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POVZETEK  

Mala in srednje velika podjetja v Sloveniji se pri svojem poslovanju vključujejo v strokovne 

ali nestrokovne podjetniške mreže. Vključenost bodisi v prvo bodisi drugo mrežo pozitivno 

vpliva na rast stopnje inovativnosti v podjetju. To se kaže v večjem številu novosti za 

podjetje, kot so: novi proizvodi, storitve ali izboljšanje obstoječih. Razlike pri vključenosti 

malih in srednje velikih podjetij v podjetniško mrežo in njen vpliv na inovativnost so 

zanemarljive in niso statistično značilne. Podjetja, ki so vključena v podjetniško mrežo, v 

povprečju ne presežejo več kot dve novo uvedeni tehnologiji v podjetje. 

Ključne besede: partnerstvo, povezovanje, mreže, podjetništvo, podjetniške mreže, 

inovativnost, rast 

SUMMARY  

Small and medium-sized enterprises in Slovenia join professional or un professional 

entrepreneurial networks. The affiliation to either the first or the second has a positive impact 

on the growth of innovation in the enterprise. This reflects in the increasing number of 

innovations for enterprise, such as new products, services or improvement of the existing 

ones. Differences between small and medium-sized enterprises regarding their participation in 

entrepreneurial networks and its impact on innovation are negligible and not statistically 

significant. On average, enterprises involved in the entrepreneurial networks do not introduce 

more than two new technologies in their businesses. 

Key words: partnership, integration, networks, entrepreneurship, entrepreneurial networks, 

innovation, growth 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in področja raziskave 

Ni podjetja, ki s svojim poslovanjem ne bi bilo vključeno v podjetniško mrežo. Nekateri 

podjetniki mreženje s pridom izkoriščajo za dobro poslovanje, drugi temu ne namenjajo 

veliko pozornosti in svoj uspeh bolj ali manj prepuščajo naključju. 

Okolje, v katerem delujejo mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), je vedno 

bolj dinamično, spreminjajoče se, konkurenca je namreč vedno večja. Trenutno obdobje 

gospodarske in finančne krize je in bo na področje podjetništva vneslo mnoge spremembe. 

Večjo verjetnost za obstoj bodo imela tista podjetja, ki so in bodo na nastale razmere 

primerno reagirala. V času krize je pomembno, da se podjetja še bolj posvetijo povezovanju z 

drugimi podjetji in da izkoriščajo svoja osebna poznanstva. Na ta način si bodo zagotovila 

obstoj na trgu in ne bodo med tistimi predvidenimi 45 odstotki podjetij, ko so ali bodo v času 

krize morala »zapreti svoja vrata«. Morda še več, pri svojem poslovanju lahko postanejo celo 

uspešnejši. V vsaki krizi so bila podjetja, ki so krizo izkoristila sebi v prid. 

Raziskave s področja podjetniških mrež kažejo na to, da vključenost podjetij v podjetniške 

mreže pozitivno vpliva na rast podjetij (Daskalopoulou in Petrou 2010) in povečuje njegovo 

konkurenčno prednost (Rowley in Baum 2008). To pomeni, da podjetja, ki so vključena v 

takšno mrežo, lažje in hitreje prodrejo na trg, hitreje dosegajo rast in širijo svoj krog 

odjemalcev. Medtem ko je raziskav, ki so preverjale odvisnost vključenosti v podjetniško 

mrežo na rast inovativnosti v podjetju, malo, je bilo na področju inovativnosti opravljenih 

veliko raziskav, ki so proučevale vzroke za inovativnost v podjetju. Nekatere raziskave so 

ugotavljale vzroke za inovativnost v organiziranosti podjetja (Bodlaj 2009), druge pa so se 

osredotočile na vzroke, ki prihajajo iz okolja podjetja (Dobni 2008). Tretje raziskave so 

primerjale inovativnost v velikih korporacijah z inovativnostjo v malih podjetjih (Tidd, 

Bessant in Pavitt 2001, Tether 1998, Dreyffus, Guerbo in Shohesy 1999, Porter 1998, Ilič 

2001 v Šulin 2005). Skušali so ugotoviti, ali je inovativnost značilna za velika ali majhna 

podjetja. Ugotovljeno je bilo, da so inovativna tako velika kot mala podjetja, njihova 

inovativnost pa je odvisna predvsem od vrste inovacij (Kos 2005 v Šulin 2005). 

Že opravljene raziskave kažejo, da vključenost podjetij v podjetniške mreže pozitivno vpliva 

na uspešnost (Eng 2007), povečuje rast podjetja (Zofi in Meltzer 2010, Daskalopoulou in 

Petrou 2010 ter Manolova, Manev in Gyoshev 2010) ter omogoča podjetju pridobiti 

konkurenčno prednost (Rowley in Baum 2008 ter Klyver in Hindle 2010). Omogočajo večji 

pretok informacij in znanja (Witt, Schroeter in Mertz 2008) ter pripomorejo k lažjemu 

prilagajanju na spremembe (Siu in Bao 2008). Vprašanja kako pa vključenost podjetij v 

podjetniške mreže vpliva na dvig inovativnosti v teh podjetjih, se raziskave niso dotaknile. 

Menimo, da je treba raziskati delež vpliva osebnih mrež in delež vpliva medorganizacijskih 
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mrež na dvig stopnje inovativnosti. Predvidevamo, da bodo na podlagi raziskave podana 

priporočila za podjetja, da bi jih spodbudili k zavestnemu vključevanju v podjetniške mreže 

ter za slovenske institucije, ki bi na ta način spodbudila vključevanje podjetij v podjetniške 

mreže. 

1.2 Namen, cilji in temeljna teza 

Namen magistrskega dela je raziskati področje MSP ter ugotoviti povezanost vključenosti 

MSP v podjetniško mrežo z dvigom stopnje inovativnosti v podjetjih.  

Temeljna teza raziskave je ta, da vključenost MSP v podjetniške mreže vpliva na dvig stopnje 

inovativnosti v podjetjih. Na podlagi temeljne teze so bili oblikovani naslednji cilji: 

‒ pregledati strokovno teorijo s področja podjetniških mrež in inovativnosti v MSP, 
‒ proučiti vključenost MSP v podjetniške mreže, 
‒ proučiti razlike na področju inovativnosti med MSP, 
‒ na podlagi ugotovitev podati priporočila MSP, da vključenost v podjetniško mrežo vpliva 

na dvig stopnje inovativnosti v podjetju, 

‒ na podlagi ugotovitev podati priporočila ustreznim institucijam, ki bi izsledke raziskave 
uporabile kot eno izmed prednosti, ki bi jih predstavile podjetnikom za vključevanje v 
podjetniške mreže. 

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 

Za zagotovitev kvalitetne raziskave je potrebno postaviti dobro teoretično podlago, na podlagi 

katere bo opravljena raziskava. Tudi sama raziskava mora temeljiti na dobro zasnovanem 

raziskovalnem problemu. 

Za kvalitetno raziskavo so bili pridobljeni podatki ključnega pomena, in sicer bodo za 

raziskavo uporabljeni in analizirani podatki, že zbrani za potrebe druge raziskave izvedene v 

letu 2003. Pri tem je potrebno poudariti, da je dobra stran sekundarnih podatkov to, da so 

napake pri podatkih že izločene. Prav tako so podatki preverjeni, kar podatke naredi 

kvalitetnejše. V že izvedeni raziskavi leta 2003 je bil vzorec 247 malih in srednje velikih 

podjetij. Omejitev vzorca predstavlja čas izvedene raziskave; prvotna raziskava je bila 

izvedena v marcu 2003. Naslednji omejitvi sta število zaposlenih v podjetju ter višina letnega 

prometa. V vzorec so bila vključena le podjetja z 10 do 250 zaposlenimi in podjetja, ki so 

ustvarila letni promet do 16.691.704.223 EUR. Prav tako je omejitev uporaba sekundarnih 

podatkov, ki so prilagojeni na vsebino svoje raziskave. V kolikor bi sami izvajali anketiranje, 

bi bila vprašanja drugačna in prilagojena potrebam naše raziskave.  

Določeno omejitev predstavlja tudi izbor indikatorjev, ki merijo inovacijski proces. 

Osredotočili smo se na izhodne indikatorje, kjer smo upoštevali število novih tehnologij, 
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uvedene novosti ter spremembe poslovnih procesov. Pri izbiri mer, s katerimi smo merili 

inovativnost, smo pojem inovativnosti opredeljevali širše, saj smo kot inovativnost 

predpostavljali tudi neko podjetniško priložnost oziroma njeno zaznavanje. 

Omejitev predstavljata tudi arbitrarni izbiri števila novo vpeljanih tehnologij pri hipotezi 3, ki 

smo ga določili na dve tehnologiji letno in pogostost sprememb poslovnega procesa pri 

hipotezi 4, ki smo ga definirali kot enkrat letno. 

Posploševaje raziskave bi bilo možno z določenimi omejitvami. Raziskava je zajela le 

slovenska podjetja, tako da bi bilo potrebno to omejitev upoštevati pri posploševanju na vsa 

mala in srednje velika podjetja. Prav tako je bila primarna raziskava izvedena pred šestimi 

leti, pri čemer obstaja možnost, da rezultati ne odražajo sedanjega stanja na trgu, predvsem 

razmer, ki ponazarjajo posledice gospodarske in finančne krize. 

Rezultate raziskave bi bilo primerno uporabiti v določenih slovenskih institucijah, ki delujejo 

na področju podjetniških mrež. Lahko bi jim služila kot okvir pri postavitvi določenih 

aktivnosti, s katerimi bi institucije spodbudile povezovanje podjetij v podjetniške mreže in 

jim pri tem kot prednost izpostavile dvig stopnje inovativnosti. 

1.4 Uporabljene raziskovalne metode 

Za obdelavo podatkov smo uporabili programski paket SPSS, ki je najbolj uporabljana 

programska oprema za analiziranje družboslovnih podatkov (Easteby-Smith, Thorpe in Lowe 

2005, 179). S pomočjo regresijske analize smo ugotovili odvisnost med spremenljivkama 

stopnja inovativnosti in vključenost v podjetniške mreže. Odvisnost med spremenljivkama 

smo potrdili tudi s korelacijo. Z analizo povprečij odvisne spremenljivke med skupinama 

malih in srednje velikih podjetij smo ugotavljali, ali sta spremenljivki stopnja inovativnosti in 

vključenost v podjetniške mreže statistično značilno povezani. Upoštevali smo vrednost testne 

statistike t. Ugotavljali smo, ali so podjetja vključena v podjetniško mrežo v obdobju med 

2001 in 2003 v povprečju uvedla vsaj dve novi tehnologiji. Iz podatkov smo testirali, ali so 

podjetja, ki so vključena v podjetniško mrežo, v povprečju spremenila svoj 

proizvodni/storitveni proces vsaj enkrat letno. 

1.5 Struktura magistrske naloge 

Uvodu sledi teoretično poglavje, kjer so opredeljene osnovne definicije strateškega 

partnerstva, mreže in mreženja, značilnosti mrež, prednosti in glavni razlogi za povezovanje 

podjetij v mreže ter delitev mrež po različnih avtorjih. Tretje poglavje zajema teoretični vidik 

inovativnosti v podjetju. Vsebuje opredelitev osnovnih pojmov, kot so: invencija, inovacija in 

difuzija inovacije ter členitev inovacij. Prav tako so opredeljeni dejavniki, ki vplivajo na 

inovativnost ter indikatorji, s katerimi merimo inovativnost v podjetju. Opredeljeni so 
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inovativnost v malih in velikih podjetjih ter dejavniki, ki podjetnike spodbujajo k 

inovativnosti in katere so največje ovire. Poleg pojma management inovacij so opredeljeni 

tudi načini spodbujanja inovativne dejavnosti v MSP v Sloveniji. Poglavje se zaključuje z 

inovativnostjo v času gospodarske in finančne krize. V četrtem poglavju je predstavljena 

povezanost obeh dimenzij – podjetniških mrež in stopnje inovativnosti. Pri tem se bomo 

navezali na že opravljene raziskave s tega področja. Peto poglavje vsebuje raziskovalni okvir, 

ki zajema načrt raziskave, opredeljuje metodologijo raziskave, način obdelovanja podatkov 

ter postavljene hipoteze. Rezultati raziskave so natančno predstavljeni v šestem poglavju, kjer 

so na začetku opisane značilnosti vzorca in preverjanje vseh štirih postavljenih hipotez. 

Zadnje poglavje vsebuje sklepne ugotovitve ter priporočila za mala in srednja podjetja ter 

institucije na področju podjetništva. Predstavljene so glavne omejitve raziskave in rezultatov. 

Poglavje se zaključuje s predvidenimi možnostmi nadaljnjega raziskovanja. 
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2 PODJETNIŠKE MREŽE 

»Koga poznaš, je prav tako pomembno, kot kaj znaš« je pogost, a resničen rek (Dulworth 

2008, 786), kar navaja na dejstvo, da je vključenost v podjetniško mrežo eden od pomembnih 

dejavnikov uspešnega poslovanja. Podjetniške mreže so skupek povezav in medsebojnih 

odnosov med podjetji, dobavitelji, kupci, kreditorji, podpornimi institucijami, ki preko 

formalne ali neformalne povezave – mreže – omogočajo majhnim in srednje velikim 

podjetjem, da so alternativa velikim podjetjem v današnjem poslovnem svetu (Chaston 1996 v 

Zore 2005, 11). 

Nekatera podjetja skrbno načrtujejo vstop v podjetniške mreže, druga delujejo v podjetniških 

mrežah, ne da bi za to vedela. V prednosti so seveda tista podjetja, ki se v podjetniško mrežo 

vključujejo z nekim vnaprej postavljenim ciljem. Podjetje si na začetku svojega poslovanja 

zato nemalokrat pomaga z osebnimi poznanstvi. Na ta način si poveča možnost za uspešen 

prodor na trg. Tista podjetja, ki svoj prodor na trg prepustijo naključju, ne uporabljajo dobre 

strategije za uspešno poslovanje. Ko podjetja prerastejo začetno fazo poslovanja, navadno 

začnejo razmišljati o širjenju svoje dejavnosti, o rasti podjetja. Ker podjetje samo za to nima 

na voljo dovolj razpoložljivih virov, ne finančnih ne kadrovskih in ne drugih, si skuša rast 

omogočiti z medorganizacijskim povezovanjem. Največkrat se podjetja povežejo s podjetji v 

panogi, da na ta način združijo moči in konkurirajo velikim podjetjem. Tako si podjetja 

zagotovijo ekonomičnejše poslovanje, saj se stroški porazdelijo med vsa vključena podjetja v 

mreži. V medorganizacijski mreži pridejo do velikega pomena tudi znanje podjetnikov, 

njihove ideje in zamisli, ki jih sicer v svojem matičnem podjetju ne morejo uporabiti zaradi 

svoje majhnosti ali zaradi prevelikega tveganja. Prav tako se z vključenostjo podjetij v 

medorganizacijske mreže poveča pretok informacij. Podjetja, ki imajo v pravem trenutku 

prave informacije, imajo veliko večje možnosti za uspeh. Vstop podjetij v podjetniške mreže 

naj bo načrtovan, cilji vstopa v podjetniške mreže pa naj bodo skrbno izbrani. Vsako podjetje 

naj pred vstopom v podjetniško mrežo temeljito razmisli o prednostih in slabostih vstopa 

vanjo.  

Področje podjetniških mrež je bilo v preteklosti dodobra raziskano. Raziskave so bile 

izvedene na različnih področjih mrež: preučevale so povezavo med mrežo in uspešnostjo 

podjetja (Aldrich, Rosen in Woodward 1986, Eng 2007 ter Rowley in Baum 2008), jakost 

povezav v mreži (Doreian 2005 in Munih Stanič 2005), vir informacij v mreži (Koka in 

Prescot 2008 in Dulworth 2008), naslednja pomen dolgoročnih povezav v mreži (Johannisson 

1986), pa odnose, razvejanost mreže in pomen osebnih mrež (Antončič 1999), časovni vidik 

in spreminjanje delovanja mreže glede na spremembe okolja (Aldrich, Rosen in Woodward 

1986 ter Jack, Drakopoulou-Dodd in Andersen 2008) ter vpliv mreže na internacionalizacijo 

(Dubini in Aldrich 1991 ter Manolova, Manev in Gyoshev 2010). 

