu hitro rastejo in veliko zaposlujejo. So podjetja, ki nadpovprečno hitro 

uvajajo novosti ali nove tehnologije na trgu. Delo in reševanje korporacijskih problemov znotraj 

podjetja potekata timsko (Pšeničny in Novak 2012, 9; Tajnikar 2006, 16−17). 

Za dinamična podjetja je značilno, da so izredno bojevita, ostra v konkurenčnem boju, istočasno 

pa poznana tudi kot dobri poslovni partnerji in podjetja, s katerimi ožji konkurenti odlično 

sodelujejo. Uspehe na trgu dosegajo na račun lastnega razvoja kot tudi na osnovi združitev in 

pripojitev k drugim podjetjem (Roure 2000, 16−33). Svojo poslovno strategijo in prednost pred 

konkurenti gradijo predvsem na osnovi mehkih dejavnikov, kot so kakovost in inovativni 

zaposleni, ne pa le na osnovi produciranja vrhunskih izdelkov in storitev, kot to počen večina 

konkurentov (Pšeničny in  Novak 2012, 18−19). 
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Vodijo jih izobraženi podjetniki stari med 35 in 45 let, ki veliko vlagajo v svoje zaposlene, jih 

konstantno izobražujejo, v zameno pa od njih pričakujejo zvestobo, lojalnost in popolno 

predanost delu. V poslovnem svetu so vodje dinamičnih podjetij poznani pod izrazom 

dinamični podjetniki. To so osebe, ki so izredno inovativne, so dobri podjetniški strategi in 

vizionarji (Tajnikar 2006). 

Dinamični vodja je ambiciozen in čustveno inteligenten, pozitivno naravna osebnost in človek 

odprte glave. Žene ga želja po lastnem in organizacijskem uspehu. Prizadeva si dosegati visoke 

korporativne cilje. Vse svoje moči vlaga v uresničevanje vizije podjetja. Je tudi izredno 

inovativen, kar se kaže tudi v tem, da inovacije vpeljuje v vse poslovne funkcije, ne le 

proizvodne. Ima dolgoročno vizijo, zato svojih zamisli in idej ne analizira le v sedanjosti, 

temveč stremi k temu, da na njihovi osnovi napove prihodnje trende. Dinamičen podjetnik je 

torej močen vodja z mehkimi pristopi. Oblikujejo ga edinstvene lastnosti, ki jih izkorišča v 

blaginjo podjetja, kar se navzven kaže v večji uspešnosti podjetja, ki ga vodi (Pšeničny in 

Novak 2012, 14). 

Dinamična podjetja so posebna podjetja, saj prepoznajo dobre poslovne priložnosti tam, kjer 

jih večina podjetij spregleda. Te priložnosti znajo tudi hitro in učinkovito izkoristiti v svojo 

korist (Pšeničny 1992).  

4.7 Analiza stanja inovativnega podjetništva v Sloveniji 

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) so se slovenskim podjetjem odprle 

nove možnosti, izzivi in priložnosti, s tem pa tudi nove težave. Slovenska podjetja so se tako 

znašla na razvojni prelomnici, ki je od njih terjala opustitev tradicionalnih pristopov in 

prilagoditev na nove tržne trende. Nekatera slovenska podjetja so zahteve trga EU sprejela in 

se prilagodila, druga, ki tega niso želela ali niso mogla storiti, so pod pritiskom novega trga 

klonila in propadla (Fatur in Likar 2009, 18).  

Dejstvo je, da se slovensko gospodarstvo še dandanes privaja na nove okoliščine, ki vladajo na 

trgu EU, kar se kaže v nizki stopnji inovativnosti slovenskih podjetij. Po ocenah mednarodnih 

raziskav se slovensko gospodarstvo glede na inovativne sposobnosti nahaja skoraj na dnu, 

zaradi česar se Slovenija uvršča med države z najšibkejšim gospodarstvom (Likar, Fatur in 

Ropret 2014, 185; Fatur in Likar 2009, 18−19).  

Mednarodne raziskave tako opozarjajo na izredno nizko vlaganje slovenskega gospodarstva v 

raziskave in razvoj. V prihodnje bo zato Slovenija morala izvesti sistemske spremembe, ki bodo 

pospešile rast podjetniškega deleža pri raziskavah (Likar, Fatur in Ropret 2014, 187; Fatur in 

Likar 2009, 19).  

Raziskave Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) kažejo, da je stopnja 

vseh inovativnih podjetij v Sloveniji od leta 2001 do 2008 naraščala, od 2008 do 2014 pa 
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konstantno pada, kar nakazuje, da slovenska podjetja ne izkoriščajo vsega svojega inovativnega 

potenciala, zato posledično tudi manj inovirajo. Navedeni podatki so razvidni v spodnji 

preglednici (Fatur in Likar 2009, 19; Statistični urad Republike Slovenije 2010; Statistični urad 

Republike Slovenije 2012; Statistični urad Republike Slovenije 2014b; Statistični urad 

Republike Slovenije 2016). 

Preglednica 1: Stopnja inovacijsko aktivnih podjetij v Sloveniji za obdobje 2001–2014 
Obdobje Stopnja inovacijsko aktivnih podjetij v Sloveniji 

2012−2014 45,9 % 

2010−2012 46,5 % 

2008−2010 49,4 % 

2006−2008 50,3 % 

2004−2006 35,1 % 

2002−2004 27,0 % 

2001−2002 21,0 % 

Vir: Fatur in Likar 2009, 19; Statistični urad Republike Slovenije 2010; Statistični urad Republike 

Slovenije 2012; Statistični urad Republike Slovenije 2014b; Statistični urad Republike Slovenije 2016. 

Raziskave SURS-a izkazujejo, da so že vrsto let v Sloveniji inovativnejša večja podjetja (76,9 

% v obdobju od 2001 do 2006, 89,4 % v obdobju od 2006 do 2008, 86,8 % v obdobju od 2008 

do 2010, 86,9 % v obdobju od 2010 do 2012, 87,2 % v obdobju od 2012 do 2014) za razliko od 

malih (27,7 % v obdobju od 2001 do 2006, 44,50 % v obdobju od 2006 do 2008, 43,1 % v 

obdobju od 2008 do 2010, 40,5 % v obdobju od 2010 do 2012, 39,7 % v obdobju od 2012 do 

2014), kar ni nič nenavadnega, saj je za manjša podjetja uvedba zgolj ene same invencije 

bistveno bolj ambiciozen cilj, kot za večje podjetje (Fatur in Likar 2009, 19; Statistični urad 

Republike Slovenije 2010; Statistični urad Republike Slovenije 2012; Rodica, Vojnović in 

Grujić 2014; Statistični urad Republike Slovenije 2014b; Statistični urad Republike Slovenije 

2016). 

Stopnja inovativnosti variira tudi glede na gospodarsko panogo. V Sloveniji je zaznati bistveno 

večji delež inovativnih podjetij v panogah, usmerjenih v predelovalno dejavnost (41,2 % v 

obdobju od 2001 do 2006, 54,6 % v obdobju od 2006 do 2008, 45,4 % v obdobju od 2008 do 

2010, 49,0 % v obdobju od 2010 do 2012, 49,2 % v obdobju od 2012 do 2014) kot pa v panogah 

s storitvenimi dejavnosti (26,8 % v obdobju od 2001 do 2006, 46,1 % v obdobju od 2006 do 

2008, 44,7 % v obdobju od 2008 do 2010, 43,8 % v obdobju od 2010 do 2012, 42,2 % v obdobju 

od 2012 do 2014) (Fatur in Likar 2009, 19; Statistični urad Republike Slovenije 2010; 

Statistični urad Republike Slovenije 2012; Rodica, Vojnović in Grujić 2014; Statistični urad 

Republike Slovenije 2014b; Statistični urad Republike Slovenije 2016). 
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Po podatkih raziskav Pro Inno Europe se slovensko gospodarstvo v konkurenčni primerljivosti 

inovacijskih dosežkov vseh držav EU počasi vzpenja. V obdobju od 2007 do 2014 je tako 

Slovenija v primerjavi z ostalimi 28 državami članicami EU beležila 2,6-odstotno rast skupnega 

inovacijskega indeksa,1 zaradi česar se je uvrstila v skupino inovacijskih sledilcev (glej sliko 

1). Kljub temu da navedeni podatki nakazujejo manjši napredek, ne smemo spregledati dejstva, 

da Slovenija še vedno ni dovolj inovativna glede na njen inovacijski potencial. Prav tako še 

vedno zaostaja za evropskim povprečjem (Likar, Fatur in Ropret 2014, 19-20; Innovation 

Union Scoreboard 2015, 12; Bešter in Murovac 2010, 2; Gospodarska zbornica Slovenije 

2015). 

 

Slika 1: Povprečje letne rasti skupnega inovacijskega indeksa za obdobje osmih let 

(2007−2014) po državah EU 

Vir: Povzeto po Innovation Union Scoreboard 2015, 15. 

                                                 

1 2,6 % je povprečna letna rast skupnega inovacijskega indeksa Slovenije, ki je bil izračunan za obdobje 

osmih let (2007–2014). Skupni inovacijski indeks je indeks, ki odraža stanje inovacijske uspešnosti v 

državi. Izračunan je na podlagi 25 inovacijskih indikatorjev evropskega točkovnika inovacij, razvrščenih 

v 5 dimenzij (ustvarjalci znanja, spodbujevalci inovacij, uporaba inovacij, intelektualna lastnina in 

podjetništvo) v skladu z enotno evropsko metodologijo. Na podlagi pridobljenih podatkov od držav 

članic Evropske unije je z enotnim evropskim orodjem za obravnavo statističnih podatkov izvedena 

primerjalna analiza stanja dejanske inovacijske dejavnosti med državami članicami Evropske unije. Na 

osnovi rezultatov oz. vrednosti skupnega inovacijskega indeksa so v nadaljevanju države razdeljene v 

štiri skupine: skromne inovatorje, zmerne inovatorje, inovacijske sledilce in inovacijske vodje 

(Innovation Union Scoreboard 2015, 15; Stres, Trobec in Podobnik 2009, 42; Kržič 2011, 12). 
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Če se ozremo po lestvici splošne konkurenčnosti na svetovnem nivoju, lahko ugotovimo, da se 

Slovenija tudi tukaj (na področju inovativnosti) že vrsto let nahaja na najnižjih mestih. Slovenija 

je bila namreč na osnovi 113 kazalnikov Global Competitiveness Index dejavnikov inovacij v 

obdobju od 2011 do 2012 ocenjena z oceno 3,7, zaradi česar se je uvrstila v skupino inovativno 

podpovprečnih gospodarstev. Tudi na podlagi Poročila o razvoju - UMAR za leto 2012 izhaja, 

da Slovenija po tehnološki zahtevnosti izvoza in inovativnosti zaostaja za povprečjem EU-27 

(Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 2012; Likar, Fatur in Ropret 

2014, 185; Rodica, Vojnović in Grujić 2014). 