Glede na izvedene raziskave in njihove rezultate lahko trdimo, da so številčne, neuradne, 

dolgoročne in tesne zveze pomembne pri pridobivanju sredstev novega podjetja. Zato so pred 
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začetkom poslovanja novo ustanovljenega podjetja pomembni njegovo vključevanje v osebne 

mreže ter povezave med mrežami in delovanjem podjetja, moč osebnih zvez in vloga 

svetovalcev kot vira informacij (Antončič 1999, 200). Glavni viri pomoči pri pridobivanju 

sredstev so osebe, s katerimi ima podjetnik neformalne stike, torej prijatelji in poslovni 

znanci. Pri vsem tem je pomembno, da je tudi skupnost ozaveščena o delovanju podjetniških 

mrež (Birley 1985, 108), saj sta razvitost in razvejanost lokalne mreže pogoj, da je uspešna 

tudi osebna mreža podjetnika (Johannisson 1986), zato morajo podjetja za svoj obstoj 

zagotavljati potrebno rast, ki bo omogočala obstoj in razvoj podjetja, biti morajo sposobna 

premagati razvojne ovire in znati spremeniti priložnosti v razvojne možnosti, le-te pa izrabiti 

za svoj razvoj. Povezanost v mrežo je ključ do kvalitete podjetništva (Belak 1998, 31), same 

razmere in trendi v sodobnem poslovnem okolju pa postavljajo dodatne zahteve in spodbude 

za povezovanje podjetij (Čehovin 2005, 75). 

Obstaja povezanost med mrežami, novimi poslovnimi priložnostmi in dobičkom, zato morajo 

imeti podjetniki dolgoročne, tesne in množične stike do povezav (Aldrich, Rosen in 

Woodward 1986, 239). Povezave ljudi iz podjetij iste ali podobne panoge v osebne mreže 

omogočajo pomoč pri zaznavi novih trženjskih priložnosti, spodbujanju ustvarjalnosti, 

pridobivanju novih idej, povečanju ravni posameznikovega prizadevanja ter nudenje 

svetovanja in podpore (Bessant in Rush 1995 v Munih Stanič 2003, 47). Na ta način podjetnik 

pridobi raznovrstne informacije, zato vključenost v katerokoli mrežo prinaša prednosti in 

koristi, sama uspešnost mreže pa je odvisna tudi od sprememb v okolju (Koka in Prescott 

2008, 639). 

2.1 Opredelitev splošnih pojmov 

2.1.1 Strateško partnerstvo 

Strateško poslovno in kapitalsko povezovanje je postalo neločljiv del sodobnega strateškega 

razmišljanja in delovanja (Dubrovski 2009, 323). Strateško partnerstvo ima vrsto prednosti in 

koristi, zato trend povezav narašča. Po nekaterih ugotovitvah je več kot polovica podjetij na 

svetu vključenih v različne oblike povezovanj, ta delež še narašča, saj naj bi se stopnja 

uspešnosti s povečevanjem izkušenj in znanstvenih raziskav povečala.  

V nadaljevanju so navedene različne definicije zavezništev in medpodjetniškega sodelovanja. 

Različni avtorji sodelovanje imenujejo različno. Nekateri ga imenujejo strateško partnerstvo, 

drugi strateško zavezništvo, naslednji strateško povezovanje, spet drugi partnerstvo in 

strateško sodelovanje. Strateško zavezništvo pomeni združevanje specifičnih virov in znanj 

dveh ali več sodelujočih podjetij z namenom doseči skupen cilj in cilje posameznega partnerja 

(Varadarajan in Cunningham 1995, 282) oziroma je zveza podjetij, med katerimi je tesna 

izvedbena povezava ter medsebojno zanimanje (Lynch 1993, 24). Lahko pomeni tudi 
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vključevanje več podjetij, lociranih v različnih državah, ki tvorijo mrežo podjetij. V tej mreži 

si vključena podjetja lahko med seboj tudi konkurirajo (Vyas, Shelburn in Rogers 1995, 50). 

Strateška zavezništva so relativno obstojni dogovori o medsebojnem sodelovanju med 

podjetji, ki vsebuje pretoke in povezovanja. Pri teh pretokih in povezovanjih uporabljajo vire 

in/ali vodstvene strukture iz avtonomnih organizacij, da bi skupaj dosegli individualne cilje, 

vezane na korporativno poslanstvo vsakega od sodelujočih podjetij (Parkhe 1993 v Sheth in 

Parvatiyar 2000, 272). Strateška zavezništva predstavljajo uspešno obliko podjetniških 

povezav, ko se povezujejo podjetja, ki imajo komplementarne resurse. Naslednja definicija 

strateško partnerstvo določa kot obliko sodelovanja, kjer sta povezani vsaj dve podjetji, 

namen povezovanja pa je, da podjetje iz te povezave pridobi določene koristi za svoje 

poslovanje (Šelekar 2006, 120). Strateške zveze predstavljajo tudi partnerstvo dveh ali več 

podjetij, ki nastane z namenom sodelovanja na izbranem poslovnem področju. Nekatere 

izmed oblik te podstrategije so: skupna vlaganja, franšize, licence, skupne raziskave in razvoj 

ter dolgoročni sporazumu o skupnih nabavah (Lahovnik 2003, 7). Bleeke in Ernst (1993, 

17‒18) sta v svoji raziskavi ugotovila, da so strateška zavezništva primeren način za prodor 

na nove trge, za pridobivanje znanja, veščin, tehnologije, proizvoda in delitev stroškov ter 

resursov ter da so uspešnejša pri sorodnih ali povezanih poslih.  

Razlogi za strateško partnerstvo so različni. Bistvo strateškega zavezništva je v 

opredeljevanju poti do konkurenčne prednosti podjetja (Pučko 1999, 204) oziroma v povečani 

konkurenčnosti oz. krepitvi razvojnih možnosti podjetja ter nadaljnjem obstoju in pospešenem 

razvoju povezanih podjetij. Obstajata tudi sinergijski učinek povezovanja med podjetji in s 

tem lažje doseganje ciljev (Dubrovski 2009, 138). Nekatere strateške zveze so nastale kot 

odgovor na vse večjo kompleksnost okolja in zapletenost poslovanja na globalnem trgu. 

Zaradi razmer na trgu podjetja skušajo oblikovati konkurenčne prednosti z vzpostavljanjem 

partnerskih povezav, ki jim omogočijo dostop do določenih virov (Konda 2006, 65), zato so 

glavne prednosti strateških zavezništev v delitvi tveganja, večji fleksibilnosti, konkurenčnejši 

poziciji, povečanem transferu tehnologij med podjetji, boljšemu dostopu do informacij iz 

novih distribucijskih kanalov in v hitrejšemu prilagajanju novim tehnološkim spremembam 

(Lynch 1993, 24). Potreba po podjetniških povezavah se kaže zaradi vse hitrejših sprememb 

in potreb po resursih in so lahko izziv za malo slovensko gospodarstvo, saj se podjetja 

srečujejo s problemom nizke konkurenčne sposobnosti in nezmožnosti za spreminjanje 

priložnosti v razvojne možnosti, kar je pogoj za razvoj ter nadaljnji obstoj podjetja (Šelekar 

2006, 114). Namen strateških zavezništev je tudi v kombinaciji prednosti internacionalizacije 

in tržnih odnosov (Das 2000 v Šelekar 2006, 116). Pomembni motivi za podjetniške povezave 

so še: povečanje tržnega deleža, ponudba dodatnih storitev, boljša prepoznavnost podjetij, 

boljša alokacija virov, ekonomija obsega, večja premoženjska osnova ter pridobitev na 

področju človeških virov (Dogša 2000 v Šelekar 2006, 116). Če povzamemo vse navedene 

razloge, so glavni razlogi za strateško partnerstvo: pridobitev konkurenčne prednosti, 

nadaljnji razvoj in rast podjetja, delitev tveganja, boljši in lažji dostop do informacij, 
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zadovoljitev potreb po dodatnih resursih (materialnih, kadrovskih, znanju) ter boljša 

prepoznavnost podjetja. 

Za strateške povezave se lahko uporabijo različne strategije. Poslovne strategije se delijo na 

strategije neodvisnosti in strategije sodelovanja (Pučko 1999, 204). Drug vidik delitve 

poslovnih strategij je delitev na usmerjene ali simetrične. Če omrežje sestavlja več enot, je 

lahko vez med njimi neposredna, ali pa poteka preko tretje enote. Omrežja, kjer so vse enote 

povezane neposredno, so prehodna (Kadushin 2004 v Čehovin 2005, 18). Osnovna je tudi 

delitev strateških zavezništev na celovite (korporacijske), funkcijske in poslovne. Slednje se 

delijo na strategije neodvisnosti in strategije sodelovanja, s katerimi podjetje razvija določeno 

obliko strateškega partnerstva z drugimi podjetji (Pučko 2003, 212). Podobni sta delitev 

mreže partnerskih povezav na kapitalske in poslovne (Dubrovski 2009, 207) oziroma delitev 

partnerstva na: partnerstvo s strankami, partnerstvo z dobavitelji, partnerstvo z zaposlenimi in 

družbeniki ter posebna partnerstva – osebna ali profesionalna (Mariotti 2002, 52). Zavezništva 

so lahko premoženjska in nepremoženjska (Das 2000 v Šelekar 2006, 116), modeli 

zavezništva pa so lahko trije, in sicer: glede na trg, proizvod in tehnologijo (Lynch 1993, 57).  

Če pogledamo navedene razdelitve, je najsplošnejša delitev strateškega partnerstva delitev 

Dubrovskega (2009, 207), kjer se na eni strani podjetja povezujejo zaradi pridobitve 

dodatnega vira kapitala, na drugi strani pa želijo s povezovanjem pridobiti resurse, kot so: 

znanje, tehnologija, materialni viri in podobno. Ljudje so in bodo še vedno največji vir 

novega znanja in srečanja v poslovnem svetu so namenjena ravno temu, da se učimo drug od 

drugega. S takšnim pogledom na soljudi bomo pripravljeni razvijati svoj socialni kapital. 

Mreženje niso le zveze in poznanstva, predstavljale naj bi pretežno neformalno, vendar 

organizirano in zavestno "pletenje" mreže znanstev, stikov, informacij, ki lahko koristijo na 

osebni in poslovni poti. Dobro mreženje je podjetju lahko v veliko pomoč pri sklepanju 

poslov, iskanju ustreznih kadrov oziroma izgradnji osebne kariere podjetnika (Mladi 

podjetnik.si 2009a). Vse navedene razdelitve so prikazane v tabeli 1. 
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Tabela 1: Definicije in razlogi strateških partnerstev/zavezništev 

Avtor Definicija strateškega 
partnerstva/zavezništva 

Razlog strateškega 
partnerstva/zavezništva 

Varadarajan in 
Cunningham 
1995  

Strateško zavezništvo je združevanje 
specifičnih virov in znanj dveh ali več 
sodelujočih podjetij. 

Doseči skupen cilj in cilje 
posameznega partnerja. 

Lynch 1993 Strateško zavezništvo je zveza 
podjetij, med katerimi sta tesna 
izvedbena povezava ter medsebojno 
zanimanje. 

Delitev tveganja, večja fleksibilnost, 
konkurenčnejša pozicija, povečan 
transfer tehnologij med podjetji, boljši 
dostop do informacij iz novih 
distribucijskih kanalov in hitrejše 
prilagajanje novim tehnološkim 
spremembam. 

Vyas, 
Shelburn in 
Rogers 1995 

Strateško zavezništvo je vključevanje 
več podjetij, lociranih v različnih 
državah, ki tvorijo mrežo podjetij. 

 

Lahovnik  
2003 

Strateška zveza je partnerstvo dveh ali 
več podjetij, ki nastane z namenom 
sodelovanja na izbranem poslovnem 
področju. 

Namen sodelovanja na izbranem 
poslovnem področju. 

Parkhe 1993 Strateška zavezništva so relativno 
obstojni dogovori o medsebojnem 
sodelovanju med podjetji, ki vsebuje 
pretoke in povezovanja. 

Uporaba virov in/ali vodstvene 
strukture iz avtonomnih organizacij, da 
bi skupaj dosegli individualne cilje, 
vezane na korporativno poslanstvo 
vsakega od sodelujočih podjetij. 

Šelekar 2006 Strateška zavezništva so uspešna 
oblika podjetniških povezav, ko se 
povezujeta vsaj dva podjetja, ki imata 
komplementarne resurse.  

Podjetje iz povezave pridobi neke 
koristi za svoje poslovanje. 

 

Dubrovski 
2009 

Strateška zavezništva so povezave, za 
katere so značilni kompleksni, 
recipročni, bolj kooperativni kot 
tekmovalno in relativno stabilni 
medsebojni odnosi med pravno 
samostojnimi, vendar poslovno 
večinoma odvisnimi podjetji. 

Povečana konkurenčnost oz. krepitev 
razvojnih možnosti podjetja, nadaljnji 
obstoj in pospešen razvoj povezanih 
podjetij ter sinergijski učinek 
povezovanja in lažje doseganje ciljev. 

Bleeke in 
Ernst 1993 

Strateška zavezništva so primeren 
način za prodor na trg, ki so 
uspešnejša pri sorodnih in povezanih 
poslih. 

Pridobivanje znanja, veščin, 
tehnologije, proizvoda in delitev 
stroškov ter resursov. 

2.1.2 Mreže in mreženje  

Mreženje je eden starejših načinov povezovanja posameznikov. Kljub informacijski in 

tehnološki razvitosti sedanje družbe je povezovanje v mreže ena izmed učinkovitih strategij 

za uspeh podjetja. Ljudje so od nekdaj delali drug z drugim in drug za drugega, česar niti 
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sodobna tehnologija ne bo spremenila (po Mladi podjetnik.si 2009a). V nadaljevanju je 

navedenih nekaj opredelitev mrež in mreženja. 

Mreža (ang. network) je skupek vzorčnih odnosov med posamezniki, skupinami in 

organizacijami. Sestavljajo jo udeleženci, kot so: osebe, organizacije, industrije in država 

(Dubini in Aldrich 1991, 305). Naslednja definicija mrežo opredeljuje kot specifični tip 

odnosov, ki nastajajo znotraj določene skupine oseb, stvari in dogodkov. Skupina ljudi, stvari 

ali dogodkov, iz katerih sestoji mreža, se imenuje udeleženci (Mitchell 1996 v Munih Stanič, 

5). Najpreprostejše omrežje sestavljata dve enoti in vez med njima (Kadushin 2004 v Čehovin 

2005, 18) oziroma je vez med dvema enotama, med katerima prihaja do tokov ali izmenjav 

(Antončič 1999, 195). Podobna je definicija omrežja, ki ga opredeljuje kot nabor končne 

skupine enot in relacij, ki nastajajo med temi enotami (Pahor 2001, 5) in deluje kot pajkova 

mreža, kjer se podjetnik kot posameznik nahaja na sredini mreže, povezave med njim in člani 

njegove mreže pa se širijo iz sredine navzven. Z oddaljenostjo od središča postajajo vezi vse 

šibkejše, vendar so še vedno pomembne za nadaljnji razvoj poslovanja podjetja (Bennett in 

Haslam 1994 v Munih Stanič 2005, 5). Naslednja definicija mreže opredeljuje kot 

kompleksne, večpojavne organizacijske strukture, ki izhajajo iz mnogovrstnih strateških zvez, 

navadno kombinirane z drugimi organizacijskimi oblikami, ki vključujejo divizije, podružnice 

in posrednike v vrednostni verigi. Podjetniška mreža predstavlja organizacijsko obliko 

gospodarskih aktivnosti, ki je usmerjena k doseganju konkurenčnih prednosti, za katero so 

značilni kompleksni, recipročni, bolj kooperativni kot tekmovalno in relativno stabilni 

medsebojni odnosi med pravno samostojnimi, vendar poslovno večinoma odvisnimi podjetji 

(Webster 1992 v Dubrovski 2009, 207). Podjetniška mreža je skupina že uspešnih majhnih in 

srednjih podjetij, ki sodelujejo pri iskanju novih poslovnih priložnosti (Industry Canada 2005 

v Čehovin 2005, 40), njihova vključenost v mrežo vpliva na osebno zadovoljstvo podjetnika 

ter količino informacij in znanja, mu »odpira vrata« ter omogoča lažje reševanje problemov 

(Dulworth 2008, 787) in predstavljajo pomemben vir za izmenjavo informacij 

(Daskalopoulou in Petrou 2010, 342). Vse navedene definicije so prikazane v tabeli 2. 
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Tabela 2: Definicije mreže po avtorjih 

Avtor Definicija mreže 

Dubini, Aldrich 1991  Mreža je skupek vzorčnih odnosov med posamezniki, 
skupinami in organizacijami. 