Vzroke, zakaj slovensko gospodarsko zaostaja v inovacijskih dejavnostih, bi lahko opredelili 

na podlagi naslednjih razlogov (Fatur in Likar 2009, 21-22): 

− slabo zavzemanje države za razvoj inovativne družbe, 

− infrastruktura se izredno počasi razvija,  

− slaba promocijska dejavnost inovatorjev in inovacij, 

− nenaklonjenost družbeno-kulturnega okolja Slovenije (nevoščljivost, individualizem, 

lokalizem, so glavne ovire na poti do večje inovativnosti), 

− pomanjkanje poučevanja o managementu inoviranja v šolstvu in gospodarstvu, 

− slovenska podjetja z inovativnim potencialom pogosto svojih zaposleni in dejavnosti 

inoviranja ne uvrščajo oz. ne dojemajo kot temeljne sestavine za doseganje večje 

uspešnosti, zato v večini primerov tudi niso del temeljne strategije podjetja v konkurenčnem 

boju. 

Vsekakor lahko potrdimo, da so slovenska podjetja inovativna, saj drugače ne bi mogla 

preživeti v današnjem kaotičnem poslovnem okolju in dosegati relativno dobrih poslovnih 

rezultatov. Lahko pa bi bila veliko bolj inovativna glede na potencial, ki ga dejansko imajo in 

ga ne zanjo učinkovito izkoristiti. Glavni problem se skriva v miselnosti vodilnih, tako na ravni 

države, kot tudi na ravni podjetij, saj ta ni popolnoma usmerjena v splošen razvoj inovativnosti, 

kar se kaže v konstantnem nihanju med stagnacijo in počasno inovacijsko rastjo slovenskih 

podjetij (Jaklič b. l.). 
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5 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu naloge smo izvedli kvalitativno raziskavo, s katero smo pridobili 

nestrukturirane primarne vire oz. podatke v obliki besednih opisov ali pripovedi. Te podatke 

smo nato besedno obdelali in analizirali (Roblek 2009). Za navedeno obliko raziskave smo se 

odločili izključno zato, ker smo želeli dojeti ter poglobljeno razumeti pomen ustvarjalnega 

podjetniškega tima ter vlogo delovnega okolja pri razvoju in krepitvi individualne in 

organizacijske ustvarjalnosti in inovativnosti znotraj podjetja.  

5.1 Metodologija  

V nalogi smo kvalitativno raziskavo izvedli z uporabo metode študije primerov. Osredotočili 

smo se le na manjšo raziskovalno enoto – podjetje in tako izvedli ožje usmerjeno in bolj 

poglobljeno poizvedovanje obravnavnega raziskovalnega problema (Tratnik 2002, 33−34). 

Sama raziskava temelji na namenskem vzorcu, v katerega smo vključili šest udeležencev iz treh 

nenaključno izbranih podjetij iz primorske regije, z namenom, da bi na podlagi njihovih 

preteklih izkušenj in znanja iz obravnavanega področja pridobili natančnejše in zanesljive 

informacije glede delovanja ustvarjalnih podjetniških timov znotraj inovativnih podjetij v 

primorski regiji (Vogrinc 2008, 56). 

Prvi kriterij za izbiro teh podjetij so bili njihovi lastniki, ki so v obdobju od leta 2006 do leta 

2015 sodelovali kot avtorji inovativnih poslovnih idej na natečaju Podjetna Primorska in se 

uvrstili med zmagovalce ali dobitnike druge nagrade. Navedene dobitnike nagrad smo poiskali 

na spletnem portalu Ajpes in preverili, v katerih podjetjih so družbeniki oz. lastniki, ter 

poskušali ugotoviti, ali poslujejo. Po pridobitvi želenih podatkov smo izbrali tri podjetja na 

podlagi naslednjih kriterijev: 1) podjetje je aktivno, 2) poslovno uspešno, 3) posluje z dobičkom 

v zadnjih treh letih, 4) lastniki ob ustanovitvi podjetja niso presegali 35. leta starosti. Želeli smo 

se usmeriti v mlade lastnike oz. podjetnike, saj sklepamo, da so ti inovativnejši od starejših 

podjetnikov.  

V primeru, da smo se soočili s podjetji, ki niso ustrezala kateremu od zgoraj naštetih štirih 

kriterijev smo predmetni kriterij ustrezno prilagodili. Tako smo bili primorani prilagoditi tretji 

kriterij (podjetje posluje z dobičkom v zadnjih treh letih), saj smo v postopku iskanja podjetij 

naleteli le na štiri podjetja, ki so ustrezala temu kriteriju, vendar jih zaradi drugih odstopanj 

nismo mogli vključiti v raziskavo. Pri prvem podjetju od navedenih štirih smo tako bili deležni 

zavrnitve oziroma lastnik podjetja ni želel sodelovati v predmetni raziskavi, pri ostalih treh pa 

smo ugotovili, da na trgu poslujejo kot samostojni podjetniki in nimajo zaposlenih oz. 

podjetniškega tima. V ta namen smo se usmerili v iskanje podjetij, ki so v zadnjih treh letih eno 

ali dve leti poslovala z dobičkom.  
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Tudi v primeru, ko smo v okviru pridobivanja podatkov o podjetjih zmagovalcev in dobitnikov 

drugih nagrad ugotovili, da: 

− ta podjetja ne ustrezajo vsem zgoraj navedenim kriterijem (tudi po prilagoditvi tretjega 

kriterija), 

− ta podjetja ustrezajo vsem zgoraj navedenim kriterijem, vendar nimajo izoblikovanega 

podjetniškega tima,  

− so lastniki ali člani podjetniškega tima teh podjetij odklonili sodelovanje v predmetni 

raziskavi, 

smo se usmerili na osebe, ki so se na natečaju Podjetna Primorska v obdobju od 2006 do 2015 

uvrstili med ožjih 15 finalistov. Tudi v tem primeru smo preko spletnega portala Ajpes preverili, 

ali so navedene osebe družbeniki oz. lastniki podjetij. V predizbor smo uvrstili le tista podjetja, 

ki so izpolnjevala vse zgoraj navedene kriterije.  

Imena nagrajencev natečaja Podjetna Primorska od 2006 do 2015 smo pridobili posredno, preko 

elektronske pošte od organizatorja navedenega natečaja Univerzitetnega razvojnega centra in 

inkubatorja Primorske (v nadaljevanju UIP), ki vsako leto organizira natečaj Podjetna 

Primorska za najboljšo podjetniško idejo, z namenom pospeševanja prenosa znanja in razvojnih 

idej iz teorije v gospodarstvo. Naveden natečaj je organiziran tako, da se nanj lahko prijavijo le 

podjetni posamezniki, skupine in pravne osebe (mlajše od treh let na dan natečaja) iz primorske 

regije. Udeleženci na natečaju prijavijo svoje poslovne ideje (osnutek poslovnega načrta), 

katere jih pregleda najmanj sedem članska strokovna komisija. Ta po temeljiti preučitvi 

omenjenih osnutkov poslovnih načrtov izbere do 15 finalistov. Finalisti natečaja v nadaljevanju 

svoje ideje poslovne načrte osebno predstavijo pred strokovno komisijo, ta pa presodi, katere 

tri poslovne ideje so bile najboljše. Prvi trije zmagovalci prejmejo nagrado v obliki vavčerja v 

vrednosti od 2.500,00 do 3.000,00 EUR. Ostali finalisti pa so deležni tolažilne nagrade, 

brezplačna svetovanja za zagon podjetja ter brezplačne podjetniške delavnice (UIP 2015a; UIP 

2015b). 

Imena finalistov natečaja smo pridobili iz poročil o natečajih Podjetne Primorske za obdobje 

od 2006 do 2015, ki so bili objavljeni na spletni strani UIP. Njihove telefonske kontakte smo 

pridobili preko spletnega portala Ajpes.  

Pri vzpostavitvi stika z lastniki izbranih podjetij, ki so ustrezali zgornjim kriterijem, smo sledili 

splošnemu časovnemu zaporedju, in sicer tako, da smo najprej vzpostavili stik s prvimi / 

najstarejšimi nagrajenci ali finalisti natečaja in se nato pomikali proti najmlajšim oz. zadnjim 

nagrajencem ali finalistom. Takšen način smo izbrali izključno zato, ker smo predvidevali, da 

pri starejših podjetjih obstaja večja verjetnost, da ima podjetje že izoblikovan podjetniški tim.  

Tako smo že pri vzpostavitvi stika (v obliki telefonskega pogovora) z dvema nagrajencema in 

enim finalistom iz obdobja 2006−2015 pridobili zahtevani vzorec. 
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Potrebne podatke za raziskavo smo zbrali s pomočjo šestih polstukturiranih intervjujev. Tako 

smo v vsakem od izbranih podjetij opravili po dva intervjuja, in sicer prvega z lastnikom 

podjetja, drugega pa z enim od ključnih zaposlenih (član podjetniškega tima). V ta namen smo 

izdelali vprašalnik, sestavljen iz treh sklopov vprašanj. Prvi sklop je zajemal vprašanja o 

pomenu ustvarjalnega podjetniškega tima za podjetje, drugi sklop je zajemal vprašanja, vezana 

na vlogo ustvarjalnega delovnega okolja za razvoj inovativnih idej znotraj podjetja, tretji pa je 

zajemal vprašanja, vezana na dejavnike, ki naj bi spodbujali ustvarjalnost in posledično 

inovativnost podjetniškega tima. Tako lastnik podjetja kot tudi član podjetniškega tima sta 

odgovarjala na iste sklope vprašanj, saj smo želeli pridobiti različne poglede na isto tematiko.  

Pogovor smo s soglasjem intervjuvanca posneli in kasneje naredili prepis, ki je predstavljal 

osnovo za nadaljnjo analizo. Intervjuje smo opravili v mesecu juniju 2016, ti so trajali od 38 do 

60 minut. Intervjuje smo izvedli individualno. Z vsakim od intervjuvancev smo vzpostavili 

osebni stik in se srečali v živo na lokaciji, ki si jo je sam intervjuvanec izbral (gostinski lokal 

ali pa poslovni prostori podjetja v občini Koper). Z enim od intervjuvancev smo zaradi 

oddaljenosti (Ajdovščina), intervju izvedli preko spletne aplikacije Skype.  

V mesecu juniju 2016 smo tako opravili intervjuje z dvema nagrajencema in enim finalistom 

natečaja Podjetna Primorska iz obdobja 2006−2015 (vsi intervjuvanci so lastniki enega ali več 

primorskih podjetij) ter s tremi člani podjetniških timov primorskih podjetij v lasti zgoraj 

navedenih udeležencev omenjenega natečaja. Prvega intervjuvanca, dobitnika druge nagrade 

na enem od natečajev Podjetna Primorska iz obdobja 2006−2015 in lastnika prvega izbranega 

podjetja, smo označili z A1, njegovo podjetje pa s črko A. Drugega intervjuvanca, dobitnika 

prve nagrade na enem od natečajev Podjetna Primorska iz obdobja 2006−2015, in lastnika 

drugega izbranega podjetja smo označili z B1, njegovo podjetje pa s črko B. Tretjega 

intervjuvanca, finalista enega izmed natečajev Podjetna Primorska iz obdobja 2006−2015, in 

lastnika tretjega izbranega podjetja smo označili s C1, njegovo podjetje pa s črko C. Vsem trem 

intervjuvancem smo v telefonskem pogovoru pred začetkom raziskave ustno predstavili namen 

in vsebino raziskave. Vsi trije so privolili v sodelovanje v predmetni raziskavi. Na našo prošnjo 

so nam omenjeni lastniki podjetij posredovali imena in telefonske kontakte ostalih treh 

intervjuvancev, članov njihovih podjetniških timov. Tudi z njimi smo stopili v stik, jim ustno 

predstavili namen in vsebino raziskave, in tudi oni so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi. 

Po njihovi privolitvi k sodelovanju v raziskavi, smo se z njimi sestali in opravili intervjuje. 

Četrtega intervjuvanca, člana podjetniškega tima podjetja A smo zato označili z A2, petega 

intervjuvanca, člana podjetniškega tima podjetja B z B2 ter šestega intervjuvanca, člana 

podjetniškega tima podjetja C pa s C2.  

Vsi intervjuvanci so pred izvedbo intervjuja zaradi razkritja morebitnih poslovnih skrivnosti in 

podatkov občutljive narave želeli, da se njihova imena ne razkrijejo v magistrski nalogi, oz. so 

želeli ostati anonimni. 

Podrobnejše informacije in struktura vzorca so prikazani v preglednici 2, 3 in 4. 
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Preglednica 2: Osnovni podatki o sodelujočih inovativnih podjetjih iz primorske regije 

Podjetje/Podatki o 

podjetju 

Podjetje A Podjetje B Podjetje C 

Leto ustanovitve podjetja 2011 2014 2007 

Glavna dejavnost 

podjetja 

Druge z informacijsko 

tehnologijo in 

računalniškimi 

storitvami povezane 

dejavnosti 

Druge nerazvrščene 

predelovalne dejavnosti in 

tehnično preizkušanje in a

naliziranje 

Proizvodnja olja in 

maščob 

Sedež –kraj podjetja Koper Ajdovščina Lucija 

Velikost podjetja Mikro podjetje Mikro podjetje Mikro podjetje 

Velikost podjetniškega 

tima 

Štirje člani tima  Trije člani tima Trije člani vodilnega 

tima 

Sedem članov delovnega 

tima 

Čisti bilančni dobiček/ 

izguba v letu 2013 

-1.148,00 EUR Ni podatka 49.101,00 EUR 

Čisti bilančni dobiček/ 

izguba v letu 2014 

6.273,00 EUR -27,00 EUR 49.301,00 EUR 

Čisti bilančni dobiček/ 

izguba v letu 2015 

13.699,00 EUR 5.326,00 EUR 26.540,00 EUR 

Preglednica 3: Osnovni podatki o lastnikih podjetij A, B in C 

Lastnik/Podatki o 

lastniku 

A1 B1 C1 

Lastnik podjetja  A B C 

Spol Moški Moški Moški 

Starost ob ustanovitvi 

podjetja 

28 let 31 let 30 let 

Izobrazba Magister ekonomije Univ. dipl. biokemik  Ni podatka 
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Preglednica 4: Osnovni podatki o članih podjetniškega tima podjetij A, B in C 

Član podjetniškega 

tima/Lastnosti člana 

podjetniškega tima 

A2 B2 C2 

Podjetje A B C 

Spol Moški Moški Ženska 

Trenutna starost  33 let 36 let 35 let 

Zasedba delovnega 

mesta  

Družbenik podjetja A Družbenik podjetja B Vodja razvoja v podjetju 

C 

Iz preglednic 2, 3 in 4 je razbrati, da smo izbrali tri povsem panožno različna inovativna 

podjetja. Vsem trem podjetjem je skupno, da so uvrščena med mikro podjetja in da so v letu 

2015 poslovala z dobičkom. Razlikujejo se v višini dobička in dejavnosti, ki jo opravljajo. 

Lastniki in člani timov podjetij A, B in C so povprečno stari 32 let. Med vsemi udeleženci je le 

ena oseba ženskega spola. 

5.2  Analiza in interpretacija rezultatov  

Kot smo že v prejšnjem poglavju zapisali, smo gradivo za predmetno raziskavo pridobili z 

izvedbo šestih polstrukturiranih individualnih intervjujev. Za lažjo izvedbo intervjujev smo za 

vse intervjuvance sestavili enoten vprašalnik, razdeljen na tri sklope temeljnih vprašanj, ki je 

služil kot vodilo tekom razgovora. Prvi sklop je zajemal vprašanja o pomenu ustvarjalnega 

podjetniškega tima za podjetje, drugi sklop je zajemal vprašanja, vezana na vlogo ustvarjalnega 

delovnega okolja za razvoj inovativnih idej znotraj podjetja in tretji, ki je zajemal vprašanja, 

vezana na dejavnike, ki naj bi spodbujali ustvarjalnost in posledično inovativnost podjetniškega 

tima. Za neprekinjen in tekoč potek pogovora oz. intervjuja smo intervjuvancem postavili tudi 

več podvprašanj, s katerimi smo jih spodbudili, da so določeno tematiko podrobneje pojasnili 

ali pa jih motivirali, da izrazijo svoje osebno videnje glede določene tematike. Vprašalnik je 

avtorski in je priložen kot priloga v predmetni magistrski nalogi (glej Prilogo 1). Vse 

pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo metode analize vsebine. 

Za lažje razumevanje preučevane tematike smo na začetku izvedbe vseh intervjujev, lastnikom 

podjetij A, B in C, zastavili nekaj splošnih vprašanj o samem podjetju, o njegovem delovanju, 

o produktih in viziji podjetja, nato pa prešli na sklope vprašanj, po vrstnem redu, kot so zgoraj 

navedena.  

Lastnik podjetja A, udeleženec A1 tako pove: »/…/ Podjetje sem skupaj z dvema sošolcema 

ustanovil leta 2011. Ustanovili smo ga s sredstvi, ki smo jih prejeli ob zmagi našega poslovnega 

načrta na natečaju Podjetna Primorska, v kategoriji KTI.« V pogovoru nadalje omeni, da so 
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sredstva, ki so jih pridobili z zmago na natečaju, uporabili za razvoj novih produktov in za 

zagon temeljne dejavnosti, tj. klasične storitve s področja informacijske tehnologije, 

tridimenzionalno tiskanje in prototipiranje, z namenom, da bi ta služila kot varovalka in nosilka 

denarja vse do takrat, ko bo nov produkt, ki ga trenutno razvijajo, postal dovolj dobičkonosen, 

da se bo lahko le-ta v celoti opustila. Izbrali so varnejšo poslovno pot izključno zato, ker se 

zavedajo, da brez denarja, ki ga pridobivajo iz temeljne dejavnosti, ni dolgoročnega razvoja in 

brez razvoja ni prihodnosti. Pri tem udeleženec A1 poudari, da je v podjetju ves čas prisotna 

določena mera tveganja, saj ne vedo, ali bo njihov trud na koncu dejansko tudi poplačan, oz. ali 

bo njihov novi produkt ustrezno sprejet na trgu, vendar pri tem sarkastično doda, da brez 

tveganja ni napredka. Manjši napredek naj bi podjetje zabeležilo že pred dvema letoma, ko so 

za potrebe dveh večjih slovenskih organizacij razvili dva povsem nova avtorska informacijska 

sistema, ki sta navedenima organizacijama celostno olajšala in skrajšala delo ter jima omogočila 

opustitev zapletenih in zastarelih podpornih programov. Ker so pričakovanja navedenih 

organizacij v celoti izpolnili, celo presegli ter delo opravili zelo kvalitetno, so poslovni odnos 

z njimi tudi ohranili. V podjetju se lahko pohvalijo, da na račun kvalitetno opravljenega dela s 

svojimi strankami ohranjajo dolgoročne poslovne odnose ter da zadnji dve leti v podjetju 

beležijo dobiček, kar je razvidno tudi iz njihovih bilanc za leto 2014 in 2015. Njihova vizija je, 

da se podjetje razvije do te mere, da bodo lahko vse poslovne aktivnosti usmerili le v trženje 

lastnih patentov in licenc. 

Lastnik podjetja B, udeleženec B1, o svojem podjetju pove: »Podjetje sem skupaj z dolgoletnim 

znancem ustanovil konec leta 2014.« Pri tem doda, da se je podjetje ustanovilo z namenom 

prodaje inovativnih storitev, ki so se v drugem podjetju (katerega lastnik je tudi udeleženec B1) 

že izkazale kot tržno zanimive. Ta storitev oz. produkt (celostna analiza zemlje) je bil prenesen 

iz drugega podjetja izključno zato, da bi se ga po nadgradnji in dodelavi na trgu podajalo 

samostojno. Udeleženec B1 pripomni, da so trenutno s tem proizvodom usmerjeni le v eno 

panogo (kmetijstvo), vendar se nameravajo v prihodnosti širiti tudi na druge trge. Da so se 

pravilno odločili, nakazujejo tudi njihove bilance, saj podjetje že po enem letu poslovanja beleži 

dobiček, v letu 2016 pa predvidevajo, da se bo ta še podvojil. Udeleženec B1 o produktu 

njihovega podjetja pove: »Svojim strankam (vinarjem, oljkarjem in sadjarjem) ponujamo 

strokovne analize zemlje po ugodni ceni. Rezultate v obliki avtorskih poročil svojim strankam 

predstavimo na enostaven in razumljiv način. Naša poročila se razlikujejo od drugih poročil 

po tem, da vsebujejo še dodatne koristne informacije, razna priporočila ter navodila, kaj, koliko 

in kdaj dodati določena mikro gnojila, s končnim namenom, da bi lahko naše stranke imele bolj 

zdrave rastline, večji pridelek in da bi se okolje čim manj onesnaževalo. Prav tako strankam 

ponujamo svoja posebna mikro gnojila, ki jih drugje ni mogoče dobiti.« Poudari, da so edini na 

trgu, ki ponujajo takšen produkt. Usmerili so se v inteligentno kmetovanje, saj so v tej panogi 

uvideli možnost za razvoj. Udeleženec B1 omeni, da so pripravljeni vložiti še veliko truda in 

časa v omenjen produkt, saj so v podjetju prepričani, da trg to potrebuje.  
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Lastnik podjetja C, udeleženec C1, pove: »Vse se je začelo z ekstra deviškim oljčnim oljem, 

pridelanim na naši kmetiji …« Udeleženec C1 meni, da je oljčno olje, ki ga pridobivajo na 

njihovi družinski kmetiji, unikatno, saj je pridelano iz plodov skrbno izbranih oljčnih sort. 