Mitchell 1996 Mreža je specifični tip odnosov, ki nastajajo znotraj 
določene skupine oseb, stvari in dogodkov. 

Kadushin 2004 Omrežje sestavljata dve enoti in vez med njima. 

Antončič 1999 Mreža je vez med dvema enotama, med katerima prihaja 
do tokov ali izmenjav. 

Pahor 2001 Omrežje je nabor končne skupine enot in relacij, ki 
nastajajo med temi enotami. 

Webster 1992 Mreže so kompleksne, večpojavne organizacijske 
strukture, ki izhajajo iz mnogovrstnih strateških zvez, 
navadno kombinirane z drugimi organizacijskimi 
oblikami, ki vključujejo divizije, podružnice in 
posrednike v vrednostni verigi. 

Bennett in Haslam 1994 Podjetniška mreža je pajkova mreža, kjer se podjetnik 
posameznik nahaja na sredini mreže, povezave med 
njim in člani njegove mreže se širijo iz sredine navzven. 

Industry Canada 2005 Podjetniška mreža je skupina že uspešnih majhnih in 
srednjih podjetij, ki sodelujejo pri iskanju novih 
poslovnih priložnosti. 

Če povzamemo vse različne definicije, lahko strnemo pojem mreže kot obliko povezave med 

dvema podjetjema, ki temelji na izmenjavi resursov. Mreže temeljijo na zaupanju, pa vendar 

vsako posamezno podjetje sodeluje v mreži predvsem zaradi svojih lastnih interesov. Prav 

gotovo se podjetje za vključenost v mrežo ne bi odločilo, če v tej povezavi ne bi videlo 

prednosti za svoje poslovanje. Podjetniške mreže omogočajo malim in srednjim podjetjem 

skupne nastope navzven, krepitev gospodarske moči, ekonomije obsega, hkrati pa se s takimi 

povezavami ohranijo vse prednosti malih podjetij in podjetništva. Za našo raziskavo bomo 

uporabili definicijo podjetniških mrež avtorjev Dubinija in Aldricha (1991, 305), da je 

podjetniška mreža skupek vzorčnih odnosov med posamezniki, skupinami in organizacijami. 

Podjetniško mreženje je »oblika družbene mreže osebnih odnosov, v kateri podjetniki 

zadovoljujejo svoje podjetniške potrebe s pridobivanjem stikov, virov, poslov, projektov za 

nove dosežke na poti k uspehu podjetja« (Berginc, 2009). Poslovne mreže predstavljajo okvir, 

v katerem lahko organiziramo vire glede na potrebe različnih tržnih priložnosti, pri čemer je 

podjetništvo povezano z ustvarjanjem novih poslovnih mrež, ki se oblikujejo zaradi potreb po 

inovacijah, ponudbe ali povpraševanja ali drugih vzrokov (Johannisson in Monsted 1997, 

112). Pojem mreženje glede na navedeni definiciji predstavlja način podjetniškega 

razmišljanja. Podjetnik mora na začetku svojega poslovanja zbrati denarne vire in ustrezne 

kadre. Tu se obrne na zunanje vire, ki so dostikrat ključ do uspešnega poslovanja podjetja. 

Priložnosti za povezovanje v mreže obstajajo ves čas, podjetnik se mora o možnostih 
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pozanimati, torej pridobiti ustrezne informacije. Povezovanje v mreže torej ni le enkraten 

dogodek podjetnika na začetku poslovanja. Preko mreže se podjetnik z zunanjimi viri poveže 

dolgoročno, kar pomeni, da stike, ki jih naveže na začetku, neguje ves čas svojega poslovanja. 

Prav tako naj ves čas svojega poslovanja išče nove možnosti povezovanja. 

2.2 Značilnosti mrež 

Značilnosti mrež sta tako družbena kot poslovna usmerjenost. Mreže sestavljajo močne 

povezave (družina ali bližji prijatelji) in šibke povezave (poznanstva). Mreža s šibkimi 

povezavami ustvarja mrežo nižje gostote, z višjo dosegljivostjo, v kateri ima podjetnik 

neformalne povezave z velikim številom ljudi. Nasprotno je mreža z močnimi povezavami 

majhna, vendar gosta (Johannisson 1986, 236). Prav tako mreže omogočajo izkoriščanje 

zunanjih virov ter lažje prilagajanje spremembam okolja, zato zahtevajo prilagajanje, 

sodelovanje in usklajevanje (Siu in Bao 2008, 79). Uspešni podjetniki imajo večje mreže 

priložnostnih poznanstev, ki jim lahko omogočijo pravočasne in natančne informacije, 

omogočijo dostop do potencialnih kupcev in jih predstavijo možnim vlagateljem (Aldrich in 

Zimmer 1986 v Munih Stanič 2003, 6), članstvo v mreži spodbudi izmenjavo virov ter 

zagotavlja priložnost za spoznavanje lastnih virov (Čehovin 2005, 32). Omrežja lahko 

razširijo premoženje podjetja, tržne, finančne in tehnične sposobnosti, delovanje samega 

omrežja pa se spreminja skozi čas (Jack, Drakopoulou-Dodd in Andersen 2008, 125). Med 

pomembne značilnosti mreže sodi tudi njena prilagodljivost, da se lahko popravlja, prilagaja 

in spreminja, prav tako je lažje graditi iz majhnih delov, kot razbiti veliko enoto na manjše 

dele (Hinterhuber in Levin 1994, 46). 

Odnos v mreži je komunikacijska povezava med dvema osebkoma, ki prenašata informacijo, 

menjavo storitev oziroma proizvodov ter normativno vsebino, kaj se od osebe pričakuje 

(Aldrich, Renzulli in Moody 2000 v Filipič 2004, 25). Odnosi so lahko zgrajeni iz močnih, 

šibkih ali srednjih vezi. Moč vezi je odvisna od pogostosti in recipročnosti odnosov med 

osebami, povezanimi v mrežo. V osebni mreži so vezi močnejše, odnosi tesnejši in takšna 

mreža je učinkovitejša. Za vzdrževanje močnih vezi je pri vseh vrstah mrež potreben kontakt 

vsaj vsakih šest mesecev (Munih Stanič 2005, 8), največkrat pa so znotraj mreže najšibkejše 

vezi s finančnimi svetovalci (Klyver in Hindle 2010, 1).  

Vsak podjetnik mora zgraditi tako mrežo za moralno podporo kot tudi mrežo za strokovno 

podporo. Mrežo za moralno podporo sestavljajo člani družine, prijatelji in sorodniki. Mrežo 

za strokovno podporo pa sestavljajo mentorji, poslovni partnerji, panožne organizacije ali 

osebne zveze (Antončič, Hiscrich, Petrin in Vahčič 2002, 84). Podjetja in podjetniki vede ali 

nevede pri svojem poslovanju uporabljajo, tvorijo in se vključujejo v podjetniške mreže, pri 

čemer se v začetnih fazah, ko je podjetje še v fazi ustanavljanja oziroma preverjanja 

podjetniške ideje, najprej osredotočijo na neformalno mrežo. Ključne naloge mreže v začetni 

fazi ustanavljanja podjetja so: (1) podpora pri spreminjanju zamisli v izvedljiv načrt; (2) 
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spodbujanje hotenja; (3) spodbujanje zamisli; (4) praktična pomoč in (5) potrebna podpora. 

Podjetniki navadno poiščejo potrebno pomoč znotraj svojih lokalnih poznanstev v obdobju 

pred ustanovitvijo podjetja, medtem ko po ustanovitvi poiščejo formalnejše oblike pomoči. 

Šele v kasnejših fazah se mreža razširi na banke, odvetnike, poslovne svetovalce, zbornico... 

(Birley 1985, 114‒115).  

2.3 Prednosti in glavni razlogi za povezovanje podjetij v mreže 

Mreže so fenomen v smislu združevanja konkurence in sodelovanja med konkurenti. V mreži 

sodeluje konkurenca v različnih projektih raziskovanja, mednarodnih aktivnosti v trženju, 

podjetjem povezanim v mrežo, pomaga pri internacionalizaciji (Dubini in Aldrich 1991, 312) 

oziroma ima pozitiven učinek tudi na internacionalizacijo (Manolova et al. 2010, 257), saj 

partnerstvo lahko olajša vstop na tuji trg (Antončič et al. 2002, 122). Pomen povezovanja v 

mreže je torej združitev sinergičnih učinkov posameznega, v mrežo povezanega podjetja 

(Filipič 2004, 11), vpliva pa tudi na osebno zadovoljstvo podjetnika in hitrost reševanja 

problemov (Dulworth 2008, 787). 

Pomembna prednost podjetij, povezanih v mrežo, je tudi, da se ohranjata prožnost in 

sposobnost hitrega odzivanja, ker so členi mreže relativno majhni, omogoča pa tudi prihranke 

obsega (Hinterhuber in Levin 1994, 46), saj horizontalno in vertikalno povezovanje podjetij 

omogočata boljšo medsebojno koordinacijo in pomagata zmanjševati negotovost, kar 

zmanjšuje transakcijske stroške (Pahor 2001, 18). Vključenost v mrežo je pomembna za 

preživetje in rast podjetij (Manolova et al. 2010, 257), saj podjetniki vključeni v mrežo 

pričakujejo pozitivno rast podjetja in zmanjšanje tveganja poslovanja (Daskalopoulou in 

Petrou 2010, 342), zmanjšanje negotovosti ter izkoriščanje geografskih razlik in strokovnega 

znanja (Čehovin 2005, 33). Mreže omogočajo podjetjem ustvariti ugled in kredibilnost 

njihovega poslovanja ter pomoč pri ustvarjanju konkurenčne prednosti (Co et al. 2006, 355). 

Sama prisotnost v omrežju vpliva na uspešnost podjetja, saj povečuje fleksibilnost in 

odzivnost podjetij, ki delujejo v hitro spreminjajočem se okolju (Eng 2007, 61). Povezovanje 

podjetij na različnih ravneh torej vpliva na učinkovitost podjetij (Gispert 1998 v Čehovin 

2005, 34), saj podjetja, povezana v mreže lahko dosegajo konkurenčno prednost (Rowley in 

Baum 2008, 641). 

Pomembne prednosti povezovanja podjetij so tudi: fleksibilnost, kolektivna učinkovitost, 

sinergijski učinek, manjše tveganje, ustvarjanje konkurenčne prednosti, spodbuda 

regionalnega razvoja, višja zaposlenost ter večji pomen interesnih skupin (Petrin, Vahčič in 

Best 1990, 3) ter doseganje ekonomije obsega, povečanje konkurenčnosti, spodbujanje 

priložnosti za inoviranje, vstop na tuje trge, povečanje izvoza, oblikovanje novih osnov 

kapitala in zmanjšanje stroškov (Čehovin 2005, 33). Prav tako je za razvoj podjetniške 

skupnosti pomembno sodelovanje med lokalno skupnostjo in podjetniki (Berggren in Silver 

2009, 125). 
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Kot razloga za povezovanje v mreže se izpostavljata tudi izmenjava informacij (Hansen 1995 

v Pahor 2001, 19) ter izmenjava znanja (Dulworth 2008, 787). V mreži se največkrat 

pridobivajo informacije o tem, kaj je na razpolago na trgu, pridobivajo se nasveti, kako 

najbolje realizirati poslovno priložnost in začeti s poslovanjem, pridobijo se zagotovila, da bo 

posel uspešen (Petrin et al. 1990 v Munih Stanič 2003, 6). Prednosti podjetniških povezav 

niso le v njeni strukturi, pomembne so tudi njene vezi v mreži (Doreian 2008, 247). Steiner 

(2000 v Zore 2005, 1) v svoji raziskavi celo ugotavlja, da je pri ustanavljanju in začetku 

poslovanja ključna uporaba že obstoječe neformalne mreže, ki se sčasoma širi, vezi v njej pa 

se krepijo. Povezanost podjetij v mrežo je naložba za prihodnost (Berginc 2009) in je ena od 

ključnih spretnosti potrebnih za uspešno delo (Zofi in Meltzer 2010, 42). 

Glede na navedbe bi lahko kot prednosti za povezovanje v mrežo izpostavili ohranjanje 

prožnosti, fleksibilnost, izmenjavo znanja in informacij, kar vodi podjetja k večji 

učinkovitosti in uspešnosti. Prav tako povezovanje v mrežo povečuje regionalni razvoj in 

zaposlenost ter zmanjšuje poslovno tveganje. Podjetniki se vedno bolj zavedajo povezovanja 

v mreže pri ustanovitvi podjetja in na samem začetku poslovanja. Kasneje pa se mreženju 

posvetijo, ko želijo prerasti obstoječo velikost, razširiti poslovanje, nastopiti na tujih trgih in 

podobno. Tako podjetniki v procesu ustanavljanja in rasti vzpostavljajo številne stike, ki so 

navadno glavni vir novih idej in pomemben dejavnik za uspeh podjetja. Za uspešno delovanje 

mreže je pomembno tudi sodelovanje lokalne skupnosti in državnih ustanov. 

2.4 Razsežnost in dinamičnost mrež 

Kadar preučujemo neformalno ali formalno mrežo, uporabljamo več razsežnosti mrež. Katera 

izmed njih je najpomembnejša, je odvisno od cilja udeležencev mreže in vrste mreže. Bolj kot 

absolutna velikost podjetniške mreže je pomembna raznolikost le-te. Ni namreč pomembno 

zgolj to, s kolikimi podjetji ima podjetje poglobljene stike in razne oblike sodelovanja. 

Dostikrat veliko število vključenih podjetij v mrežo še ne zagotavlja uspešnosti mreže. Zelo 

pomembna je raznolikost podjetij v mreži, torej da podjetje dostopa do različnih skupin, ki mu 

omogočajo povezave v nove podjetniške mreže, in preko njih dostopa do novih informacij in 

virov.  

Obstajajo tri razsežnosti mrež: gostota, dosegljivost in osrednja lega (Aldrich in Zimmer 1996 

v Munih Stanič 2003, 9). Gostota je definirana kot obsežnost povezav med ljudmi, ki jih 

merimo tako, da primerjamo celotno število povezav z možnim številom povezav, ki bi 

nastale, če bi bili vsi v mreži povezani med sabo. Za uspeh podjetnika je pomembno, da 

njegova mreža vključuje čim večje število posameznikov z raznolikimi in s širokimi mrežami, 

saj je s tem dan okvir za pospešitev podjetništva in za izpeljavo novih in tveganih poslov. 

Dosegljivost meri področje oziroma območje mreže. Določimo jo tako, da preštejemo, koliko 

vmesnih kontaktov imamo, preden podjetnika povežemo z nekom drugim. Z večjo 

dosegljivostjo podjetnik prihrani čas in denar. To lahko predstavlja njegovo konkurenčno 



Podjetniške mreže 

 15

prednost. Pogosto uporablja posrednike, s pomočjo katerih dobi informacije hitreje in ceneje. 

Nekateri podjetniki se poslužujejo svetovalcev, finančnikov in drugih strokovnjakov, da 

zapolnijo svoje pomanjkljivo podjetniško znanje. Široko razvejana mreža je ena izmed 

potencialnih dejavnikov rasti podjetja. Osrednja lega je mera, kako je posameznik 

centraliziran v mreži. Čim večje je število oseb, ki jih je možno doseči, in čim krajša je 

razdalja do teh oseb, tem večja je centraliziranost preučevane mreže (Aldrich in Zimmer 1986 

v Munih Stanič 2003, 6). V podjetniškem procesu imajo ključni pomen tiste osebe, katerih 

vezi so tako razširjene, da sežejo na različne konce mreže. Dobro je, da ima to lastnost tudi 

podjetnik sam, ni pa nujno (Žabot 1999 v Munih Stanič 2003, 9). 

Čeprav naj bi vključenost v mrežo poudarjala stabilnost, ki se kaže v dolgoletnih odnosih in 

zaupanju med udeleženci v mreži, pa je pomembna lastnost mreže ravno dinamičnost. Pri 

medosebnih odnosih prihaja do izraza združljivost partnerjevih ciljev, njunih poslovnih 

filozofij in organizacijskih kultur. Nenehne spremembe okolja terjajo od mreže, da se 

spreminja in se prilagaja okolju. Mreža mora torej na eni strani zagotoviti stabilnost, po drugi 

strani pa se mora prilagajati in spreminjati glede na nastale razmere. Le na ta način bo mreža 

dosegla najbolj optimalno delovanje (Day 2000 v Konda 2006, 69). Mreže se neprestano 

spreminjajo, preoblikujejo in spreminjajo velikost. Za podjetnika predstavlja velik izziv 

uravnavanja sprememb vezi, ki izhajajo iz dinamičnosti. Vrednost oziroma moč povezav med 

podjetji se spreminja. Nekatere, v preteklosti posredne zveze, postajajo pomembnejše, 

nekatere neposredne pa postanejo manj pomembne, zato mora podjetnik neprestano 

uravnavati konfiguracijo mreže ter pri tem paziti, da jo uravnava glede na novonastale 

vrednosti povezav. Seveda pa je potrebno biti pozoren tudi na odnos, velikost in raznolikost 

mreže (Žejn 2000 v Zore 2005, 13), saj bolj kot je okolje, v katerem podjetje deluje, 

neugodno, bolj postaja osebna mreža zaprta (Johannisson 1986, 264), s čimer potem podjetje 

ne izkoristi prednosti, ki jih mreža nudi. 

2.5 Prednosti povezave v mreže za MSP 

Konkurenca ter boj za preživetje sta vedno večja, trg vedno zahtevnejši, kar zahteva nujnost 

povezovanja med podjetji (Zore 2005, 14). Schumpeter (1951 v Perne 2002, 10) je pred več 

kot sedemdesetimi leti opozarjal na pomen inovacij in razvoja, ki jih je pripisoval zlasti 

podjetnikom in majhnim podjetjem. Majhna podjetja skrbijo za dinamičnost posameznega 

gospodarstva. Gospodarska rast neke države je odvisna tudi od pripravljenosti podjetij za 

preoblikovanje, s ciljem povečanja učinkovitosti (Antončič et al. 2002, 41). Majhna podjetja v 

mreži pridobijo zaupanje, zmanjšajo centralizacijo, pridobijo moč in avtoriteto, zmanjšajo 

hierarhijo, standardizacijo in formalizacijo ter razdelijo bogastvo in zmanjšajo neenakomeren 

razvoj (Perrow 1992, 65), saj lahko znotraj mrež ustvarjajo takšne odnose, da delujejo kot 

integratorji, kar vpliva na povečanje njihovih zmogljivosti (Henneberg in Mouzas 2008, 99). 

Mreže so pogosto koristne tudi pri iskanju novih priložnosti za podjetja (Smith et al. 2009, 

48), v širšem znanju in managementu, racionalnosti in učinkovitejšemu reševanju konfliktnih 



Podjetniške mreže 

16 

situacij (Mouzas, Henneberg in Naude 2008, 167). Mala podjetja so v povprečju vedno 

aktivnejša v mednarodnem poslovanju in spreminjajo dinamiko mednarodne konkurence. 

Strateško partnerstvo med velikimi in mali podjetji je zato široko uveljavljeno kot pomembna 

strategija za pospešitev rasti in razvoja. Globalizacija prinaša malim podjetjem koristi, saj 

vedno intenzivneje sodelujejo v mednarodni izmenjavi izdelkov, storitev, tehnologije, know-

howa in kapitala. Posledično to pomeni, da morajo mala podjetja spremeniti svoje strateške 

usmeritve, saj postajajo poslovni del velikih poslovnih sistemov, manj pa je priložnosti za 

samostojno in neodvisno nastopanje na trgu (Dubrovski 2009, 342‒343). Prednosti povezav 

za MSP sta spodbuda za izmenjavo virov ter zagotavljanje priložnosti za spoznavanje lastnih 

virov. Organizacijsko učenje v mreži je večje, če se med seboj povezujejo konkurenti 

(Čehovin 2005, 33). Osebni stik med partnerji pomeni dragocen vir, količina teh stikov pa 

vpliva na uspešnost poslovanja v smislu tržnega uspeha (Witt, Schroeter in Mertz 2008, 953). 

Prav tako lahko podjetniške mreže podjetjem zagotovijo pomemben vir socialnega kapitala, s 

čimer se poveča uspešnost njihovega poslovanja (Smith in Lohrke 2008, 315). 

Mreža MSP omogoča podjetjem sodelovanje na področju trženja, tehnologije in financiranja, 

pa tudi dinamičnost, kakovostne izdelke, fleksibilnost, hitro prilagajanje, inovativnost in 

organizacijske sposobnosti, visoke standarde in produktivnost (Petrin, Vahčič in Best 1990, 

3). Majhnim podjetjem, ki si želijo napredka in pospešene rasti, mreža omogoča premoščanje 

primanjkljajev v virih in zmožnostih, vendar mora doseganje koristi mreže vedno potekati v 

obeh smereh (Arena 1997 v Čehovin 2005, 34). Na drugi strani pa so glavni razlogi 

nepovezovanja podjetij v mrežo to, da slovenska podjetja še vedno prepogosto stavijo le nase, 

na svoja znanja in sposobnosti ter na drugi strani ustvarjajo nezaupanje do tistih podjetij, s 

katerimi bi se povezali, kažejo pa se pomanjkanje poguma, neustrezna informiranost, 

neustrezna znanja in veščine ter nezadostne spodbude države za izrazitejše povezovanje malih 

podjetij (Filipič 2004 v Dubrovski 2009, 208‒209).  

MSP imajo omejene vire, med katere štejemo financiranje, management in trženje. Bistveni 

oviri zaradi majhnosti sta pomanjkanje sredstev ter težji dostop do trgov. Dostikrat so majhna 

podjetja podizvajalci nekega velikega podjetja, kar pomeni, da so popolnoma odvisni od 

njega. Vse te ovire skušajo MSP preseči s pomočjo mrežnih povezav, s čimer še vedno 

ostajajo samostojna, vendar med seboj povezana. Na ta način lahko konkurirajo velikim 

podjetjem, hkrati pa izrabljajo svojo majhnost v prid večji fleksibilnosti in prilagodljivosti na 

trgu (Dubrovski 2009, 208‒209). 

Prednosti, ki jih mreža nudi za mala podjetja (Petrin, Vahčič in Best 1990, 3), so naslednje:  

− fleksibilnost, hitro prilagajanje, ki je ključnega pomena v sodobnem svetu in svetu hitrih 

sprememb; 

− kolektivna učinkovitost, ki izhaja iz koordinacije med podjetji in specializacijo; 

− geografska bližina podjetij, saj le to omogoča sinergijske učinke; ni stroškov povezanih s 

transportom, sama komunikacija med podjetji je lažja; 
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− sodobno podjetništvo, saj podjetje vstopa na trg z manjšim tveganjem, če deluje v okviru 

mreže; 

− sodelovanje in konkurenca, saj podjetja znotraj mreže lahko hkrati med seboj konkurirajo 

in sodelujejo, sodelujejo pa predvsem na področju raziskav, razvoja in trženja; 

− spodbuda regionalnega razvoja, saj se prek mreže povežejo različni ekonomski subjekti 

znotraj posamezne regije, kar spodbudi razvoj regije in povečuje njeno avtonomnost 

navzven; 

− ekonomski in družbeni cilji, ki z vidika regije zagotavljajo uravnotežen razvoj regije; 

− zaupanje, ki ga morajo podjetja izkazovati, če želijo sodelovati med seboj; 

− zaposlenost, ki se povečuje, če se povečajo iniciativnost, razmišljanje, izobraževanje in 

znanje; 

− interesne skupine povezane v mrežo pridobijo večji pomen nasproti velikim podjetjem. 

Tudi za podjetja, ki vstopajo na tuje trge, je povezava v mreže zelo pomembna, saj je 

partnerstvo ena izmed oblik, ki olajša vstop na tuji trg. MSP se povežejo s podjetjem ali več 

podjetji na trgu, na katerega vstopajo. Na ta način si olajšajo poslovanje, saj od svojih 

partnerjev prejmejo informacije o poslovnih, gospodarskih in političnih razmerah na tem trgu 

(Antončič et al. 2002, 122). V mrežo vključeno podjetje je odvisno od virov, ki jih nadzirajo 

druga v mrežo vključena podjetja, pri čemer ima v mrežo vključeno podjetje dostop do 

zunanjih virov, kar bi mu sicer bilo onemogočeno. Domače mreže so pogosto osnova za 

vzpostavitev sodelovanja s tujimi mrežami, značilnosti mrež pa so odvisne od vanjo 

vključenih podjetij (Filipič 2004, 7).  

Iz navedenega lahko zaključimo, da je povezanost v mrežo pomembna tako za mala kot 

srednja podjetja. Omogoči jim rast, fleksibilnost, vir informacij in pridobitev drugih potrebnih 

virov za poslovanje. S povezovanjem v mreže si podjetja omogočijo rast in razvoj podjetja ter 

postanejo uspešnejša. 

2.6 Vrste mrež 

Najpogostejša je delitev mrež na osebne in medorganizacijske (nekateri jo imenujejo 

razširjene ali organizacijske) (Johannisson 1998, Dubini in Aldrich 1991, Ruzzier et al. 2008 

ter Zofi in Meltzer 2010). Osebne mreže tvorijo osebe, s katerimi ima podjetnik neposredne 

stike (Johannison 1998 v Ruzzier et al. 2008, 85) oziroma neposredne odnose (Dubini in 

Aldrich 1991, 311). Pri osebnih mrežah se podjetnik poslužuje osebnih poznanstev, pri čemer 

gre za izmenjavo virov, informacij, nasvetov, idej, vpliva in moči. Osebne mreže torej 

temeljijo predvsem na psihološki podpori podjetniku (Ruzzier et al. 2008, 85). Sestavljajo jo 

poslovni partnerji, dobavitelji, stranke, bančni svetovalci, distributerji, trgovski potniki, 

družinski člani in prijatelji (Dubini in Aldrich 1991, 311) oziroma družina, prijatelji in ljudi 

zaključenega kroga (Zofi in Meltzer 2010, 43). Medorganizacijske mreže pa tvorijo podjetja s 
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sorodnimi ali z različnimi dejavnostmi, ki so se v mrežo vključila zaradi izkoriščanja sinergij 

(Johannison 1998 v Ruzzier et al. 2008, 85). Vzroki, da se podjetja povezujejo v 

medorganizacijske mreže, so skupni interesi, saj si omogočijo lažji nastop na trgu, znižajo 

stroške, večajo znanje, postajajo inovativnejši ter si ustvarjajo konkurenčno prednost (Ruzzier 

et al. 2008, 85). Razširjene mreže sestavljajo vsi odnosi med lastniki, menedžerji in 

zaposlenimi, z vidika več podjetij pa jih sestavljajo odnosi med vsemi člani vseh podjetij, ki 

imajo povezovalno vlogo (Dubini in Aldrich 1991, 311). Organizacijske mreže tvorijo 

poslovne skupine, združenja in projektne skupine (Zofi in Meltzer 2010, 43). 

Poleg osebne in organizacijske mreže, obstajata še strokovna in strateška mreža. Strokovna 

temelji na skupnih interesih oziroma na tem, kar ljudje vedo, strateška pa zajema zavezništva 

in druge oblike zunanjih stikov in povezav (Zofi in Meltzer 2010, 43). Strateške mreže se 

lahko delijo na štiri vrste: notranje, vertikalne, horizontalne in diagonalne. Vertikalne mreže 

se nanašajo na sodelovanje vertikalno navzgor in navzdol, medtem ko horizontalne mreže 

temeljijo na zvezah medsebojno podobnih podjetjih, ki delujejo na enakih trgih. Diagonalne 

mreže se snujejo med podjetji, ki skušajo doseči sinergijo in imajo za cilj ustvariti nov, 

interdisciplinarni trg, notranja mreža pa je mreža znotraj podjetja (Hinterhuber in Levin 1994, 

46). 

Naslednja delitev mrežo deli na formalno in neformalno (Birley 1985, 112) oziroma trdo in 

mehko (Rosenfeld 1996, 251). Formalno mrežo sestavljajo vse lokalne in državne podporne 

institucije, kot so: gospodarska in obrtna zbornica, ministrstvo za gospodarstvo, podjetniški 

centri, podjetniški inkubatorji pa banke, zunanji poslovni partnerji za posamezna strokovna 

področja, drugi poslovni partnerji in razni posredniki. Neformalno mrežo tvorijo družinski 

člani, prijatelji, znanci, nekdanji sodelavci, sošolci in delodajalci (Birley 1985, 112). Trda 

mreža predstavlja povezavo treh ali več podjetij, kot so: proizvajalec, kupec, akter na trgu in 

kooperant v produktnem ali tržnem razvoju. Mehka mreža pa predstavlja povezavo treh ali 

več podjetij za rešitev skupnih problemov ter medsebojno pridobivanje, delitev informacij in 

novih veščin (Rosenfeld 1996, 251). 

Podobna je naslednja razvrstitev mreže glede na odziv strukture mreže na izzive konkurence ‒ 

obstajajo namreč trije tipi mreže: notranja, stabilna in dinamična. Pri notranji mreži je podjetje 

lastnik celotnega ali pretežnega dela sredstev, povezanih z določenim poslom. Stabilna mreža 

se od predhodne loči po delnem »outsourcingu« ter razpršitvi lastniških sredstev in tveganja 

skozi neodvisna podjetja. Dinamična mreža je tista, kjer vodilno podjetje identificira in zbira 

sredstva od drugih večjih podjetij (Snow, Miles in Coleman 1992, 12). 

Spet naslednja delitev mrežo razvršča na infrastrukturno mrežo, ki je nizko naravnana na 

naloge in ni neposredno ustvarjena za poslovne namene, ter poslovno mrežo, kjer so subjekti 

povezani z odnosi, ki imajo direkten vpliv na posle (Hallen 1992 v Munih Stanič 2003, 17). 

Neformalna mreža se deli na mrežo za moralno podporo ter mrežo za strokovno podporo. 

Mrežo za moralno podporo sestavljajo posamezniki, ki dajejo podjetniku psihološko podporo. 
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V to mrežo sodijo zakonski partner, sorodniki, prijatelji. Mrežo za strokovno podporo pa 

sestavljajo posamezniki, ki podjetniku pomagajo pri poslovnih dejavnostih. To so lahko 

mentorji, poslovni partnerji (kupci in dobavitelji), panožna organizacija ali ljudje osebnih 

poznanstev (Antončič et al. 2002, 88). 

Obstaja tudi delitev mreže na t. i. »kraljestva« in »republike«. »Kraljestvo« je vrsta 

podjetniške mreže, kjer velika korporacija povezuje manjša podjetja v navpično verigo. 

Manjša podjetja delujejo pod strateškim vodstvom večjega podjetja. Primer »kraljestev« so 

japonska podjetja. »Republike« so vrste podjetniških mrež, kjer se med seboj enakovredna 

podjetja povezujejo v vodoravno verigo. To so manjša, visokospecializirana podjetja. V 

središču take podjetniške mreže je posrednik bodisi javna bodisi državna ali zasebna 

institucija, ki opravlja za podjetja določene storitve in omogoča sodelovanje. Primer 

»republik« so evropska industrijska okrožja (International Labour Organization 1999 v Zore 

2005, 12). V tabeli 3 so opredeljene različne razvrstitve mrež po avtorjih.  
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Tabela 3: Razvrstitev mrež po avtorjih 

Avtor Razvrstitev mrež 

Johannison 1998 osebna 

medorganizacijska 

Ruzzier, Antončič, Bratkovič in 
Hisrich 2008 

osebna  

medorganizacijska podjetniška mreža 

Dubini in Aldrich 1991 osebna 

razširjena 

Birley 1985 formalna 

neformalna 

Rosenfeld 1996 trda 

mehka 

Zofi in Meltzer 2010 osebna 

organizacijska 

strokovna 

strateška 

Hinterhuber in Levin 1994 notranja 

vertikalna 

horizontalna 

diagonalna 

Snow, Miles in Coleman 1992 notranja 

stabilna 

dinamična 

Hallen 1992 infrastrukturna 

poslovna mreža 

Antončič et al. 2002 mreža za moralno podporo 

mreža za strokovno podporo 

International Labour Organization 
1999 v Zore 2005 

»kraljestva« 

»republike« 

2.6.1 Osebna mreža  

V nadaljevanju so podane definicije osebne mreže. Osebno mrežo sestavljajo osebe, s 

katerimi ima podjetnik neposredne odnose (Dubini in Aldrich 1991, 307) oziroma jo »tvorijo 

posamezniki, s katerimi ima podjetnik neposredne stike. Na enem mestu so združeni znanje, 

informacije in viri, ki podjetju omogočajo konkurenčnejši nastop na trgu. Zato predstavlja 

osebna mreža podjetnika enega ključnih in neprecenljivih virov za podjetje«. Osebna mreža 

podjetnikov je strateško najpomembnejši vir za podjetje (Johannisson 1986 v Ruzzier et al. 