Njihovo olje je na trgu poznano kot izredno kakovostno. Analize, ki so jih izvedli pred leti, so 

potrdile, da ima njihovo oljčno olje zaradi posebnih podnebnih razmer boljšo maščobno-

kislinsko sestavo kot druga olja z južnejših območij. Zaradi prepoznavnih organoleptičnih 

lastnosti se je njihovo olje uvrstilo tudi med najboljša oljčna olja na svetu. Njihovo olje je 

prejelo vrsto nagrad in priznanj, s čimer se udeleženec C1 ni zadovoljil. Želel se je razlikovati 

od drugih, zato je izkušnje njegovih prednikov poskušal nadgraditi z novimi, modernejšimi 

prijemi. V ta namen je pri svojih 30 letih, leta 2007, ustanovil svoje podjetje in se kot prvi v 

Sloveniji lotil organsko certificirane proizvodnje naravne kozmetike. Njegova kozmetika je 

specifična, saj vsebuje le vrhunske sestavine slovenskega porekla (tudi njihovo oljčno olje). 

Priznava, da se je trg na njegove produkte izredno pozitivno odzval, zato so se v podjetju 

odločili, da na tej poti nadaljujejo. Čez leta se je podjetje tako razvilo, da se njihova 

prepoznavnost širi tudi na tuje trge. Udeleženec C1 v zvezi s tem pove: »/…/ Pred kratkim smo 

pridobili tudi večjega italijanskega poslovnega partnerja, s katerim razvijamo nov produkt, 

homeopatska zdravila, katera nameravamo v kratkem plasirati na trg.« Doda, da tudi v 

prihodnje nameravajo ostati v tej panogi in se z novimi produkti razširiti na tuje konkurenčnejše 

trge.    

5.2.1 Pomen ustvarjalnega tima v podjetju 

Podatke, vezane na pomen ustvarjalnega tima za udeležence, smo razvrstili v naslednje 

kategorije: razumevanje pojmov individualne in organizacijske ustvarjalnosti ter inovativnosti, 

razumevanje timskega dela in vloge ustvarjalnega tima, razumevanje vloge tima za razvoj 

inovativnih idej in inovacij znotraj podjetja. 

Razumevanje pojmov individualne in organizacijske ter inovativnosti  

V podjetju A imata tako lastnik kot član podjetniškega tima skladno mnenje glede pojmov 

ustvarjalnosti in inovativnost. Udeleženec A1 pove: »/…/ Ustvarjalnost je po mojem mnenju 

talent in posebno znanje človeka.« Med pogovorom izrazi svoje mnenje tudi glede 

organizacijske ustvarjalnosti, s tem ko to opredeli kot poseben, neklasičen odnos med člani 

tima. Inovativnost pa kot skupni izziv vseh članov tima, da čim več idej spremenijo v dobre 

produkte, ki se bodo podajali na trgu. Udeleženec A1 meni, da so inovativni posamezniki 

posebni ljudje, nekoliko asocialni, a vendar je delo z njimi lahko zelo zabavno.  

Tudi udeleženec A2 navaja: »Ustvarjalnost je del posameznika, ki mu omogoča pridobivat nove 

ideje.« Pri tem omeni, da ustvarjalne ljudi takoj prepoznaš v družbi. Že sam pogovor z njimi 

naj bi potekal drugače, s prebliski ustvarjalnih zamisli. O inovativnosti se ni jasno izrazil, je pa 

nakazal, da naj bi le-ta bila pozitiven rezultat ustvarjalnih idej.  
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Udeleženec B1 z drugimi besedami pove, da je ustvarjalnost edinstvena sposobnost le 

določenih posameznikov, ki jim omogoča producirane posebnih in nenavadnih idej. 

Organizacijska ustvarjalnost pa le močnejša oblika individualne. Udeleženec B1 inovativnost 

na kratko opredeli kot zmožnost ljudi, da naredijo produkt, ki ga trg potrebuje in ga pred tem 

še ni bilo.  

Udeleženec B2 nima konkretnega mnenja glede ustvarjalnosti, vendar na kratko pove: 

»Ustvarjalen si ali pa nisi; če se podaš v podjetniške vode, je nujno potrebna ustvarjalnost 

(drugačnost) in inovativnost [….]; le tako lahko konkuriraš in preživiš na trgu.« Meni, da se 

inovativnost v podjetju kaže v tem, da si vsi člani tima želijo ustvariti nekaj avtorskega, kar bo 

stranka želela kupiti. Stranke pa v tem produktu zaznajo inovativnost in njegovo neprecenljivo 

vrednost.  

V podjetju C udeleženec C1 navaja: »/…/ Ustvarjalnost je posebna vrlina, ki je pri določenih 

ljudeh toliko bolj izražena navzven …« Po mnenju udeleženca C1 imajo ustvarjalni ljudje dobre 

in nenavadne ideje. Le taki ljudje so resnično sposobni ustvariti nekaj novega. Organizacijska 

ustvarjalnost naj bi bila le produkt delovanja ustvarjalnih ljudi. Glede inovativnosti udeleženec 

C1 pove: »Inovativnost je težko opredeliti, je pa potrebna poslovna sestavina, če želiš izstopati 

na trgu.« Pri tem je omenil, da je potrebna prisotnost obeh pojmov na vsaki ravni, tako na 

individualni, kot tudi na ravni celotnega podjetja, saj sta ustvarjalnost in inovativnost ves čas 

tesno povezani. Njuno simultano delovanje je opaziti ob uspešnem doseganju ciljev podjetja. 

Udeleženec C2 doda: »/…/ Inovativnost je zmožnost človeka narediti nekaj unikatnega …« 

Pripomni, da se z ustvarjalnostjo (dobre ideje) in inovativnostjo (izdelki njihovega podjetja) v 

podjetju srečuje vsakodnevno.   

Na osnovi navedenega lahko povzamemo, da vsi udeleženci raziskave individualno 

ustvarjalnost razumejo, kot nenavadno sposobnost, talent človeka, da lahko razvije nekaj 

novega, organizacijsko ustvarjalnost pa opisujejo kot neklasičen odnos med več ustvarjalnimi 

ljudmi. Inovativnost vsi intervjuvanci opredelijo kot ustvarjalen proces, ki omogoča razvoj 

novega avtorskega produkta, ki vzbudi zanimanje stranke, ki ob nakupu tega produkta zazna 

njegovo neprecenljivo vrednost.  

Razumevanje timskega dela in vloge ustvarjalnega tima v podjetju 

Udeleženec A1 nevede: »Ustvarjalen podjetniški tim je nuja za uspešno delovanje podjetja, saj 

le tako dosežemo neko novo znanje.« Ob tem navede nekaj ključnih lastnosti njihovega tima, in 

sicer: »… zvedavost, pronicljivost idej, modernost, sproščenost …« Opisovanje ustvarjalnega 

podjetniškega tima nadaljuje s tem, da predstavi vir njihove ustvarjalnosti, tj. znanje. Vsak član 

tima je po mnenju udeleženca A1 strokovnjak na svojem področju. Iz njih naj bi kar vrelo 

ustvarjalnih zamisli, ki jih preko podjetja poskušajo razviti in nato prodati na trgu. Vsi člani si 

radi pomagajo med seboj tako, da delijo svoje mnenje, znanje, konstruktivne predloge, kritike, 
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brez obsojanja. Udeleženec A1 je mnenja, da ob dobrem sodelovanju in medsebojni delovni 

povezanosti lahko strankam ponudijo nekaj več, kar stranke redko najdejo pri konkurenci. Prav 

tako pove: »Samostojno delo se ne obnese dolgoročno. Timsko delo v našem podjetju pomeni, 

da se probleme rešuje skupaj, na kavi, s pogovorom.«  

V podjetju A udeleženec A2 v zvezi s tem pove: »Brez ustvarjalnega podjetniškega tima ne 

gre. Seveda mora bit ta tim ljudi sestavljen tako, da članov ni preveč, da imajo vsi člani skupen 

cilj in željo po realizaciji skupnih projektov. Imeti morejo notranjo motivacijo, da se 

vsakodnevno preizkušajo in pridobivajo nova znanja in s tem znanjem pomagajo drugim 

članom tima.« Pripomni, da vsi člani tima morajo biti enakopravni. Če se eden od članov tega 

nepisanega pravila ne drži, tim ni zmožen ustvarjati, v nadaljevanju pride do konfliktov, zato 

se prej ali slej ta član odstrani. Če je v timu več takih članov, kaj kmalu celoten tim razpade. 

Udeleženec A2 je prepričan, da je ustvarjalen tim temelj vsakega inovativnega podjetja. 

Udeleženec A2 nadalje pove: »Timsko delo se začne z zamislimi enega člana in konča s 

predlogi ali dopolnitvami ostalih članov tima. Tiste zamisli, ki niso perspektivne, opustimo. 

Nekako se vsi člani tima zavedamo, da potrebujemo drugo mnenje za boljše delo, zato vse 

komentarje poskušamo razumeti in se od tega kaj naučit.« Ravno tako omeni, da delo kot delo 

poteka posamično, začetek določenega projekta, reševanje zapletov in dopolnjevanje produktov 

pa skupinsko. Timsko delo pride v poštev pri reševanju nekoliko bolj zakompliciranih nalog, 

ki jih sam član tima ne zmore ali ne želi rešiti brez potrditve ali pomoči drugih enakopravnih 

članov tima. Dodatno pove, da je strategija dela v njihovem podjetju drugačna od strategij 

ostalih povprečnih podjetij. Stremijo k temu, da ne kopirajo, ampak poskušajo čim bolj ustreči 

željam strank. Njihova posebnost je, da svojim strankam ponujajo tudi dodatne rešitve, s 

katerimi rešujejo strankine težave, še preden ta nastanejo. Zmožnost takšnega reševanja težav 

oz. proaktivnega delovanja pripisujejo lastni razgledanosti in sposobnosti učinkovite uporabe 

znanja vseh zaposlenih.  

Udeleženec B1 navaja: »Podjetniški tim je potreben, ker se svetovni trendi tako hitro 

spreminjajo, da en človek ni sposoben sam premagovat te ovire in bit kos vsakodnevnim 

spremembam na trgu.« Doda, da je podjetje lahko konkurenčno samo, če ima podjetniški tim 

člane z veliko znanja in uporabnih idej. Trg zahteva od današnjih podjetnikov hitro in 

kakovostno izvedbo nalog. Opuščajo se stare metode, iščejo se nove. Dolgoročno se lahko 

podjetje spopada s potrebami trga le, če ima ustvarjalen podjetniški tim, ki je zmožen vsaj 

kakšno od teh idej spremeniti v kakovosten proizvod, ki bo bil dobičkonosen in nosil denar 

podjetniku. Udeleženec B1 naprej razlaga: »Timsko delo zajema veliko vsakodnevnih 

sestankov, ker imamo ogromno idej, o katerih se neprestano pogovarjamo, samo financ ni 

dovolj.« Dejansko ima vsak član tima svoje stranke, če pa stranka želi informacijo ali rešitev 

problema, ki se nanaša na njemu nepoznano področje, se ta član poveže z drugim članom, ki 

mu svetuje ali s svojim znanjem pomaga rešiti nastali problem. Večje projekte vedno rešujejo 

skupinsko. 
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Udeleženec B2 pojasni: »Timsko delo je uspešno le v primerih, da so člani tima kompatibilni 

in istih pogledov. Vsi morejo strmeti k temu, da se dela kvalitetno in neprestano iskati rešitve, 

ki bodo koristile podjetju.« Meni, da je treba člane tima redno seznanjati z delovanjem podjetja, 

zato so potrebni vsakodnevni pogovori. Po potrebi še dodatni tedenski sestanki. Pripomni, da 

brez ustvarjalnega tima ne moreš začeti podjetniške zgodbe. Doda, da ustvarjalnega 

podjetniškega tima ni težko sestaviti, saj se ustvarjalni ljudje med seboj hitro najdejo in 

povežejo, problem nastane, ko je treba izpeljati skupne ideje do te faze, da so prodajljive na 

trgu. Produkti, ki jih ustvari tim za svoje stranke, morajo biti drugačni od konkurence in 

dolgoročno zanimivi za trg.  

Udeleženec C1 pove: »Ustvarjalen tim je poglavitnega pomena za podjetje. Brez ustvarjenosti 

vseh članov se ne bi mogle roditi dobre ideje ali dobre rešitve problemov.« Pripomni, da je 

pomembno, kako vsak član tima svojo ustvarjalnost dopolnjuje z novim znanjem. Udeleženec 

C1 meni, da se je njihov tim čez leta izboljšal in napredoval, saj je sedaj bogat z izkušnjami in 

novim znanjem. Prednost timskega dela vidi v ljudskem reku, več glav več zna.  

Udeleženec C2 pojasni: »V našem podjetju se delo opravlja predvsem timsko.« Nadalje pove, 

da je timsko delo v njihovem podjetju samoumevno, saj na trgu ponujajo inovativne produkte, 

ki predvidevajo nadstandardno obravnavo, čemur en sam zaposleni ni kos. En sam zaposleni 

nikoli ne bo mogel podati dovolj dobrih rešitev za določen problem, saj je omejen le na svoje 

področje, skupina pa zajema znanja iz več področij in je zato sposobna najti optimalno rešitev, 

ki bo zadovoljila dejanske potrebe stranke. Če se večina strinja in vidi v tej rešitvi nekaj 

dobrega, je večja verjetnost, da bo ta rešitev dejansko dobra. Tako poda mnenje, da je 

ustvarjalen podjetniški tim potreben predvsem v modernih podjetjih, ki so izrazito naklonjena 

novostim. 

V odgovori zgoraj navadnih udeležencev prepoznavamo večjo naklonjenost k timskemu delu 

kot k samostojnemu. Samostojno rešujejo le tiste naloge, ki ne zahtevajo uporabe ustvarjenosti. 

Vsi intervjuvanci se zavedajo pravega pomena podjetniškega tima in priznavajo, da v timu 

veliko več ustvarijo in lažje sprejemajo težke odločitve. Ustvarjalen podjetniški tim zaznavajo 

kot varno celico, kjer so si vsi člani tima na razpolago s koristnimi nasveti, ne da bi se pri tem 

obsojali. V timu tako pridobijo zadostna nova znanja in pravo usmerjenost, da lahko ustvarjajo 

nove produkte. Prav tako vsi poudarjajo, da si ne predstavljajo inovativnega podjetja brez 

ustvarjalnega podjetniškega tima, saj ta zaposlenim in podjetju daje moč in omogoča poslovno 

rast. 

Razumevanje vloge ustvarjalnega tima za razvoj inovativnih idej in inovacij znotraj podjetja 

Udeleženec A1 navaja: »Ustvarjalen tim je bistvo vsakega inovativnega podjetja, brez tega ne 

moreš bit inovativen. Razvoj inovacij ni odvisen le od tima oz. je delno, ker so potrebna tudi 

sredstva, da lahko razvijaš inovativne izdelke. Je pa res, da je ustvarjalen tim toliko bolj osebno 

motiviran, da ustvari nekaj inovativnega …« Med intervjujem še pove, da se od ustvarjalnosti 
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ne da živeti. Treba je imeti končni produkt, ki bo tržno zanimiv, četudi za kratek čas. Ključno 

je, da tim zna pravilno načrtovati svoj razvoj. Ta more biti konstanten in učinkovit, torej z 

minimalnimi vložki, z veliko znanja, v čim krajšem času doseči nov, kvaliteten in iskan 

proizvod. Udeleženec A1 doda, da je ustvarjalen tim tisti, ki ne postavi denarja na prvo mesto, 

temveč razvoj lastnih idej. V podjetju A se zadovoljijo z minimalnim plačami, saj z razvojem 

dobijo veliko boljše plačilo, osebno zadoščenje, veselje, srečo, navdušenje, da so ustvarili nekaj 

novega. Denar, ki ga dobijo od prodaje tega produkta reinvestirajo v podjetje za financiranje 

razvoja naslednjega novega produkta, ki jim bo ponovno vzbudil pozitivne občutke.  

Udeleženec A2 dodatno pove: »Vsekakor je vpliv ustvarjalnega tima na razvoj inovativnih idej 

pozitiven. Dejstvo je, da se rutina opušča in razvoj prihaja v ospredje. Lahko bi rekli, da je 

razvoj logična poslovna poteza vsakega inovativnega podjetja. Trg je postal zelo zahteven in 

konkurenca močna. Mi, kot podjetniki želimo trgu ponuditi kompleksnejše proizvode, da bi bili 

opaženi med maso podjetij. Zavedamo se, da so kompleksnejši proizvodi boj zanimivi za kupce, 

ker jih ni veliko na trgu. Take proizvode pa večinoma ustvarjajo ustvarjalni ljudje, ustvarjalni 

timi, kot smo mi. Velikokrat še sami ne vemo pojasniti, kako smo do teh proizvodov prišli.« Pri 

tem doda, da razvoj takih proizvodov zahteva čas, denar in veliko vztrajnosti ter pravih rešitev, 

za katerimi vedno stoji človek.  

Udeleženec B1 med pogovorom razloži, da je ustvarjalen tim izredno pomemben za splošen 

razvoj podjetja (tudi inovativnih idej). Z manjšo mero izkušenj lahko vsako inovativno podjetje 

doseže razvoj unikatnih produktov. 

Udeleženec B2 doda: »Ustvarjalen podjetniški tim ima na razvoj inovativnih idej odločilen 

vpliv, na razvoj inovacij manjši ...« Pove, da je treba ločiti ideje od inovacij. Ustvarjalni ljudje 

imajo idej ogromno, do teh ni težko priti. Razvoj inovacij je težja naloga za podjetje, dosežemo 

ga z novim znanjem in izkušnjami. Je kompleksen proces, ki zahteva ogromno različnih 

vložkov.  

Udeleženec C1 pove: »/.../ Tim služi le kot stroj, ki ob dobrem sodelovanju članov generira 

ogromno novih idej. Samo manjši del teh idej je takih, ki bi jih bilo pametno razvijati še naprej.« 

V ustvarjalnem timu se generira osnovna surovina, gradivo za nadaljnji razvoj. Samo dobra 

ideja ni dovolj, da bo do razvoja novega produkta sploh prišlo. Je pa res, da je to neki začetek 

razvoja tako idej kot tudi inovacij. 

Udeleženec C2 navede: »Vsi udeleženci tima si želijo, da njihova ideja postane inovacija. Pot 

do tega je veliko težja.« Omeni, da je razvoj inovacije večna uganka, nikoli ne veš, ali boš 

dosegel točno takšen rezultat, kot si si ga zamislil, saj se lahko na tej poti pojavi ogromno 

neprevedljivih ovir. 
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Če povzamemo zgornje odgovore intervjuvancev, ugotovimo, da ustvarjalen podjetniški tim 

opisujejo kot stroj, kjer se generirajo inovativne ideje, ki se lahko spremenijo v inovacije le ob 

zadostni finančni podpori.  

5.2.2 Vloga ustvarjalnega delovnega okolja za razvoj inovativnih idej znotraj podjetja 

Podatke, vezane na ta sklop vprašanja, smo razvrstili v naslednje kategorije: razumevanje 

ustvarjalnega delovnega okolja, pomen ustvarjalnega delovnega okolja za večjo ustvarjalnost 

in inovativnost. 

Razumevanje ustvarjalnega delovnega okolja  

Udeleženec A1 pove: »/…/ V našem podjetju se je ustvarjalno delovno okolje ustvarilo samo 

…« Pri tem dodatno pove, da so vsi člani tima že karakterno naravnani k temu, da se gibljejo v 

bolj ustvarjalnem okolju. Tega zaznavajo kot okolje, kjer prevladuje svobodno mišljenje in 

sproščeno vzdušje. Tudi v njihovem podjetju se ne omejujejo.  

Udeleženec A2 pripomni: »Ustvarjalno delovno okolje je predvsem tako okolje, ki nam dopušča 

veliko mero svobode in čim manj stresa.« Omeni, da imajo v njihovem podjetju vsi člani tima 

fleksibilen delovnik ter da se med seboj ne omejujejo, ampak se dogovarjajo (kdaj bi se lahko 

sestali ali rešili določen problem). Seveda ne velja popolna svoboda, pač pa se mora vsak držati 

osnovnih pravil, da mu je ta svoboda tudi dopuščena. Stranka je v vsakem primeru na prvem 

mestu, saj se zavedajo, da brez nje take oblike dela ne bi mogli imeti. Vsi člani tima so izredno 

resni in odgovorni. Svoje delo opravljajo kakovostno, saj se malomarnost ne odobrava. V 

podjetju vlada kaotični red. 

Udeleženec B1 doda: »Ustvarjalno delovno okolje je pomembno, saj smo taki karakterji ljudi, 

ki potrebujemo posebno delovno okolje.« Poudari, da člani tima svoje delo jemljejo bolj kot 

razvedrilo, ne pa kot službo. Za tako delo je potreben drugačen pristop in drugačno okolje. 

Svoboda je na prvem mestu. Pove: »Svoje delo večkrat opravljam od doma, v poznih urah, 

takrat, ko sem navdihnjen.« Dodatno pripomni, da vsi člani tima svoje delo najraje opravljajo 

v mirnem okolju ter okolju, kjer imajo na razpolago potrebne vire za ustvarjanje novih 

produktov.   

Udeleženec B2 meni: »/.../ Ustvarjalno delovno okolje je tisto okolje, kjer ni pritiskov in ni 

represije.« Takšno okolje naj bi vladalo le v službi, kjer si sam sebi gospodar. Omeni, da lahko 

ustvarjaš le v okolju, kjer ti je prijetno delati. Doda, da se v takšno okolje z veseljem tudi vračaš.   

Udeleženec C1 navaja: »Okolje je ustvarjalno, če so izpolnjeni ključni osnovni pogoji. Podjetje 

mora imeti primeren prostor, s primerno tehnologijo, kjer lahko zaposleni uresničujejo svoje 

produkte. Vladati mora sporočen in odprt odnos med vsemi zaposlenimi. Zaposlenim mora biti 

dopuščena določena samostojnost.«  
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Udeleženec C2 ne poda konkretnega odgovora. Pove le, da je v podjetju prisotno predvsem 

sproščeno delovno okolje. To utemelji z izjavo, da se v njihovem podjetju tudi zabavajo (ob 

praznovanju rojstnih dni) ter veliko družijo.  