2008, 85) in je kot pajkova mreža, kjer se podjetnik posameznik nahaja na sredini mreže, 
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povezave med njim in člani njegove mreže pa se širijo od sredine navzven (Bennett in Haslam 

1994 v Munih Stanič 2003, 5). 

Uspeh malih podjetij je odvisen od osebne mreže, saj posameznik ne more pridobiti dovolj 

potrebnih virov od dobaviteljev, bank, vladnih agencij, sorodnikov in prijateljev ter ne 

nazadnje tudi nepovratnih sredstev (Premaratne 2001 v Robnik 2006, 148). Zato mala 

podjetja ustvarjajo osebno mrežo, predvsem na začetku svojega poslovanja, pri čemer je 

odnos v mreži opredeljen s komunikacijsko povezavo med dvema osebama, z menjavo 

storitev ali proizvodov ter normativno vsebino, ki opredeljuje posameznikova pričakovanja. 

Mrežo tvorijo dobavitelji, kupci, bančniki, znanci in prijatelji (Aldrich et al. 1986, 5). 

Podobna je navedba, da osebna mreža vključuje podjetnikove osebne stike in je posebno 

pomembna v fazi ustanavljanja podjetja, ko podjetnik zbira različne vire (Antončič 1999, 

214). V fazi ustanavljanja se podjetje najprej osredotoči na neformalno osebno mrežo, včasih 

jo uporabijo celo nevede. Šele kasneje se podjetnik poveže tudi v medorganizacijsko mrežo 

(Birley 1985, 115). Načrt izgradnje osebne mreže je potrebno skrbno izdelati (Liebowitz 

2007, 124), da podjetnik preko osebne mreže razvije tiste vezi in poznanstva, kjer bo pridobil 

in izmenjal informacije in druge potrebne vire (Standke in Stell 2000, 65). 

Vrste osebne mreže so podobne splošnim delitvam mrež. Glede na strukturo razmerij znotraj 

mreže se osebna mreža loči na formalno in neformalno. Neformalno mrežo predstavljajo 

družinski člani, prijatelji, sorodniki in znanci. Neformalna mreža ima večjo vlogo na samem 

začetku podjetnikove poslovne poti, predstavljajo pa jo dobavitelji, kupci, bančni 

strokovnjaki, svetovalci in drugi poslovni partnerji. Ta oblika mreže pridobi na pomenu v fazi 

rasti podjetja, ko podjetnik želi prerasti obstoječo življenjsko fazo (Ruzzier et al. 2008, 86). 

Zelo sorodna je delitev osebne mreže na formalno in neformalno, ki opredeljuje, da so v 

formalno mrežo vključene vse institucije, ki podpirajo delovanje podjetij oziroma jih 

spodbujajo k povezovanju v mrežo, neformalna mreža pa so skupine ljudi, ki so podjetniku v 

pomoč in jih sestavljajo družinski člani, prijatelji, sošolci, nekdanji sodelavci, nekdanji 

delodajalci in drugi (Brown in Butler 1995 v Zore 2005, 12). Tudi naslednja delitev osebnih 

mrež glede na osebna srečanja in stike, loči formalne in neformalne. Osebni pristop je 

običajno učinkovitejši, pristnejši in prožnejši od uradnega (Johannisson 1998, 254). Oseba 

mreža se glede na vsebino izmenjave deli na podmrežo, in sicer na mrežo za pridobivanje 

virov, kot so: finančni, materialni in človeški viri, mrežo za pridobivanje informacij ter mrežo 

prijateljev (Ruzzier et al. 2008, 85). 

»Pojav, ki označuje prepletanje funkcij znotraj mreže, imenujemo multipleksnost podjetniških 

mrež.« (Ruzzier et al. 2008, 85‒86) To pomeni, da se določena oseba iz osebne mreže 

podjetnika lahko pojavi v vseh treh oblikah podmreže. Na primer: prijatelj podjetniku daje 

psihološko podporo, ga bodri in spodbuja na začetku njegove samostojne poti. Hkrati je ta 

prijatelj tudi podjetnik, zato bo podjetniku pomagal s svojimi lastnimi izkušnjami, ki jih je 
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doživel pri ustanavljanju podjetja. Prav tako lahko podjetniku posodi finančna sredstva ali 

investira v nastajajoče podjetje. 

Strukturo osebne mreže podjetnika lahko analiziramo preko mrežnih spremenljivk, kot so: 

število povezav, gostota mreže, centralnosti in števila klik. Število povezav kaže število oseb, 

s katerimi je podjetnik neposredno povezan, gostota mreže kaže stopnjo povezanosti znotraj 

mreže, centralnost opredeljuje položaj posameznih članov v mreži, število klik pa prikazuje 

podskupine znotraj mreže (Ruzzier et al. 2008, 86). Kakšna je lahko struktura osebne mreže je 

prikazano na sliki 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Primer osebne mreže podjetnika 

Vir: Ruzzier et al. 2008, 87. 

Kot kaže primer na sliki 1, je podjetnik v osebni mreži povezan še z desetimi osebami. Z 

vsemi je povezan neposredno, z nekaterimi je povezan samo enosmerno. Z osebami 3, 4, 6, 8 

in 10 je na primer povezan enosmerno – kot kaže puščica, podjetnik tem osebam nekaj daje (= 

nek vir). S preostalimi osebami ima podjetnik dvosmerni odnos, kar pomeni, da jim podjetnik 

hkrati daje določen vir in da od njih prejema drug vir. Primer dvosmernega odnosa je lahko 

povezava s prijateljem, od katerega podjetnik prejema informacije oziroma mu prijatelj 

pomaga s svojimi izkušnjami, hkrati pa podjetnik prijatelju svetuje s svojimi informaciji s 

področja svojega poslovanja. Med nekaterimi osebami v mreži obstajajo enostranske, med 

nekaterimi pa dvostranske povezave. Iz sheme je razvidno, da imata osebi 1 in 6 največ 

povezav, najmanj pa oseba 9. Vendar iz tega ne moremo sklepati, da oseba 9 ni pomembna. 

Lahko celo, da je povezava za podjetnika izrednega pomena, da je zelo intenzivna. 
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Gostota mreže je v primeru na sliki manjša od ena, saj niso vsi člani mreže povezani med 

seboj. Rezultat gostote mreže bi bil ena v primeru, da bi bil vsak član mreže povezan z 

vsakim. Točen izračun gostote mreže je 0,2. Izračunamo ga tako, da dejansko število povezav 

(22) delimo s številom vseh možnih povezav (110). Idealno bi sicer bilo, če bi bila gostota 

mreže 1, tako bi vsaka oseba potrebovala samo en korak do druge osebe. V obravnavanem 

primeru pa lahko oseba 5 pride do osebe 1 preko podjetnika v dveh korakih. Iz takšne sheme 

lahko hitro razberemo, katere osebe v mreži so pomembnejše, čeprav je pri tem potrebno 

upoštevati tudi intenzivnost (moč) vsake posamezne povezave. 

Iz sheme se tudi vidi, da je v tej mreži podjetnik center vsega dogajanja. V praksi je zaželeno, 

da je tako, kajti vsak podjetnik bo imel od mreže največ koristi, če bo v centru dogajanja, 

vendar to ni vedno izvedljivo. Pomembno je samo, da se podjetnik zaveda pomena povezav v 

mreži, da te povezave neguje, da jih od časa do časa spremeni, v kolikor to zahtevajo 

spremembe, saj bo le na ta način delovanje mreže smiselno in učinkovito. Iz sheme ne 

moremo neposredno razbrati, ali obstajajo klike oziroma podskupine. Lahko samo 

predvidevamo, da bi lahko nastala podskupina iz podjetnika, osebe 1 in osebe 2. Med temi 

tremi osebami v mreži potekajo dvosmerne povezave, kar kaže na to, da so te tri osebe med 

seboj močno povezane, si izmenjujejo informacije ali kakšen drug vir. Ta klika si lahko 

ustvari pomemben položaj v mreži in vpliva na odločanje znotraj mreže.  

Osebna mreža podjetniku nudi predvsem neke vrste psihološko podporo (Ruzzier et al. 2008, 

85). Pred začetkom poslovanja mora imeti podjetnik podporo pri svojem življenjskem 

sopotniku. Na ta način bo lahko samozavestneje vstopil v posel. Če te podpore nima, je 

njegova verjetnost za uspeh manjša. Podjetnik si pred začetkom svoje poslovne poti želi 

psihološko podporo od prijateljev, sorodnikov in ljudi, ki mu v življenju nekaj pomenijo. 

Nekateri mu bodo samo v psihološko podporo, drugi mu lahko pri njegovem začetku dajo tudi 

koristne informacije ali z njim delijo lastne izkušnje. Zato podjetnik lahko iz omenjenega 

razloga okrepi svoje vezi z znanci, ki so že podjetniki. Tako lahko od njih dobi koristne 

informacije in izkušnje o njihovih začetkih poslovanja. Poleg psihološke podpore podjetnik 

pred začetkom poslovanja dostikrat potrebuje tudi finančne, materialne in kadrovske vire. V 

kolikor ima svojo poslovno priložnost že preverjeno, bo skušal morebitne finančne vire 

najprej črpati iz svoje osebne mreže, to je pri sorodnikih, prijateljih in znancih. Enako velja za 

kadrovske vire. Podjetnik želi v svojem podjetju že preverjene kadre, na katere se lahko 

zanese. Do takih kadrov je najbolje priti na podlagi priporočil, še bolje, če ljudi podjetnik že 

pozna. Vendar to ni vedno nujno in potrebno, je pa dobro, da ga pozna nekdo iz osebne mreže 

podjetnika. Podjetnik mora pri številu oseb, s katerimi je povezan, poleg neposrednih 

upoštevati tudi posredne povezave. Kot je že omenjeno, lahko posamezna oseba zaradi 

sprememb v mreži zamenja status povezave iz neposredne v posredno. Lahko se zgodi tudi 

obratno, da se z osebo, s katero je podjetnik posredno povezan, zaradi nastalih sprememb, 

poveže neposredno. Predvsem mora podjetnik sam presoditi, katere osebe mu v danem 
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obdobju pomenijo pomembnejšo vezo. Drži pa tudi, da prehitro menjavanje statusa oseb 

lahko povzroči zmedo. 

2.6.2 Medorganizacijska mreža 

Medorganizacijska mreža je skupek povezav in medsebojnih odnosov med podjetji, 

dobavitelji, kupci, kreditorji, podpornimi institucijami, ki preko formalne ali neformalne 

povezave – mreže – omogočajo majhnim in srednje velikim podjetjem, da so alternativa 

velikim podjetjem v današnjem poslovnem svetu (Chaston 1996 v Zore 2005, 11). Strateška 

zveza kot posebna oblika medorganizacijske povezave, je dolgoročna zveza, sklenjena s točno 

določenim namenom, saj podjetjem, ki vanjo vstopajo, omogoča, da v primerjavi s svojimi 

konkurenti dosežejo konkurenčno prednost (Jarillo 1993 v Munih Stanič 2003, 11). V 

medorganizacijsko mrežo se vključujejo različna podjetja, ki se povezujejo zaradi lažjega in 

boljšega doseganja skupnih ciljev. Takšno strateško povezovanje je eden od načinov 

povečanja učinkovitosti in uspešnosti poslovanja (Ruzzier et al. 2008, 87). S pomočjo 

povezav podjetja pridobijo dostope do nove tehnologije, novih distribucijskih kanalov in 

novih trgov (Brown in Butler 1995 v Zore 2005, 12), izmenjujejo si znanje in izkušnje, 

posledično temu pa izboljšajo tudi svoje poslovanje (Parker 2008, 627). Mala podjetja, ki so 

povezana v mrežo, izkoriščajo vrsto prednosti napram velikim podjetjem (Hiterhuber in Levin 

1994, 46). 

Če povzamemo zgornje navedbe velja, da medorganizacijska mreža povezuje podjetnika s 

preostalimi organizacijami, s katerimi se najpogosteje srečuje pri svojem poslovanju. S 

preostalimi organizacijami mislimo na podjetnikove dobavitelje, kupce in preostale poslovne 

partnerje, s katerimi podjetnik sodeluje. Medorganizacijska mreža omogoča podjetju, da 

uspešno raste in povečuje konkurenčno prednost. Pri medorganizacijski mreži gre za strateško 

povezavo, kar pomeni, da je to združenje dolgoročna zveza, ki je sklenjena z določenim 

namenom. Za uspešnost zveze je nujno, da so partnerji prilagodljivi in se hitro odzivajo na 

spremembe, si medsebojno zaupajo in se medsebojno upoštevajo. Nujno je, da tesno 

sodelujejo in načrtujejo odločitve. Vsa delovanja morajo biti določena vnaprej, delo mora 

potekati v harmoniji. Odločilni pomen pri delovanju zveze ima dobra komunikacija. Da bi bil 

pretok informacij čim boljši, je nujno, da mreža odgovarja stopnji razvoja tega podjetja 

oziroma določenega posla. Le podjetja, ki medsebojno tesno sodelujejo, si med seboj 

vzajemno pomagajo, so veliko bolj uspešna pri svojem poslovanju. Predvsem se ta 

medsebojna pomoč kaže kot sodelovanje pri reševanju problemov v podjetju, skupnem 

nastopu na novih trgih, prenosu znanja na področju tehnologije in razvoja izdelkov. Strateška 

partnerstva omogočajo podjetniku, da dobi pomembne in koristne informacije, ki jih uporabi 

za razvoj in rast svojega podjetja. Dostikrat se podjetja povezujejo v mrežo s podjetji iz iste 

panoge. Na ta način si delijo izkušnje in znanje, ki so jih pridobili v času poslovanja. Podjetje, 

ki želi vstopiti na tuji trg, bo prav gotovo koristno uporabil vir informacij od podjetja, ki je 
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takšen vstop že izvedlo v preteklosti. Na ta način se bo morda izognilo napakam in težavam, 

ki jih je prvo podjetje storilo pri svojem prodoru na tuji trg. 

Pri strateških povezavah je potrebno upoštevati tudi konkurenčnost med podjetji znotraj 

panoge. Posamezna podjetja so si med seboj lahko konkurenti, kar pomeni, da nastopajo pri 

istih kupcih in poslovnih partnerjih. Zato je potrebno odnose znotraj medorganizacijske mreže 

jasno definirati. Le-ti so opredeljeni kot skupno znanje, spoštovanje medsebojnih interesov, 

pripravljenost na vzajemno delovanje,načrtovanje skupnih naložb, poglabljanje vezi in 

večanje medsebojne odvisnosti (Johanson in Mattson 1987 v Munih Stanič 2003, 13).  

Zaupanje je predpostavka. Če bo katera koli udeležena stranka naletela na problem pri 

izpolnjevanju svojih implicitnih ali eksplicitnih transakcijskih obligacij, lahko računa na to, 

da bo partner ravnal tako, kot bi prizadeta stran ravnala sama, če bi imela na razpolago iste 

vire, kot jih ima partner (Thorelli 1986 v Munih Stanič 2003, 22). Glede na navedena dejstva 

lahko sklenemo, da mora znotraj medorganizacijske mreže vladati zaupanje, saj bodo le na ta 

način podjetja od mreže pridobila korist za svoje lastno poslovanje. Podjetja lahko kljub temu, 

da so si konkurenti, medsebojno sodelujejo in si pomagajo; si delijo znanje na področju 

inoviranja, tehnologije, razvoja in raziskav in na področju trženja. Za takšno zvezo je 

potrebna visoka stopnja zaupanja. Ne smemo pozabiti, da je prvi in poglavitni cilj 

povezovanja podjetnika v mrežo imeti od nje korist za svoje poslovanje. 

Značilnosti medorganizacijske mreže 

Cilji medorganizacijskih povezav so vezani na različna področja, in sicer na področje trženja, 

tehnologije in razvoja ter zaradi zmanjševanja rizika. Tržno področje zajema povečanje 

prodaje, osvajanje tržnih niš, novih trgov, dopolnjevanje proizvodnje, premagovanje različnih 

vstopnih ovir pri osvajanju tujih trgov. Tehnološko razvojno področje pokriva postavljanje 

standardov, zmanjševanje stroškov in izmenjavo znanj, z zmanjševanjem rizika pa sta mišljeni 

razpršitev tveganja in obramba pred prevzemi močnejših (Filipič 2004, 33). Sestavine uspešne 

medorganizacijske povezave so: zaupanje, strpnost, sodelovanje, predanost, vzajemnost in 

komunikacija (Čehovin 2005, 51). Medorganizacijska mreža zagotavlja podjetjem podporno 

okolje, večjo prilagodljivost tržnim razmeram, dostop do informacij, novih tehnologij ter 

prenosa znanja (Ruzzier et al. 2008, 88). 