Ob pregledu zgornjih odgovorov ugotovimo, da ni vsako delovno okolje ustvarjalno. 

Intervjuvanca A1 in C1 tako poudarita, da lahko o ustvarjalnem delovnem okolju govorimo le, 

če so izpolnjeni določeni osnovni pogoji. Znotraj takega okolja morajo torej vladati mir, 

svoboda, sproščeno vzdušje brez pritiskov. Zaposleni morajo imeti na razpolago primeren 

prostor in tehnologijo za ustvarjenje. Prav tako se morejo v takem okolju začutiti dobri, skoraj 

družinski odnosi med zaposlenimi oziroma člani podjetniškega tima.   

Pomen ustavljalnega delovnega okolja za večjo ustvarjalnost in inovativnost   

Udeleženec A1 pove: »To vsekakor drži …« Pove, da če delovno okolje negativno vpliva na 

človeka, ne more niti osnovnega dela opravljati zadostno. Enako velja v nasprotnem primeru: 

bolj kot je delovno okolje ustvarjalno, bolj smo ustvarjalni in uspešni. 

Udeleženec A2 meni: »Ustvarjalno delovno okolje bi bilo potrebno vpeljati v vsako podjetje. 

Ljudje niso produktivni, če delamo v stresnem okolju.« Udeleženec A2 razlaga, da ljudje v 

neprimernem delovnem okolju lahko le stagnirajo. Posameznikova kreativnost se lahko krepi 

le v stimulativnem okolju. Udeleženec A2 doda, da je lahko vsak zaposlen ustvarjalen. 

Povprečno ustvarjalni ljudje ne spreminjajo sveta, svet spreminjajo tisti ljudje, ki so dejansko 

nadpovprečno ustvarjalni. Zato je bolj pomembno, da se vprašamo, koliko je zaposleni 

ustvarjalen. Eden od dejavnikov, ki vplivajo na višjo raven ustvarjalnosti, in inovativnosti pa je 

definitivno tudi ustvarjalno delovno okolje. Udeleženec A2 med svojo razlago doda: »Bil sem 

redno zaposlen in opravljal rutinsko delo, vendar sem se kaj kmalu zavedal, da dolgoročno ne 

bom ostal v takem okolju. Delo je bilo dolgočasno, produkte, ki sem jih kreiral, niso zajemali 

nobene moje ideje. Opravljal sem rutinsko delo, vezano na delo v pisarni, ob konstantnem 

nadzoru, kjer ni bilo dopuščeno spreminjaje klasičnih metod dela. Moji predlogi niso bili 

implementirani v končni produkt. Tako delo me je dušilo.« Priznava, da je zahteven delavec, 

ker se ne zadovolji s standardnim načinom dela. Prepričan je, da je zelo ustvarjalen in svojo 

ustvarjalnost pripravljen doživljenjsko nadgrajevati.  

Udeleženec B1 doda: »Okolje mora biti predvsem stimulativno, če želimo kaj več doseči na 

katerem koli področju.« Poudari, da je odvisno od posameznika, kako zaznava okolje, 

nekaterim je dovolj, da ni fiksnega urnika, da sprejema okolje kot zelo ustvarjalno, drugim je 

fleksibilen urnik premalo, dodatno potrebujejo še poseben prostor, ustrezne ljudi itd., da okolje 

zaznavajo kot zelo ustvarjalno. Koliko to okolje vpliva na ustvarjalnost in inovativnost, pa 

lahko vidimo le v rezultatih podjetja. Udeleženec B1 meni, da so ustvarjalni ljudje usmerjeni v 

to, da svojo ustvarjalnost in inovativnost neprestano krepijo na različne načine, saj so tako bolj 

zadovoljni sami s seboj in osebno rastejo. Poudari pa, da se ta krepitev največkrat odvija v zelo 

ustvarjalnem okolju, ki ni nujno v podjetju, lahko je tudi doma.  
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Udeleženec B2 se drugače izrazi: »/.../ Delovno okolje mora biti čim bolj ustvarjalno, da lahko 

zadovoljujemo vedno večja pričakovanja kupcev in dosegamo tisto nevidno točko, ko razvijamo 

perspektivne ideje.«  

Udeleženec C1 meni: »/…/ Če je v podjetju izoblikovano ustvarjalno okolje, je zaposlenim 

veliko lažje krepiti lastno ustvarjalnost in dosegat večjo inovativnost.«  

Udeleženec C2 doda: »/…/ Povečanje ustvarjalnosti in inovativnosti lahko dosežemo na 

različne načine, je pa res, da se to povečanje dogaja predvsem znotraj ustvarjalnega okolja.«  

Vsi udeleženci raziskave se strinjajo, da bolj kot je delovno okolje ustvarjalno, večja je stopnja 

ustvarjalnosti in inovativnosti. 

5.2.3 Dejavniki spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti podjetniškega tima 

Ta sklop vprašanj smo razdelili v naslednje kategorije: razumevanje spodbujanja ustvarjalnosti 

in inovativnosti v podjetju, pomen vseživljenjskega učenja za razvoj in krepitev ustvarjalnosti 

in inovativnosti, pomen ustvarjalne debate za razvoj in krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti 

ter pomen skritega vodenja za razvoj in krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti.  

Razumevanje spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti v podjetju 

Udeleženec A1 meni: »Ustvarjalnost je potrebno nedvomno spodbujati. […] Način spodbujanja 

ustvarjalnosti in inovativnosti je odvisen od osebnih značilnosti člana tima …« Udeleženec A1 

pojasni, da v njihovem podjetju ustvarjalnosti in inovativnosti ne spodbujajo s kakšnimi 

posebnimi pristopi, saj za sedaj ne čutijo potrebe, da bi mogli izvajati posebne ukrepe na tem 

področju. Meni, da so vsi člani dovolj ustvarjalni in jih še ni treba dodatno spodbujati. 

Udeleženec A2  pove: »/…/ Da v podjetju smo sami mladi člani tima, stari okoli 33 let [...] vsi 

smo izredno motivirani, da ustvarjamo in inoviramo […] s spodbujanjem ustvarjalnosti se 

bomo ukvarjali šele čez nekaj let.« Pojasni, da trenutno ne potrebujejo zunanje spodbude, saj 

jih njihova osebna značilnost, to je mladost več kot dovolj notranje spodbuja k ustvarjanju 

nečesa novega.  

Udeleženec B1 pripomni: »/…/ Spodbujanje ustvarjalnosti je prisotno v njihovem podjetju, 

vendar ni tako izrazito. Med seboj se spodbujamo v vsakodnevnih pogovorih, z nasveti in 

mnenji.«  

Udeleženec B2 doda: »/…/ Spodbujamo se med seboj, ko opazimo, da kakšen od članov to res 

potrebuje.« 

Udeleženec C1 pove: »Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti poteka na nematerialen 

način, prek pohval, upoštevanja vseh predlogov zaposlenih in izobraževanja.« Dodatno omeni, 
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da v podjetju ne dajejo denarnih nagrad, tudi zato, ker se podjetje še razvija in ves dobiček 

reinvestirajo v podjetje, za namene razvoja novih produktov. Čez nekaj let, ko bo podjetje 

močnejše in večje, predvidevajo, da bodo izplačevali tudi denarne nagrade zaposlenim.  

Udeleženec C2 se izrazi tako: »/…/ Nisem opazila, da bi izvajali konkretne ukrepe za 

spodbujanje ustvarjalnosti ali inovativnosti …« Osebno meni, da še ne potrebuje nobene 

posebne spodbude, le podjetje ji mora omogočati prosto pot, da to sama stori, kolikor je to 

mogoče in če je to potrebno. 

Opazimo, da se v intervjuvanih podjetjih s spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti ne 

ukvarjajo direktno. Menimo, da tega ne počnejo, ker so z dosedanjo stopnjo ustvarjalnosti in 

inovativnosti zadovoljni in ker se ta dovolj izrazito izraža v končnem poslovnem rezultatu 

obravnavanih podjetij. Intervjuvanec A1 poudari, da zunanje spodbude v njihovem podjetju ne 

potrebujejo, ker so zaradi svoje mladosti dovolj notranje motivirani, da sami sebe že naravno 

dovolj spodbujajo v tej smeri. Spodbujanje ustvarjalnosti naj bi prišlo v poštev le, ko nastopijo 

kakršne koli blokade v podjetju, ki preprečujejo normalen proces inoviranja. V takih primerih 

probleme rešujejo s pogovorom. 

Pomen vseživljenjskega učenja za razvoj in krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti  

Udeleženec A1 pove: »Ja, pomembno je, da je človek razgledan in da se je pripravljen vse 

življenje učiti.« Svoj pogled utemelji tako, da poudari pomen učenja za vsakogar. Poudari, da 

vseživljenjsko učenje prinaša osebno zadovoljstvo in boljši standard življenja. Če imaš znanje, 

lahko narediš veliko stvari. Več znanja kot imaš, več lahko ustvarjaš.   

Udeleženec A2 meni: »Brez vsakodnevnega učenja ne bi bilo novih produktov. […] Nova 

znanja ti razširijo pogled na določen problem.« Udeleženec A2 meni, da je postalo 

vseživljenjsko učenje sodoben trend poslovnega sveta. Vsi poslovneži se zavedajo vrednosti 

znanja. Pri tem pa doda, da ni vsak sposoben absorbirati ustreznega znanja in ga pametno 

izkoristiti v poslovne namene. 

Udeleženec B1 pove: »Brez učinkovitega učenja, s katerim pridobivamo novo znanje, ne moreš 

napredovati v življenju.« Pojasni, da mora biti učenje smiselno. Človek mora biti odprt do vseh 

oblik učenja in le-tega skrbno uporabiti. Ustvarjalnost se lahko krepi le, če informacije, ki jih 

pridobimo z učenjem, koristno uporabimo.  

Udeleženec B2 nadaljuje: »Z dopolnjevanjem znanja lahko mentalno rastemo …« V intervjuju 

omeni, da je vse odvisno od ljudi. Razlaga, da so ljudje motor vsakega podjetja. Doda, da vsak 

si želi biti najboljši, enim to lažje uspeva, drugim težje. Uspešni poslovneži so v večini primerov 

zelo izobraženi, izkušeni ljudje, ki so drugačni od ostalih. Po njegovem mnenju to drugačnost 

pridobijo z razvojem in krepitvijo lastnih potencialov (če je človek ustvarjalen, nenehno krepi 

svojo ustvarjalnost), ki jih drugi ne morejo kopirati ali si jih prilastiti. 
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Udeleženec C1 podobno pove: »Pri poslovanju je nujno potrebno, da se vsi zaposleni 

konstantno izobražujejo.« Pove, da tudi v njihovem podjetju iščejo učenju naravnane kadre, ki 

se dejansko želijo učiti in so pripravljeni svoje zanje prenašati na druge zaposlene v podjetju. 

Omeni, da v njihovem podjetju imajo zaposlene le strokovnjake, ki pomagajo pri soustvarjanju 

novih produktov, te pa izobražujejo predvsem v tujini. Uporaba tega specifičnega znanja, ki ga 

pridobijo prek izobraževanj v tujini, se po izkušnjah udeleženca C1 kaj hitro pokaže pri izvedbi 

določenih zahtevnejših nalog. 

Udeleženec C2 tako navaja: »/…/ Tudi, če je nekdo strokovnjak na svojem področju se ta ne 

sme omejiti le na to področje, ker omejeno znanje pomeni tudi omejene možnosti za uspeh.« 

Pomen vseživljenjskega učenja in pridobivanje novega znanja je poznan vsem udeležencem. 

Opaziti je, da so vsi udeleženci visoko izobraženi ljudje, ki se ne zadovoljijo z že pridobljenim 

znanjem in izkušnjami, temveč hlastajo po novem in specifičnem znanju. Novosti jih privlačijo. 

Razvoj in krepitev inovativnosti znotraj podjetij pripisujejo pozitivnim učinkom pridobivanja 

novega znanja, predvsem pa pravilni uporabi in izkoriščanju le-tega.  

Pomen ustvarjalne debate za razvoj in krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti 

Udeleženec A1 glede ustvarjalne debate pove: »/…/ Ta je prisotna v njihovem podjetju 

vsakodnevno.« Pripomni, da so vsi člani podjetniškega tima izredno naklonjeni ustvarjalni 

poslovni debati. Pove, da se na njihovih sestankih pogovarjajo o marsičem, ker se zavedajo, da 

se lahko iz določne nepomembne debate razvije tudi kakšna dobra ideja. Omeni, da je 

ustvarjalna debata ključnega pomena za normalno delovanje njihovega tima in podjetja.  

Udeleženec A2 doda: »/…/ Brez konstruktivne debate med člani tima si ne predstavlja 

delovnega dne.« Pojasni, da ustvarjalna debata pozitivno vpliva na razvoj ustvarjalnosti v 

podjetju, predvsem pa pozitivno vpliva na vzdušje v podjetju. Priznava, da se prek ustvarjalne 

debate izboljšuje povezanost med člani tima.   

Udeleženec B1 podobno pove, in sicer, da je tudi v njihovem podjetju prisotna ustvarjalna 

debata in da so vidni njeni pozitivni učinki pri razvoju novih produktov.  

Udeleženec B2 navaja: »/…/ Sigurno ustvarjalna debata vpliva na razvoj ustvarjalnosti in 

inovativnosti … « Pri tem pove, da je razvoj kompleksen proces, ki zahteva ravnovesje 

določenih materialnih in nematerialnih faktorjev.  

Udeleženec C1 pove: »V našem podjetju imamo tedenske sestanke, kjer se velikokrat razvije 

ustvarjalna debata, tam se poskuša motivirati vse zaposlene, da bi svoje delo opravljali čim 

bolj ustvarjalno.« Omeni, da je pri nekaterih zaposlenih ustvarjalna debata učinkovita in 

pripomore k razvoju, pri drugih pa ne.  
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Udeleženec C2 nadaljuje: »Ja, vsakodnevno debatiramo, enkrat tedensko pa imamo daljše 

sestanke.« Omeni, da niso vsa srečanja in sestanki ustvarjalni, takrat ko pa so, je njihov vpliv, 

viden tudi v večji količini podanih inovativnih idej.  

Izredno pozitivne odzive vseh intervjuvancev smo zaznali pri vprašanjih, vezanih na 

ustvarjalno debato. Razvoj in krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti so takoj pripisali pozivnim 

učinkom prisotnosti ustvarjalne debate v podjetju. Zanimivo je bilo slišati, da imajo prav vsa 

udeležena podjetja organizirana vsakodnevna srečanja, kjer se v večini primerov za kratek čas 

razvije ustvarjalna debata. Z ustvarjalno debato naj bi znotraj podjetja dosegali številne 

prelomne napredke in izboljšave. Ustvarjalna debata je torej način spodbujanja nastanka 

inovativnih idej, ohranjanja dobrih odnosov in pozitivnega vzdušja v podjetju.  

Pomen vodenja v inovativnem podjetju 

Udeleženec A1 pove: »Jaz sem vodja, ampak le na papirju.« Pove, da nima občutka, da bi bil 

vodja v pravem pomenu besede, saj vse odločitve sprejemajo skupno in enakopravno. Nobeden 

od članov tima se nikoli ne odloča sam. Prav tako doda, da ne vidijo potrebe po vodji, saj so 

sami dovolj disciplinarni, da vse naloge opravijo kvalitetno.  

Udeleženec A2 doda: »Vodje ne rabimo. Vsak ve, kakšna je njegova naloga. […] Za zdaj prav 

vsi svoje naloge opravljamo zelo dobro.« Nimajo vodje, zato tudi ne vedo, če bi vodenje 

pripomoglo k večji ustvarjalnosti. Udeleženec A2 meni, da bi vodja lahko še škodoval razvoju 

podjetja. Na podvprašanje, kdo rešuje konflikte v podjetju odgovori, da so vsi člani tima 

nekonfliktne osebe in da do sedaj v podjetju še niso zabeležili nobenega večjega prepira. Pove, 

da se vsi člani med seboj dobro razumejo.   

Udeleženec B1 pove: »Nimamo vodje in je tudi ne potrebujemo.« 

Udeleženec B2 razloži, da je on direktor podjetja, vendar pa vse odločitve sprejema skupaj s 

solastnikoma. 

Udeleženec C1 pove: »/…/ Vodja sem jaz in tudi končno besedo v podjetju imam jaz.«  Omeni, 

da je vodenje v podjetju potrebno. Pri tem doda, da pri tem ne misli na klasično vodenje, temveč 

moderno sproščeno vodenje. Njegovo vodenje in nadrejenost skuša izvajati na mehek način in 

ne preveč izrazito.  

Udeleženec C2 konkretno pove: »/…/ Vodjo imamo, vendar se lahko z njim sproščeno 

pogovarjamo.« Omeni, da njihov vodja − direktor na zaposlene ne izvaja klasičnega 

vodstvenega pritiska, a vendar ima do njega nekoliko drugačen distanciran odnos. Pri tem 

poudari, da v njihovem podjetju direktorjevo vodenje ne vpliva na sam razvoj ustvarjalnosti, 

vsaj ona ga ne zaznava. Meni pa, da bi drugačen, bolj dominanten stil vodenja lahko škodil 

oblikovanju in krepitvi ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih. 
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Med intervjuvanci prevladuje mnenje, da vodenje ne koristi krepitvi ustvarjalnosti in 

inovativnosti. Zaradi timske oblike dela poudarjajo enakopravnost in skupno sprejemanje 

odločitev. Kljub temu da so bili določeni člani timov postavljeni na mesto direktorja, resnično 

pa te vloge niso sprejeli. Med odgovori je bil zaznan negativen pogled na vodenje. Večina 

intervjuvancev ne sprejema nadvlade, zato vodenje enačijo z nepotrebnim nazadovanjem in 

poslovno stagnacijo. V podjetju C imajo bolj pozitiven pogled na vodenje, vendar tudi v tem 

podjetju vodenja ne povezujejo z razvojem in krepitvijo podjetniške ustvarjenosti in 

inovativnosti.   

5.3 Povzetek ugotovitev  

Na podlagi pridobljenih podatkov smo odgovorili na tri raziskovalna vprašanja. 

Kateri dejavniki spodbujajo krepitev individualne in organizacijske ustvarjalnosti? 

Na prvo raziskovalno vprašanje smo s strani intervjuvancev pridobili zelo podobne odgovore, 

da se s spodbujanjem ustvarjalnosti v podjetju ne ukvarjajo direktno. Ugotovili smo, da se med 

člani tima poudarja predvsem notranja motivacija, ki poteka na nezavedni ravni in deluje kot 

najbolj učinkovita oblika krepitve ustvarjalnosti in inovativnosti. Ta naj bila posledica osebnih 

značilnosti intervjuvancev, to je mladost.  

Vseživljenjsko učenje in ustvarjalno debato so intervjuvanci omenili kot dva najbolj pogosto 

uporabljanja zunanja motivatorja. Vseživljenjsko učenje so nekoliko bolj povezali s krepitvijo 

individualne ustvarjalnosti, ustvarjalno debato pa s krepitvijo organizacijske ustvarjalnosti. Vsi 

intervjuvanci so izobraženi ljudje, ki sami iščejo še več znanja. Pri pridobivanju znanja so 

usmerjeni v novo in specifično znanje primerno za nadaljnjo uporabo pri razvoju njihovih 

inovativnih zamisli. Ustvarjalna debata kot drugi način krepitve ustvarjalnosti in inovativnosti 

v podjetjih A, B in C poteka zelo spontano in vsakodnevno. Ta pripomore tudi h krepitvi 

medsebojnih odnosov in preprečuje nastanek večjih konfliktov. 

Kot ključni demotivator so navedli dominanto vodenje. Pojem vodenja je večina intervjuvancev 

povezala z omejevanjem svobode in škodovanjem razvoju ustvarjalnosti. Samo v podjetju C 

imajo vodenje implementirano v organizacijski proces in ga pozitivno sprejemajo, vendar 

zaposleni njegovega vpliva ne povezujejo z razvojem in krepitvijo ustvarjalnosti in 

inovativnosti.   

Katere lastnosti podjetniškega tima so potrebne za razvoj in krepitev inovativnosti podjetja? 

Po preučitvi vseh odgovorov intervjuvance lahko ugotovimo, da so za razvoj in krepitev 

inovativnosti podjetja ključne štiri lastnosti podjetniškega tima, in sicer, da je ustvarjalen, učljiv 

oz. naravnan k pridobivanju novega in uporabnega znanja, multifunkcijski in zabaven. 

Ustvarjalen, ker vsi člani podjetniškega tima so naravno že zelo ustvarjalni in željni novosti. 
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Učljiv, ker vsi intervjuvanci, člani tima podjetij A, B in C, se radi učijo in so navdušeni nad 

spoznavanjem izobraženih ljudi, od katerih lahko črpajo uporabne informacije. Multifunkcijski 

zato, ker imajo člani omenjenih timov toliko različnega znanja, da lahko delujejo na več 

področjih hkrati, ne da bi se pri tem kakovost njihovega dela zmanjšala, zabaven pa zato, ker 

večina intervjuvancev timsko delo opisuje kot zabavno in sproščeno druženje med sebi 

podobnimi ljudmi, ob istočasnem izpolnjevanju delovnih obveznosti.  

Delo v inovativnem podjetju ne poteka standardno kot v tradicionalnem delovnem okolju, 

temveč moderno. Spominja na sproščujočo dejavnost, ki članom podjetniškega tima omogoča 

ustvarjalno preživljanje prostega časa, obenem pa ta služi tudi kot vir osnovnega preživetja.  

Pri analizi odgovorov intervjuvancev smo prav tako zaznali, da v obravnavanih podjetniških 

timih vlada poseben odnos med člani, ki se najbolj približa družinskemu, bratovskemu odnosu. 