Struktura odnosov med podjetji je zelo kompleksna. Če se podjetja želijo povezati, se morajo 

srečati v prostoru in času. Fizične in socialne lokacije vplivajo na aktivnost posameznikov, 

bližina dimenzij pa poveča verjetnost njihovega srečanja (Pahor 2003, 209). Pripravljenost 

podjetnika, da se poveže v mrežo, je odvisna tudi od njegovih osebnostnih značilnosti 

(Dougherty, Cheung in Florea 2008, 658). Med glavne dejavnike, ki spodbujajo 

medorganizacijsko povezovanje, sodijo: globalna konkurenca, težnja po racionalizaciji 

nabave, večja pričakovanja potrošnikov in diverzifikacija njihovih potreb, stopnja konkurence 

in hitrosti na področju raziskav in razvoja ter nove zahteve glede strokovnega znanja in 
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spodbujanja učenja (Čehovin 2005, 26). Vključenost v medorganizacijsko mrežo vpliva na 

ustvarjanje znanja in inovativnosti, saj podjetju omogoča izmenjavo informacij in drugih 

resursov kot tudi skupno ustvarjanje novih resursov (Ahuja 2000 v Phelps, Adams in Bessant 

2007, 19). Podjetja v mreži imajo na voljo širši spekter različnih virov v primerjavi s 

podjetjem posameznikom, s tem pa dosegajo boljše rezultate, kot če bi delovali izven mreže 

(Rosenkopf in Almedia 2003 v Phelps et al. 2007, 19). Struktura medorganizacijske mreže 

vpliva na hitrost in obseg širjenja informacij v omrežju, prav tako je od strukture mreže 

odvisno, do katerih informacij bodo podjetja lahko dostopala in kako hitro bodo do teh 

informacij prišla (Monge in Contractor 2003 v Phelps et al. 2007, 20). 

Grozd je živa tvorba (Munih Stanič 2003, 80). To definicijo bi lahko prenesli širše, na 

medorganizacijsko mrežo, saj se mreža spreminja glede na vplive iz okolja. Samo okolje 

različno vpliva na delovanje mreže. Če je konkurenčnost v okolju podjetja močna, se mora 

podjetje hitreje prilagajati na spremembe okolja, da si pridobi konkurenčno prednost. Prav 

tako je pri mrežah pomembno njeno notranje okolje.  

Stopnje v procesu mreženja so različne, in sicer gre podjetnik lahko skozi tri stopnje: stopnjo 

osredotočenja na kritične dvostranske zveze, stopnjo spreobrnitve dvostranskih zvez v 

socioekonomske zveze ter skozi fazo poglobitve povezav (Larson in Star 1993 v Zore 2005, 

12). Kontinuum razvoja odnosov med podjetji pa se odraža v sedmih korakih, in sicer od 

čistih transakcij, preko ponavljajočih se transakcij do dolgoročnih odnosov, ki se spremenijo v 

partnerstva in se nadaljujejo v obliki strateških zvez. Tem sledijo mrežne organizacije, ki se 

spremenijo v navpične integracije (Webster 1992 v Konda 2006, 66). Pri teh medpodjetniških 

odnosih je pomembno, da opazimo prehod iz obdobja tekmovanja v obdobje sodelovanja, ko 

številne pogodbene odnose zamenjujejo partnerski. Sodelovanje med strankami, distributerji, 

proizvajalci, dobavitelji in celo med tekmeci oblikuje mrežo odnosov. Udeleženci oblikujejo 

neke vrste navidezno organizacijo, katere glavna značilnost je skupni učinek poslovnih 

funkcij različnih podjetij in posameznikov v procesu vertikalne ali horizontalne povezave 

(Kariž 2004 v Čehovin 2005, 27). 

Glavni razlogi vključevanja v medorganizacijske mreže so tržna moč, organizacijske 

sposobnosti, inovativna sposobnost, konkurenčna prednost in finančna korist. Prvi štirje 

elementi so vodilni, finančna sposobnost pa je posledična. Na osnovi teh elementov je možno 

izračunati koristi vključenosti v mrežo v primerjavi z investicijami vanjo, kot so: čas, ljudje, 

tehnologija ali denar (Lynch 1993, 82). Medorganizacijska mreža podjetjem nudi podporno 

okolje, večjo prilagodljivost tržnim razmeram, dostop do specializiranih informacij in novih 

tehnologij ter prenos znanja. Za uspešno delovanje mreže morajo biti jasno določena pravila 

glede sodelovanja, zaupanja med člani in doseganju skupnih ciljev (Ruzzier et al. 2008, 88). 

Na učinkovitost medorganizacijske mreže vplivajo prilagodljivost, kolektivna učinkovitost, 

geografska bližina, sposobno podjetništvo, sodelovanje in konkurenca, regionalni razvoj, 

ekonomski in družbeni cilji, zaupanje, zaposlenost in interesne skupine (Petrin et al. 1990, 3).  
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Čeprav je prednosti vključevanja v medorganizacijsko mrežo veliko, obstajajo tudi določena 

tveganja in pasti. Osrednji pomen ima razvoj ravnotežja moči med partnerji, še posebej 

grožnja zlorabe, ko eden od vključenih skuša prevladovati, da bi na ta način dosegel lastne 

strateške ali konkurenčne cilje (Young, Colin in Cavies 1989 v Konda 2006, 73). Nestabilnost 

v povezavi povzroča več novih elementov, s tem postanejo povezave med podjetji 

kompleksnejše, to pa povzroči nestabilnost medpodjetniške povezave (Lynch 1993, 167). Viri 

sporov, nesporazumov med podjetji so: investicije, različna pričakovanja glede zaslužkov, 

nezmožnost prilagajanja spremenjenim tržnim razmeram, kulturne ovire, težave pri 

združevanju računovodskih in informacijskih sistemov, možnost nezakonite prisvojitve 

tehnološkega know-howa, izguba nadzora nad operacijami in možnost izgube konkurenčne 

prednosti (Kauser in Shaw 2004 v Konda 2006, 73). Zato je potrebno vsako sodelovanje v 

medpodjetniški mreži skrbno nadzorovati, da se doseže pričakovana korist, saj lahko podjetja 

samo na zadostno visoki stopnji sodelovanja povečujejo dobiček (Yoon in Nof 2010, 442).  

Če povzamemo navedbe, je v medorganizacijsko mrežo povezano večje število udeležencev, 

ki med seboj sodelujejo. Ti udeleženci so podjetja iz sorodnih ali različnih dejavnosti. 

Njihovo sodelovanje in odnosi so lahko določeni s pogodbo. Na pogodbi temelječa 

partnerstva so lahko: strateška partnerstva, združitve, licenčno poslovanje1, skupne naložbe, 

outsourcing2 in druge oblike partnerstev/povezav. Takšne oblike pogodbenih odnosov 

omogočajo podjetjem pridobivanje virov in lažje ter hitrejše doseganje zastavljenih ciljev. 

Medorganizacijske povezave imajo skupno tudi vizijo in vrednote podjetja, določajo tudi 

podobno strategijo poslovanja. Takšne povezave izboljšujejo konkurenčno sposobnost 

podjetij, izmenjavo znanj, višjo stopnjo razvoja in inovativnosti ter nižje stroške poslovanja. 

Uspešnost medodrganizacijske mreže pa je odvisna od podpornega okolja in spodbud, ki jih 

nudi država. Da si podjetja ustvarijo konkurenčno prednost ali ohranijo trenutni tržni položaj, 

si preko mreže izmenjujejo različne vire, kot so: informacije, znanje in veščine. Lahko si tudi 

finančno medsebojno pomagajo ali pa vložijo denarna sredstva v skupno raziskavo ali razvoj 

novega izdelka. V medorganizacijski mreži igra strateško vlogo podjetnik, ki je z 

ustanovitvijo mreže začel. Isti podjetnik tudi v nadaljevanju največkrat aktivno vodi mrežo. 

Struktura organiziranosti, notranji procesi v podjetju in namen medorganizacijskega 

povezovanja v posameznih podjetjih vplivajo tudi na samo delovanje mreže. Bolj ko so si 

podjetja med seboj različna glede notranje organiziranosti in kulture, večja bo razlika pri 

sodelovanju znotraj mreže. Po eni strani je dobro, da so v mreži združena podjetja, ki so si 

različna, saj bodo na ta način dobila več znanja, več različnih informacij in drugih virov, pa 

vendar morajo imeti podjetja v mreži nekaj skupnega, bodisi nižje stroške poslovanja, lažji 

nastop na trgu bodisi izmenjavo znanja in izkušenj. Delovanje medorganizacijske mreže mora 

                                                 
1 Način prenosa znanja in tehnologije med podjetji. 
2 Oddaja dejavnosti, storitve, programa podjetja na zunanjega izvajalca. 
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temeljiti na delovanju vseh sodelujočih za skupen cilj, vsa podjetja se morajo videti znotraj 

postavljenih ciljev, z doseganjem katerih ima koristi tudi vsako posamezno podjetje. 

Prav tako je pomembno, da se podjetja, povezana v medorganizacijsko mrežo, zavedajo 

tveganja in nevarnosti povezovanja, ki jih pri mreži ovirajo. Podjetja morajo zato v povezavo 

vstopati z jasnimi cilji in s pričakovanji (Young et al. 1989 v Konda 2006, 73), pri samem 

sodelovanju v mreži pa vseskozi ustrezno komunicirati (Lynch 1993, 24) ter ohranjati 

zaupanje in dobro sodelovati (Kauser in Shaw 2004 v Konda 2006, 73). 

Vrste medorganizacijske mreže 

V literaturi avtorji medorganizacijske mreže klasificirajo na več načinov. V tabeli 4 so 

navedene razvrstitve mreže po načinu njihove razvrstitve in po različnih avtorjih. 

Tabela 4: Načini klasifikacije mrež po različnih avtorjih 

Razvrstitvene spremenljivke Klasifikacija mrež Avtor 

Tip vodenja: tveganje in zanašanje na 
zaupanje 

Trgi 

Hierarhija 

Ring in Van de 
Ven 1992 

Formalno ali neformalno sodelovanje »Trda« mreža 

»Mehka« mreža 

Rosenfeld 1996 

Orientacija mreže Notranja mreža 

Vertikalna mreža 

Horizontalna mreža 

Diagonalna mreža 

Hinterhuber in 
Levin 1994 

Stopnja integracije lastništva in 
stopnja »outsourcinga« 

Notranja mreža 

Stabilna mreža 

Dinamična mreža 

Snow, Miles in 
Coleman 1992 

Stopnja integracije lastništva in 
koordinirana integracija 

Marsejsko področje 

Japonska Kaisha mreža 

»Venture capital« mreža 

»Tretje italijansko« področje 

Holding podjetja 

Robertson in 
Langlois 1995 

Udeleženci v mreži in orientiranost na 
naloge 

Poslovna mreža 

Infrastrukturna mreža 

Hallen 1992 

Tip odnosov in vplivov iz okolja Prilagodljiva mreža 

Virtualna mreža 

Plitka mreža 

Mreža dodane vrednosti 

Cravens, Piercy, in 
Shipp 1996 

Smer povezave 

 

Vertikalna mreža 

Horizontalna mreža 

Konglomeratska mreža 

Dubrovski 2004 

Vir: prirejeno po Munih Stanič 2003, 16. 
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Delitev medorganizacijske mreže glede na tip vodenja loči trge in hierarhijo. Tržne 

transakcije potekajo ob majhnem tveganju in majhnem zaupanju. Na drugi strani se hierarhija 

strukture vodenja uporablja v situacijah, ko je tveganje visoko in zaupanje majhno (Ring in 

Van De Ven 1992 v Munih Stanič 2003, 16). Glede na formalno ali neformalno sodelovanje 

ločimo trdo in mehko mrežo. Trda mreža predstavlja povezavo treh ali več podjetij, kot so: 

proizvajalec, kupec, akter na trgu in kooperant v produktnem ali tržnem razvoju. Mehka 

mreža pa predstavlja povezavo treh ali več podjetij za rešitev skupnih problemov ter 

medsebojno pridobivanje in delitev informacij ter novih veščin (Rosenfeld 1996, 259).  

Glede na orientacijo mreže se mreža deli na: notranjo, vertikalno, horizontalno in diagonalno. 

Vertikalna mreža se nanaša na sodelovanje vertikalno navzgor in navzdol, medtem ko 

horizontalna mreža temelji na zvezah medsebojno podobnih podjetjih, ki delujejo na enakih 

trgih. Diagonalna mreža se snuje med podjetji, ki skušajo doseči sinergijo in imajo za cilj 

ustvariti nov, interdisciplinarni trg. Notranja mreža je mreža znotraj podjetja (Hinterhuber in 

Levin 1994, 48). Glede na odziv strukture mreže na izzive konkurence poznamo notranjo, 

stabilno in dinamično. Pri notranji mreži je podjetje lastnik celotnega ali pretežnega dela 

sredstev, povezanih z določenim poslom. Stabilna mreža se od predhodnih loči po delnem 

»outsourcingu« ter razpršitvi lastniških sredstev in tveganja skozi neodvisna podjetja. 

Dinamična mreža je tista, kjer vodilno podjetje identificira in zbira sredstva od drugih večjih 

podjetij. Vodilna podjetja se pri tem zanašajo na svoje osrednje sposobnosti (Snow, Miles in 

Coleman 1992, 12).  

Glede na stopnjo lastniške integracije in stopnjo koordinirane integracije obstajajo: 

»Marsejsko« področje, japonska Kaisha mreža, »Venture capital« mreža, »Tretje italijansko« 

področje in holding podjetja. »Marsejsko« in »Tretje italijansko« področje imata visoko 

vertikalno in horizontalno specializacijo, »Tretje italijansko« področje ima poleg tega tudi 

visoko stopnjo kooperativne koordinacije. Za japonsko Kaisha mrežo je značilna visoka 

stopnja koordinacije in lastniških povezav z dobavitelji. Za mrežo »Venture capital« 

(ameriška industrijska področja) sta značilni nizka stopnja koordinacije in "ad hoc" 

horizontalne povezave (Robertson in Langlois 1995 v Munih Stanič 2003, 17). 

Delitev glede na udeležence v mreži in orientiranost na naloge opredeljuje poslovno mrežo, 

kjer so subjekti povezani z odnosi, ki imajo direkten vpliv na posle, ter infrastrukturno mrežo, 

ki so nizko naravnani na naloge in niso neposredno ustvarjeni za poslovne namene (Hallen 

1992 v Munih Stanič 2003, 17). 

Glede na tip odnosov in vplive iz okolja poznamo štiri tipe mreže: prilagodljivo, plitko, 

virtualno mrežo in mrežo dodane vrednosti. Situacijski faktorji vključujejo: funkcije, ki jih 

opravljajo člani mreže, aktualne in pričakovane stopnje sprememb okolja, značilnosti kupcev, 

strukturo trga, kompleksnost tehnologije, osrednje pristojnosti in pooblastila koordinatorjev in 

osrednje pristojnosti in pooblastila članov mreže (Cravens, Piercy in Shipp 1996 v Munih 

Stanič 2003, 17). 
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Glede na smer povezave pa medorganizacijsko mrežo razdelimo na vertikalno, horizontalno 

in konglomeratsko. Vertikalna povezava je povezava z dobavitelji ali s kupci, horizontalna 

povezava je povezava in sodelovanje med konkurenti, medtem ko se konglomeratska 

povezava nanaša na povezovanje podjetij z različnimi dejavnostmi (Dubrovski 2004 v 

Ruzzier et al. 2008, 88). 
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3 INOVATIVNOST V PODJETJU 

Inovativnost je pomemben dejavnik podjetniškega procesa. To je poudaril Schumpeter (1951 

v Perne 2002, 11), ko je proučeval vlogo inovacije v podjetniškem procesu. V svojem delu 

opisuje ekonomski proces »kreativne destrukcije«, po kateri se vrednost ustvarja, ko obstoječe 

tržne strukture razpadajo, in sicer z nastajanjem novih proizvodov in storitev, ki vire 

preusmerijo od obstoječih podjetij in povzročajo rast novih. Ključ te dejavnosti je 

podjetništvo: konkurenčni vstop inovativnih »novih kombinacij«, ki poganjajo dinamično 

evolucijo ekonomije, saj je družba, ki ne sledi inovacijskim trendom, obsojena na propad 

(Likar 2001, 25). Ne le poslovna uspešnost, tudi samo preživetje podjetij je tesno povezano z 

njihovo inovacijsko sposobnostjo. Zato danes podjetja svojo konkurenčno prednost gradijo na 

sposobnosti managementa inovacij in povečanju sposobnosti hitrega učenja (Fatur et al. 2010, 

85). 

Inovativnost je podjetnikova lastnost. »Za podjetnika sta značilni visoka stopnja tveganja in 

visoka stopnja inovativnosti.« (Drnovšek 2002 v Kotar 2006, 20). Inovativnost pomeni tudi 

ustvarjalnost in splošno nagnjenost k uvajanju novih stvari, na primer novih tehnologij, 

pristopov v vodenju in podobno. Ne gre za enodimenzionalno spremenljivko, saj ločimo med 

različnimi ravnmi in tipi inovativnosti, vendar inovativnost vedno pomeni željo po spremembi 

dosedanjega stanja in korak od obstoječega stanja. Inovativnost pomeni usmerjanje 

prizadevanj podjetja v iskanje novih zamisli, novosti, izumov in kreativnih procesov, ki lahko 

vodijo k novim proizvodom, storitvam in tehnološkim procesom. Inovativnost v 

organizacijski literaturi pomeni nagnjenost podjetja ustvarjati popolnoma nove ali samo 

izboljšane proizvode in storitve (Lumpkin in Dess 1996, 429). Inovativnost se odraža skozi 

poslovni proces, ki je povezan z izkoriščanjem tržnih priložnosti za nove izdelke, storitve in 

poslovne procese. Močan pritisk konkurenčnosti je neogibno potreben za ustvarjanje spodbud 

za podjetja, da se trajno posvečajo inovativnosti, raziskavam ter tehnološkemu razvoju 

(Komisija evropskih skupnosti 2005 v Rašič 2007, 21).  

Podjetnik mora biti pri svojem poslovanju ves čas inovativen in ustvarjalen, saj je to ključ do 

uspešnega poslovanja. Prav tako je inoviranje za podjetnika nekaj normalnega in 

neizogibnega, zato vedno išče spremembe, se odziva nanje in jih izrablja kot možnost. Pri tem 

je potrebno biti pozoren na korelacijo med pripravljenostjo za sprejemanje sprememb ter 

stabilnostjo in varnostjo (Belak 1993, 38). Močnejše kot so vezi med zaposlenimi, večja je 

ustvarjalnost (Zhou et al. 2009, 1544), zato morajo podjetja, ki želijo biti inovativna in 

ustvarjalna, za to pripraviti ustrezno kulturo v podjetju. Obstajajo štiri splošne razsežnosti 

kulture inovativnosti: namera, da so podjetniki inovativni, infrastruktura za podporo 

inovacijam, znanje in usmerjenost zaposlenih za inoviranje ter okolje, ki podpira izvajanje 

inovacije (Dobni 2008, 548). Bolj ko je okolje nestabilno, manj so podjetniki pripravljeni 

sprejemati spremembe in s tem tvegati. 
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Glede na navedena dejstva lahko ugotovimo, da je inovativnost ena izmed pomembnih 

lastnosti podjetnika, ki vpliva na uspešnost poslovanja. Podjetnik mora v podjetju zagotoviti 

takšne pogoje delovanja, ki bodo prinesli inovacije, preko katerih se bodo ustvarili presežki 

nad prihodki in dosegli zastavljeni cilji podjetja. Ustvarjalnost in inovativnost sta temeljni 

lastnosti podjetnika za preživetje in uspeh podjetja. Podjetnik je v svojih začetkih zavzet, da 

se podjetje premika naprej. V kasnejših fazah poslovanja pa se podjetnik posveti inovacijam, 

ki spremenijo obstoječe posle ali ustvarijo nove. Podjetnik mora med vsemi svojimi 

lastnostmi imeti tudi željo po spremembah in novostih, saj si na ta način poveča možnost, da 

bo lahko v svojem poslu med uspešnimi. Inoviranje ima dvojno vlogo, po eni strani sta to 

negotovost in sprememba v okolju, po drugi strani pa večja konkurenčna prednost podjetja. 

Podjetja, ki ne tvegajo, ne morejo pričakovati rasti in razvoja svoje dejavnosti, zato vsako 

podjetje samo pri sebi presoja, kako in v kolikšni meri se bodo zaposleni posvetili področju 

inoviranja.  

3.1 Opredelitev pojmov invencija, inovacija in difuzija inovacije 

V strokovni literaturi je navedeno veliko različnih definicij, ki se navezujejo na pojme, 

povezane z inovacijo. Iz definicij, navedenih v nadaljevanju, je razvidno, da je pojem 

inovacije zelo elastičen in širok in da imajo posamezni avtorji različen pogled nanj. 

Začetnik opredelitve inovativnosti je bil Schumpeter (1951 v Požar 2003, 14), ki meni, da je 

inovativnost ključni vir dinamike kapitalističnega razvoja in opredeljuje tri stopnje 

inovativnosti: invencijo, inovacijo in difuzijo inovacije. Inoviranje je začetek proizvajanja, 

uvajanje novih metod, odpiranje novih trgov, odkrivanje novih virov surovin in 

organizacijske spremembe. Difuzija inovacije je širjenje izumov po njihovi prvi praktični 

uporabi oziroma proces, v katerem se nova tehnologija, nov proizvod oziroma druga novost 

prenese na širši krog uporabnikov (Schumpeter 1951 v Požar 2003, 13). Podobna je navedba, 

da je inoviranje v organizacijah sestavljeno iz inovacijske verige, ki se začne z invencijo in 

konča s proizvajanjem oziroma proizvodom (Vuk 1999, 56) in je eden najtežjih in zapletenih 

instrumentov uvajanja sprememb (George in Jones 1999 v Rašič 2007, 10). Inovacije so 

osrčje podjetnosti, kar pomeni, da mora biti podjetnik pri inoviranju sistematičen, podjetnost 

pa mora biti vodena in utemeljena na namerni inovaciji, zato mora podjetnik znati spremembe 

v podjetju in okolju izkoristiti kot priložnost za inoviranje. Podjetniki vedno iščejo 

spremembe, nanje odgovarjajo in jih skušajo izkoristiti kot priložnosti (Drucker 2007, 27). 

Inovativnost je produkt časa in odprtosti (Kozoderc 2009), sam inovacijski proces pa pomeni 

načrtno in sistematično uvajanje invencij in njihovo pretvarjanje v inovacije (Pretnar 1995, 7).  

Invencija je vsakršno ustvarjalno spoznanje, razrešitev, zamisel ali dosežek (Pretnar 1995, 7). 

Invencija je izhodiščna ideja za novost, ki bo morda postala inovacija, je vsaka nova zamisel, 

ki kaj obeta (Likar, Križaj in Fatur 2006, 54), oziroma je ideja, opis ali model za novo ali 

izboljšano sredstvo, proizvod, proces ali sistem (Drucker 1992 v Novak 2002, 23). Vse 
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navedene definicije opredeljujejo invencijo kot neko zamisel, idejo. Da pa bo pridobila 

uporabno vrednost, jo je potrebno prenesti v prakso. 

Inovacija je prva uporaba znanosti in tehnologije v gospodarske namene oziroma vsaka 

gospodarsko uporabljena invencija (Pretnar 1995, 7) oziroma je nov ali bistveno izboljšan 

izdelek, postopek ali storitev, ki se pojavi na trgu, in daje organizaciji konkurenčno prednost 

(Likar et al. 2006, 54). Inovacija je torej praktična uporaba idej, s pomočjo katerih se 

učinkovito dosežejo cilji podjetja (Majaro 1992 v Rašič 2007, 10). Inovacija se odraža kot 

proces uporabe znanja na osnovi invencije in uvajanje novih proizvodov ali tehnoloških 

procesov v gospodarstvo (Drucker 1992 v Novak 2002, 23), torej je rezultat inoviranja in je 

zato izhodišče za razmišljanje in ustvarjanje konkurenčnih prednosti poslovno-

organizacijskega sistema, ki posledično predstavljajo zmožnost za boljšo realizacijo procesov 

v njem, boljšo kakovost rezultatov le-teh in tudi nižje stroške poslovanja v poslovno-

organizacijskem sistemu na splošno (Mulej 2000, 499). Inovacija je »prva uporaba znanosti in 

tehnologije za nov namen s komercialnim učinkom in kot tisto, ki vodi do ustvarjanja novega 

proizvoda ali do znižanja proizvodnih stroškov za že znane proizvode« (OECD Enciklopedija 

Slovenije 1990) ter je dejanje, ki spreminja znan ali nov potencial ali stvar procesa, ima 

dodano novo uporabno vrednost ter je specifično orodje menedžerjev za izrabljanje sprememb 

v podjetju in iz okolja (Drucker 2007, 19). Odraža se kot vsaka misel ali stvar, ki je nova: nov 

proizvod, nov proces, nova prodajna pot, nova pogodbena oblika, nov reklamni izrek. 

Inovacija je torej novost, ki se prvič uporabi oziroma se prvič uvaja na trg. Prvo podjetje, ki 

izvede tehnično spremembo, je inovator (Kos 1996, 15). Z inovacijo povečujemo 

produktivnost in izboljšujemo ekonomičnost ter kakovost izdelka, storitve ali proizvodnega 

postopka (Bučar in Stare 2003 v Račič 2007, 10). V invencijsko-inovacijski verigi najprej 

nastane invencija, nato potencialna inovacija, ki pomeni uporaben, a ne še nujno donosen ali 

kako drugače koristen nov domislek. Šele zadnji člen v tej verigi je inovacija - vsaka 

dokazano koristna novost. Inovacije so lahko poleg tehnično-tehnoloških novosti tudi 

družbene in netehnološke narave, vendar pri tem ni vsaka novost tudi inovacija (Rebernik 

1990, 56). 

Če povzamemo definicije inovacije, pomeni inovacija udejanjenje nečesa novega, izboljšavo 

proizvodov ali procesov z namenom uspešnega poslovanja podjetja in ustvarjanja 

konkurenčne prednosti na trgu. Samo podjetja, ki bodo prakticirala visoko stopnjo 

inovativnosti, si bodo na trgu lahko ustvarila konkurenčno prednost in s tem vodilno vlogo na 

trgu. Za primer našega raziskovalnega dela bomo uporabili definicijo inovacije avtorjev Likar 

et al. (2006, 54), ki opredeljuje inovacijo kot nov ali bistveno izboljšan izdelek, postopek ali 

storitev, ki se pojavi na trgu in pripomore pri pridobivanju konkurenčne prednosti podjetja. 

Zanimiva je definicija inovativnosti Kozoderca (2009), ki jo je oblikoval v obliki formule: 

inovativnost je produkt časa in kvadrata odprtosti. 

Inovativnost = čas * odprtost
2 
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Odprtost = Sodelovanje + Čudenje + Pozornost + Radikalnost 

Kozoderc (2009) meni, da je od časa, ki ga v podjetju načrtno namenijo za inovativnost, 

odvisna tudi količina idej, ki bodo v podjetju nastala. Kot primer navaja svetovno znani 

podjetji 3M in Google, ki sta na čelu najbolj inovativnih podjetij, kjer načrtno namenijo 

inovativnosti oziroma iskanju novih idej od 15 do 20 odstotkov delovnega časa. Zaposleni se 

v tem času posvetijo izključno iskanju idej, tudi takšnih, ki niso neposredno povezane z 

njihovim delom. Rezultati, ki jih na ta način dosegajo, so odlični. Na drugi strani pa 

inovativnost pogojuje z odprtostjo, ki jo opredeljuje kot vsoto sodelovanja, čudenja, 

pozornosti in radikalnosti. Pri sodelovanju izpostavlja predvsem timsko delovanje zaposlenih. 

Ideja sicer res nastane v posameznikovi glavi, vendar dozori šele v skupini ljudi. V njej se 

posamezne ideje preverijo in dopolnijo, spremenijo, torej dokončno izoblikujejo. Čudenje je 

značilnost, ki jo imajo mali otroci. Ti se vsem stvarem čudijo, vse jih zanima in so odprti za 

nova spoznanja. Prav tako je to značilnost, ki naj bi jo imeli zaposleni v inovativnem podjetju. 

Pozornost pomeni, da morajo biti podjetja nenehno na preži za novimi stvarmi, za 

spremembami. Do veliko novih idej lahko v podjetju pridejo ravno z opazovanjem, bodisi 

znotraj podjetja bodisi z opazovanjem okolja. Radikalnost pa pomeni, da morajo biti podjetja 

pripravljena sprejeti tudi nekaj drugačnega (Kozoderc 2009). Torej naj bi vsako podjetje, ki 

želi biti ali postati inovativno, namenilo temu dovolj časa, hkrati pa naj bi v podjetju 

spodbujali timsko delovanje med zaposlenimi. V podjetju morajo biti odprti za nove stvari, 

pozorni na dogajanje v okolju, pripravljeni tvegati in sprejeti tudi radikalne spremembe. 

3.2 Vrste inovacij  

V nadaljevanju so podane nekatere razdelitve inovacij po različnih avtorjih. Osnovna delitev 

je delitev inovacij na "technology push" inovacije, kamor sodijo razvojno in raziskovalno delo 

ter delo v tehnoloških centrih, ki so podlaga za nadaljnje razvojno dogajanje, ter na "demand 

pull" inovacije. To so imitacije in izboljšave obstoječega, ki prihajajo iz podjetij glede na 

zahteve trga (Schumpeter 1951 v Požar 2003, 17). Glede na gospodarski značaj so inovacije 

lahko proizvodne ter procesne. Slednje se delijo na tehnološke in administrativne (Kos 1996, 

18). Glede na vsebino ločimo: programske inovacije, kot je uspešen nov predmet poslovanja, 

tehnično-tehnološke inovacije, ki zajemajo uspešne nove lastnosti izdelkov, organizacijske 

inovacije, ki so uspešne nove organizacijske oblike dela in sodelovanja, upravljalske 

inovacije, ki so novi uspešni stili vodenja, ter metodijske inovacije, ki zajemajo uspešne nove 

metode vodenja in sodelovanja (Mulej 2000, 501). Glede na velikost posledic so inovacije 

radikalne, kadar spremenijo svet, ali male, ko gre za drobne izboljšave, ki jih čutijo le 

uporabniki (Tidd, Bessant in Pavitt 2001, 15). Poznamo tudi štiri osnovne tipe inovacij, in 

sicer: izdelčno inovacijo, ki se nanaša na nov izdelek ali storitev oziroma na izboljšanje 

starega izdelka ali storitve, procesno inovacijo, ki predstavlja izboljšanje procesov znotraj 

organizacije (na primer pri upravljanju s človeškimi viri ali financah), marketinško inovacijo, 

ki je povezana s trženjskim spletom - promocijo, cenami in distribucijo, kot tudi z drugimi 
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funkcijami izdelka (na primer embalažo ali oglaševanjem), ter managersko inovacijo, ki 

predstavlja izboljšan način vodenja podjetja (Berginc in Krč 2001, 169). Inovacije se lahko 

pojavijo v podjetjih ali drugih organizacijah, javnih službah ali poslovnih dejavnostih. Glede 

na obliko so lahko inovacije takšne, ki temeljijo na potrebah procesa, spremembe v strukturi 

industrije ali tržišča. Izvor inovacij so demografska gibanja, sprememba mišljenja, 

razmišljanja in vedenja ter nova znanstvena in neznanstvena spoznanja (Drucker 1992 v Rašič 

2007, 12). Poznamo inovacije, ki povečujejo povpraševanje in se nanašajo na nove proizvode, 

ter inovacije, ki znižujejo stroške in se nanašajo na nove procese (Pretnar 1995, 7). Podobna 

je delitev, kjer ločimo inovacijo, ki se odraža v proizvodu in inovacijo, s katero se inovira 

proces ali postopek (Vuk 1999, 56). Kot je razvidno iz zgornjih definicij, je delitev inovacij 

raznolika. Najpogosteje v praksi vrednotimo inovacije na inovacije proizvodov, procesov, 

trženja in metod vodenja. 