Ta jih veže in preprečuje nastanek konfliktov. Daje jim varnost in moč, da sledijo skupnemu 

cilju, predvsem pa, da skupaj razvijajo inovativne izdelke. 

Kakšno delovno okolje je potrebno za spodbujanje ustvarjalnosti v podjetju? 

Tudi pri tem vprašanju smo ugotovili, da so vsi intervjuvanci skladnega mnenja. Ustvarjalno 

delovno okolje se je v obravnavanih podjetjih ustvarilo samo po sebi, pretežno zato, ker so bili 

lastniki ustvarjalno naravnani, saj se zaradi karakternih značilnosti na splošno ne zadržujejo oz. 

ne sprejemajo klasičnega in stresnega okolja. V obravnavnih podjetjih tako vlada sproščenost, 

fleksibilen urnik, mir, sodobna tehnologija, predvsem pa svoboda. Udeleženec A2 je podal zelo 

zanimiv odgovor, in sicer, da v njihovem delovnem okolju ne vlada popolna svoboda, temveč 

kontrolirana svoboda. Ta je omejena z osnovnimi pravili, ki pa ne predstavljajo negativnega 

vpliva na rast in napredek podjetja, kvečjemu pozitiven. V podjetju se odobravajo le napake, ki 

lahko služijo kot koristne izkušnje, ne odobrava pa se malomarnost. Spodbudno delovno okolje 

mora torej biti tako izoblikovano, da je vsak dogodek znotraj tega zaznan kot pozitiven za razvoj 

novih produktov podjetja in potreben za osebno rast članov podjetniškega tima. Na osnovi vseh 

pridobljenih odgovorov lahko povzamemo, da se spodbuja ustvarjalnost v delovnem okolju, ki 

najbolj spominja na dom oz. domače okolje. Bolj kot je delovno okolje članov podjetniškega 

tima podobno njihovem domačem okolju, boj so motivirani, da ustvarjajo.   

5.4 Prispevek k stroki 

Z izvedbo kvalitativne raziskave in pridobljenim poglobljenim vpogledom v delovanje 

ustvarjalnih podjetniških timov v primorski regiji ter novimi spoznanji glede rasti in krepitve 

podjetniške ustvarjalnosti in inovativnosti smo prispevali k stroki. S kvalitativno raziskavo smo 

od podjetnikov z izrazito razvitim ustvarjalnim potencialom pridobili primarne podatke, na 

podlagi katerih smo lahko odgovorili na tri raziskovalna vprašanja.  
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Z odgovori na tri raziskovalna vprašanja smo prišli do ugotovitve, da inovativna podjetja 

ustanavljajo predvsem mladi in uporniški ljudje, stari med 25−30 let, ki jim klasična oblika 

dela, zaposlitve ni všeč. Vsi naj bi se pred ustanovitvijo lastnega podjetja soočili s stresom na 

prejšnjem delovnem mestu, kjer so bili zelo cenjeni, vendar osebno nezadovoljni. Radi se 

povezujejo s sebi podobno mislečimi ljudmi in se z njimi tudi največkrat podajo v poslovni 

svet. Najboljše delujejo v podjetniških timih od tri do štiri člane. Vsi člani so osebnostno 

naklonjeni oblikovanju drugačnega delovnega okolja in se pri tem večinoma ne zavedajo, da so 

oblikovali ustvarjalno delovno okolje. Znotraj takega okolja producirajo ustvarjalne ideje in 

manjši del le-teh ob zadostni finančni podpori pretvorijo v inovacije. Med seboj se večkrat 

dnevno spodbujajo preko ustvarjalne debate. Naklonjeni so vseživljenjskemu učenju. Novo 

znanje pa znajo koristno uporabiti pri razvoju podjetniške ustvarjalnosti in inovativnosti. 

Celoten proces ustvarjanja in inoviranja poteka naravno, brez večjih zunanjih posegov. Potek 

takšnega naravnega postopka pripisujejo osebnim lastnostim ustvarjalnih članov podjetniškega 

tima ter poudarjajo, da jim ta služi kot najboljše vodilo na poti inoviranja. 

Z navedenimi ugotovitvami smo prišli do novih spoznanj, ki omogočajo poglobljeno 

razumevanje ustvarjalnih podjetniških timov in inovativnih podjetij iz primorske regije. 

5.5 Možnosti za nadaljnja raziskovanja 

V magistrski nalogi smo se z izvedbo kvalitativne raziskave omejili le na tri manjša inovativna 

podjetja v primorski regiji, ki so bila izbrana na osnovi natečaja Podjetna Primorska. 

Raziskovanje predmetne tematike bi lahko razširili tudi na druga večja in uspešna inovativna 

podjetja iz primorske regije (npr. Hidria, d. d., Pipistrel, d. o. o., itd.) ali pa iz območja celotne 

Slovenije (npr. Lek farmacevtska družba, d. d., Postojnska jama, d. d., Acroni, d. o. o., itd.), s 

čimer bi pridobili vpogled v delovanje večjih inovativnih podjetij. Rezultate oz. ugotovitve 

raziskave bi lahko nato primerjalni z našimi.   
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6 SKLEP 

V magistrski nalogi smo se lotili raziskovanja podjetniške ustvarjalnosti in inovativnosti v 

primorskih podjetjih, ker smo želeli ugotoviti, v čem je skrivnost inovativnih podjetij. Ugotovili 

smo, da so vsi intervjuvani podjetniki mladi in uporniški. Radi se vsesplošno izobražujejo ter 

se ne ozirajo na druge. Ljubijo tako osebno kot poslovno svobodo. Službe obveznosti 

vkomponirajo v privatno življenje, tako da se tradicionalni pomen službe sploh ne zazna. Vsa 

opravila, ki se jih lotijo, naj bodo osebna ali službena, opravijo kakovostno in nekoliko drugače. 

Ugotovili smo, da so vsa obravnavna inovativna podjetja organizacijsko drugačna od klasičnih 

podjetij. Razvoj novih produktov poteka v odsotnosti kakršnih koli pritiskov in temu pripisujejo 

njihovo boljšo uspešnost. Delo poteka večinoma po projektih. Odnosi s strankami so dolgoročni 

in poglobljeni. Na podlagi odgovorov intervjuvancev smo ugotovili, da določene projekte tudi 

odklanjajo, če v njih ne vidijo možnosti poslovnega napredka. Vsak uspešno izpeljan projekt 

jim služi kot referenca. Osredotočeni so le na kupce, ki opuščajo stare trende, procese in 

produkte. Te kupce skrbno analizirajo in ugotavljajo, kaj dejansko potrebujejo. Večkrat jim 

svetujejo in ponujajo radikalne in proaktivne rešitve za probleme, ki jih sami (kupci) še niso 

zaznali.  

Z raziskavo smo dobili vpogled v delovanje inovativnega podjetniškega tima. Pri tem smo 

ugotovili, da so vsi obravnavni podjetniški timi nadpovprečno ustvarjalni. Takšno stopnjo 

ustvarjalnosti dosegajo, ker imajo vsi člani tima skupen cilj, ki jih povezuje v eno celoto. Vsi 

člani tima imajo interes rasti in krepiti svoje potenciale, za skupno dobro. Med njimi vlada 

poseben odnos, lahko bi ga opredelili kot družinski odnos. Med seboj se spoštujejo. Če se eden 

od članov tima znajde v težavah, mu drugi priskočijo na pomoč ali pa celo oni rešijo njegov 

problem. Izrazito je poudarjen pomen vsesplošne pomoči in medsebojnega razumevanja.  

S pomočjo raziskave smo spoznali, da je razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti dejansko odvisen 

od stopnje razvitosti ustvarjenega potenciala podjetniškega tima. Ob tem so vsi intervjuvanci 

dodali, da ustvarjalnost služi kot temeljni kamen ali odskočna deska na poti do večje 

inovativnosti. Omenili so, da je za razvoj ustvarjalnosti na katerikoli ravni, individualni ali 

organizacijski, potrebnih več faktorjev. Ti so: ustvarjalni ljudje, spoštljiv in sproščen odnos, 

svoboda, finance in odsotnost dominantnega vodenja. Skupek teh faktorjev jim omogoča 

počasen, a bistven napredek. Podjetniški tim, ki ima žejo ustvarjati, bo našel pot in način, da bo 

ustvarjalnost krepil in razvijal.  

Večja produktivnost se je v podjetjih A, B in C dosegla z združevanjem moči, zato so v vseh 

od omenjenih podjetij zaposleni združeni v podjetniške time. Ti so se izkazali za dobo poslovno 

potezo.   

Na osnovi navadnega smo ugotovili, da lahko potrdimo temeljno tezo, da ustvarjalnost 

podjetniškega tima dejansko spodbuja razvoj inovativnosti v podjetju, pri čemer ključno vlogo 
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igra ustvarjalno delovno okolje, ki spodbuja in krepi individualno in organizacijsko 

ustvarjalnost. 
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PRILOGA 

Priloga 1  Vprašalnik za intervjuvance 

 





Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK ZA INTERVJUVANCE 

SPLOŠNO: 

− Opišite vaše podjetje (glavna dejavnost, poslovanje, ustanovitev, vizija itd.) 

− Katere inovativne produkte ima vaše podjetje? 

− Opišite vašo vlogo in delo v podjetju. 

− Koliko ste stari, koliko ste bili stari ob ustanovitvi podjetja? 

1. sklop: Pomen ustvarjalnega podjetniškega tima za podjetje 

− Opišite vaš podjetniški tim. 

− V čem vidite prednosti dela v timu? Kako se te prednosti kažejo v vašem podjetju? 

− Menite, da je vaš podjetniški tim ustvarjalen ali celo inovativen? Kako se kaže ta navzven? 

− Kako vaš podjetniški tim vpliva na razvoj podjetniške ustvarjalnosti in inovativnosti? 

2. sklop: Vloga ustvarjalnega delovnega okolja za razvoj inovativnih idej znotraj podjetja  

− Kakšno delovno okolje vlada v vašem podjetju? Je ustvarjalno? 

− Kaj je po vašem mnenju ustvarjalno delovno okolje? 

− Kakšen pomen ima za razvoj idej? 

− Menite, da sta inovativnost zaposlenih in njihovo inoviranje odvisna od oblike vladajočega 
delovnega okolja znotraj podjetja? 

− Kako poteka nastanek inovativnih idej ali inovacij znotraj vašega podjetja? 

3. sklop: Dejavniki, ki spodbujajo ustvarjalnost in posledično inovativnost podjetniškega 
tima 

− Na kakšen način v vašem podjetju spodbujate ustvarjalnost in inovativnost, če jo sploh 
spodbujate?  

− Kakšen je vaš pogled na spodbujane ustvarjalnosti in inovativnosti podjetniškega tima? 

− Kateri dejavniki (ustvarjalna debata, nagrade, prostor, izobraževanje, dober vodja, ki 
usmerja in rešuje konflikte,  dober odnos med zaposlenimi) po vašem mnenju najbolj 
vplivajo na razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti znotraj podjetja? 

 