Velja splošno prepričanje, da velika in uveljavljena podjetja redko uvedejo radikalno nove 

izdelke, le-te naj bi večinoma uvedli v malih podjetjih. Vendar pa je študija analize inovacij 

pri trajnih porabniških in pisarniških izdelkih v obdobju 150 let pokazala, da so po 2. svetovni 

vojni večino radikalnih inovacij uvedla velika podjetja. Do podobne ugotovite so prišli v 

raziskavi, kjer so proučevali veljavnost domneve, da podjetja s prevladujočim tržnim 

položajem manj vlagajo v radikalne inovacije. Ugotovili so, da ima prevladujoč tržni položaj 

pozitiven vpliv na naložbe v radikalne inovacije (Bodlaj 2009, 61‒62) in da radikalne 

inovacije največkrat temeljijo na že obstoječem znanju (Schoenmakers in Duysters 2010, 

1051). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Vrste inovacij 

Vir: Bessant in Tidd 2007, 15. 
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komponent ali sestavnih delov nekega izdelka. Najvišjo raven predstavlja radikalna inovacija 

na sistemski ravni, kjer so kot primeri navedeni moč pare, revolucija na področju 

informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) in bio tehnologija (Bessant in Tidd 2007, 

15). 

3.3 Dejavniki in indikatorji merjenja inovacijskega procesa  

Vsaka inovacija v podjetju prispeva k prihrankom, boljšemu položaju na trgu in večjemu 

ugledu podjetja. Zato je potrebno v podjetju določiti kateri dejavniki največ pripomorejo k 

dvigu inovativnosti ter s katerimi indikatorji se bo meril inovacijski proces. 

Na stopnjo inovativnosti v podjetju vpliva vrsta dejavnikov, ki so med seboj prepleteni in 

odvisni (Fatur et al. 2010, 86). Dejavniki, ki spodbujajo inovacije so stroški, pokritje in 

prihodki inovacijske dejavnosti, strateški vidiki spodbujanja inovativnosti, postavljanje ciljev, 

merjenje in spremljanje rezultatov, ustvarjanje idej invencij, inovacijska kultura in klima, 

usposabljanje in razvoj kadrov, organiziranje procesa menedžmenta idej zaposlenih, 

inovacijsko sodelovanje ter povezava med raziskovalci oziroma inventorji ter gospodarstvom. 

Dejavniki, ki zavirajo inovacije pa so preveliko ekonomsko tveganje, previsoki inovacijski 

stroški, pomanjkanje ustreznih finančnih virov, organizacijska togost znotraj podjetja, 

pomanjkanje kvalificiranega kadra, pomanjkanje informacij o tehnologiji in pomanjkanje 

informacij o trgih (Likar 2006, 55). Inovacij se ne da presojati v luči le enega ali skupka 

nekaterih dejavnikov. Že odsotnost enega dejavnika ali njegova šibka razvitost lahko pomeni, 

da bo inovacijski potencial nižji (Fatur 2005 v Fatur et al. 2010, 86). Vendar tudi prisotnost 

vseh dejavnikov ne zagotavlja visoke inovativnosti (Fatur et al. 2010, 86). Ustvarjanje 

inovativnega okolja v podjetju je zahtevna in odgovorna naloga, ki vključuje izobraževanje, 

usposabljanje, motiviranje, vključno s samomotiviranjem za inovativnost in podjetništvo in 

benchmarking (Fatur et al. 2010, 87). 

Če želi podjetje izmeriti svojo stopnjo inovativnosti, se lahko posluži indikatorjev kot so 

dodana vrednost na zaposlenega, produktivnost kot prihodek na uro in zaposlenega, stopnja 

razvojne intenzivnosti izdelkov, stopnja tehnološke intenzivnosti izdelkov, donosnost 

kapitala, sredstev in prodaje, stopnja zaščite lastne proizvodnje z intelektualno industrijsko 

lastnino, hitrost zamenjave generacij izdelkov, delež na trgu, odzivnost kupcev, imidž in rast 

števila zaposlenih in njihova stopnja izobrazbe (Čelan et al. 2002, 47). Vendar je izbira 

posamičnih indikatorjev pomanjkljiva, saj težko objektivno analizirajo tako kompleksno 

področje kot je management inovativnosti. Invencijsko-inovativni proces je potrebno gledati 

kompleksno, s skupino medsebojno povezanih in soodvisnih dejavnikov (Fatur et al. 2010, 

87). 

Poznamo več sklopov indikatorjev inovativnosti. Prva je delitev glede na fazo njihovega 

vplivanja na invencijsko-inovacijski proces. Naslednja delitev indikatorjev je na posamične in 
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kompozitne. Prvi merijo posamezne karakteristike podjetja, ki vplivajo na njegovo stopnjo 

inventivnosti in inovativnosti (vhode, proces in izhode iz procesa). Vhodni indikatorji so 

delež sredstev, ki jih podjetje namenja za raziskave in razvoj, letno število dni izobraževanj in 

usposabljanj managementa in zaposlenih. Primeri procesnih indikatorjev so uporaba tehnik 

kreativnosti, tržne raziskave in analize scenarijev, primera izhodnih indikatorjev pa sta delež 

dobička, ki izvira iz inovacij zadnjih treh let in število podeljenih patentov za invencije v 

zadnjih treh letih. Kompozitni pa na invencijsko-inovacijski proces gledajo kompleksno, kot 

na splet mnogih medsebojno povezanih in soodvisnih dejavnikov (Fatur et al. 2010, 87).  

Med vhodnimi, procesnimi in izhodnimi skupinami indikatorjev obstaja povezava. Eden 

pomembnejših indikatorjev za celovito obvladovanje inovacijskih procesov v podjetju je 

jasno določena strategija inovativnosti. Morajo pa podjetja tudi usposabljati zaposlene, 

omogočiti ustrezno organizacijsko okolje, izkoriščati razpoložljive vire (v državi in na tujih 

trgih) in sodelovati z organizacijami, ki imajo znanje (univerze in ustanove za RR) (Likar et 

al. 2008, 104).  

Za namene raziskav se pogosto uporablja metodologija evropskega točkovnika za inovacije 

(EIS), ki trenutno temelji na petindvajsetih indikatorjih, ki so združeni v pet analitičnih 

dimenzij in omogočajo izračun skupnega inovacijskega indeksa za posamezno državo. 

Posamezne analitične dimenzije se tematsko delijo na vhodne in izhodne, vsebinsko pa so 

razvrščene glede na izvorne pogoje za inovacije do rezultatov (lahko izvirajo iz inovacij na 

visoko, nizko in ne-tehnološkem področju). Med vhodne dimenzije sodijo spodbujevalci 

informacij, ustvarjalci znanja ter inovacije in podjetništvo. Vsaka od navedenih dimenzij 

združuje določeno število posameznih indikatorjev. Med izhodne dimenzije pa sodita uporaba 

inovacij in intelektualna lastnina (Stres et al. 2009, 7). 

3.4 Inovativnost v malih podjetjih in velikih korporacijah 

Opravljeno je bilo sorazmerno veliko raziskav, ki so proučevale inovativnost v malih 

podjetjih. Inovativnost omogoča rast podjetja (Petrou in Daskalopoulou 2009, 1591). 

Inovativna podjetja, ki so sposobna uporabiti inovacije za diferenciacijo svojih proizvodov ali 

storitev, so v povprečju dvakrat dobičkonosnejša od ostalih. Tako v malih kot velikih 

podjetjih imajo glede inovativnosti podobne cilje; iščejo tehnološke in druge konkurenčne 

prednosti, ki bi zagotovile boljšo pozicijo na trgu v primerjavi s konkurenco. Organizacija je v 

malih podjetjih bistveno lažje izvedljiva, saj novosti in odločitve hitreje preidejo v prakso. 

Tehnologije v malih podjetjih so navadno ozko specializirane, v njih se ne morejo izvajati 

naloge kompleksnih sistemov, prav tako je težko vlagati v dolgoročne rizične programe. Mala 

podjetja veliko prispevajo k inovativnosti v strojni, merilni in programerski industriji, zelo 

malo pa je inoviranja v malih podjetjih v kemični industriji, elektroniki in na področju 

transporta (Tidd, Bessant in Pavitt 2001, 71). Prednosti malih podjetij so zmožnost hitrega 

reagiranja, manj birokracije, učinkovito komuniciranje in reševanje notranjih problemov, 
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slabosti pa so pomanjkanje tehničnih specialistov, težave pri pridobivanju kapitala ter 

prepogosto neupoštevanje vladnih predpisov (Rothwell in Zegweld 1982 v Perne 2002, 13). 

Lastnosti, ki vplivajo na inoviranje v majhnih podjetjih, so: pomanjkanje časa, denarja in 

ljudi, prevelika odvisnost od uspeha inovacije, ovire za vstop na obstoječe trge, pomanjkanje 

tehnoloških znanj, pomanjkanje visoko izobraženih zaposlenih, odpor do izobraževanja in 

odpor do zunanjih svetovalcev in pomoči (Perne 2002, 12). V raziskavi National Science 

Foundation so ugotovili, da so glavni problemi, s katerimi se soočajo majhna podjetja, prav 

pomanjkanje virov. Ti na primer ne zagotavljajo dovolj visokih plač razvojnikom, 

predstavljajo pa tudi oviro za vstop na številne obstoječe trge, zato so majhna podjetja vodilna 

predvsem na novonastalih trgih. V manjših podjetjih morajo tehtneje proučiti razmerje med 

koristjo in stroški, predvsem morajo opazovati okolje in izbrati pravo strategijo inoviranja. 

Strategija zajema analizo možne inovacijske priložnosti, selekcijo glede na obstoječe vire in 

načrt, kako bi inovacijo udejanjili (Perne 2002, 12). Ob pomanjkanju tehnoloških znanj je 

potrebno opredeliti razlikovanje med zunanjim pomanjkanjem veščin, notranjo vrzeljo v 

veščinah in primanjkljajem veščin. Majhna podjetja se zavedajo predvsem prvih dveh 

kategorij. Pomanjkanje veščin se v majhnih podjetjih pojavlja predvsem v primeru rasti 

podjetja, ki primernih veščin ali izurjenega osebja ne more pridobiti tako hitro, kot to 

zahtevajo potrebe. Vrzel v veščinah se pojavi, ko podjetje spozna, da ima obstoječa delovna 

sila manj veščin, kot bi bilo za optimalno učinkovitost potrebno. Primanjkljaja veščin pa se v 

podjetju navadno sploh ne zavedajo. Gre v bistvu za tiste veščine, ki bi podjetju zelo koristile, 

pa se ta le-ta tega ne zaveda (Scott et al. 1996 v Perne 2002, 11). 

Prednosti velikih podjetij so v dobri distribuciji, profesionalnem vodstvu, visoko 

usposobljenih specialistih, financiranju in ekonomiji obsega, slabosti pa predvsem na 

področju notranje komunikacije, birokracije in notranje kontrole (Rothwell in Zegweld 1982 v 

Perne 2002, 13). V velikih podjetjih za normalno delovanje uporabljajo formalne oblike 

komuniciranja (Tidd, Bessant in Pavitt 2001, 71), pri inovativnosti pa si lahko privoščijo bolj 

sofisticirane in dražje prijeme (Perne 2002, 12). Pri velikih podjetjih so lastnosti, ki vplivajo 

na inoviranje: njihova neodzivnost, dolgi komunikacijski kanali, odpor do sprememb, 

prednosti v poznejših fazah inventivnega dela ter selektivnost pri uvajanju novih izdelkov 

(Perne 2002, 12). 

Schumpeter je leta 1942 dejal, da so velika podjetja motor tehnološkega napredka. V 

podkrepitev temu je postavil več hipotez, od katerih so najpomembnejše naslednje 

(Schumpeter 1986 v Perne 2002, 11): 

‒ projekti Raziskave in razvoj (v nadaljevanju R&R) imajo visoke fiksne stroške in le-te se 

lahko pokrije le, če obstaja za to dovolj sredstev; 

‒ v proizvodnji, ki temelji na inovaciji, obstajata ekonomija obsega in osredotočena 

ekonomija; 

‒ velika diverzificirana podjetja so v boljšem položaju za širjenje nepreverjenih inovacij; 
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‒ velika podjetja imajo lahko v danem trenutku več projektov in tako lahko tveganje R&R 

porazdelijo med njimi; 

‒ velika podjetja imajo boljši dostop do zunanjih finančnih sredstev; 

‒ podjetja z veliko tržno močjo imajo večje možnosti za financiranje R&R iz lastnih 

dobičkov; 

‒ podjetja z veliko tržno močjo laže primerjajo donose inovacij in so zato zanje značilne 

večje pobude za inoviranje. 

Številni avtorji raziskav so skušali dokazati vpliv velikosti podjetja na inoviranje. Nekateri so 

prišli do sklepa, da so majhna podjetja inovativnejša (Tether 1998 in Dreyffus et al. 1999 v 

Šulin 2005, 19), drugi pa so ugotovili, da inovativnost raste z velikostjo podjetja (Tidd, 

Bessant in Pavitt 2001, 98 ter Porter 1998, Ilič 2001 in Kos 2005 v Šulin 2005, 20). Dostikrat 

je to odvisno od vrste inovacije, panoge, v kateri podjetje deluje, od okolja, v katerem podjetje 

deluje in življenjske faze podjetja. Velike inovacije, ki zahtevajo dodatna sredstva za opremo, 

trženje, promocijo in drugo, imajo boljše pogoje v velikih podjetjih, ki laže pridobijo vire. 

Vendar pa velika podjetja velikokrat zavirajo inoviranje zaradi svoje slabe odzivnosti na 

spremembe v okolju, zaradi obstoječe tehnologije in zato, ker osebe, ki sprejemajo odločitve, 

čutijo odpor do sprememb.  

Inovativnost ima velik pomen tako v malih podjetjih kot velikih korporacijah. Pomembno je, 

da ljudje, ki odločajo, podpirajo inovativnost v podjetju. Zagotoviti morajo ustrezno podporno 

okolje oziroma kulturo, ki bo spodbujala ustvarjalnost in inovativnost. Za podjetnike je 

pomembno predvsem, da se zavedajo svojih prednosti v procesu inoviranja ter da se na drugi 

strani zavedajo tudi slabih strani, ki jih prinese inovativnost v podjetju. Naloga podjetnikov je, 

da v podjetju omogočijo dejavnosti, ki pripomorejo k temu, da inovacijski proces poteka kar 

najbolje. Zavedati se morajo, da brez inovativnosti ni razvoja in uspešnega poslovanja, saj je 

inovativnost pomemben element konkurenčne prednosti. V nekaterih panogah je inoviranje 

nujno za preživetje okolja, v drugih pa niti ne. Tudi okolje v katerem podjetje deluje, lahko 

spodbudno ali zaviralno vpliva na inoviranje. Predvsem je inoviranje v majhnih podjetjih 

lahko bolj spontano, včasih je celo stvar naključja, medtem ko mora biti v velikih podjetjih 

sistem inoviranja natančneje opredeljen in načrtovan. 

3.5 Spodbude in ovire za inoviranje 

Značilnosti okolja podjetij, ki so usmerjena v inovativnost (Inovativni pogledi 2008), so 

dovoljenje za inovativnost, odprtost za sprejemanje novega, drugačnega in radikalnega, 

sodelovanje namesto tekmovanja, dovoljenje za napake, zmanjševanje birokracije, občutek 

lastništva, sistem priznanj in nagrad, odprta komunikacija. Velik vpliv na inoviranje imata 

tržno in nacionalno okolje. Tržno okolje kaže potrebe po določenih spremembah proizvodov 

in storitev, nacionalno okolje pa opredeljuje določene okvire, znotraj katerih mora podjetje 

delovati (organiziranost države, infrastruktura, zakonodaja, ekonomski sistem države). Vrsta 
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raziskav je pokazala, da konkurenca stimulira inoviranje oziroma da je obstoj podjetij 

ogrožen, če ne inovirajo. Raziskava, ki je bila narejena pred dobrim desetletjem v Franciji 

(Tidd, Bessant in Pavitt 2001, 98), je pokazala, da je stopnja inoviranja v malih podjetjih 

precej nižja kot v velikih. Prav tako mala podjetja redkeje sežejo po znanju izven svojega 

podjetja (razvoj in nakup licenc) in so v večji meri odvisna od inovativnosti strojegradnje in 

novosti pri materialih. 

Spodbuda za inoviranje je večja takrat, ko vlada na trgu večja tekmovalnost in je stopnja 

monopola majhna. Ta teza se utemeljuje z vidika optimiranja dobička iz inovacije v popolni 

konkurenci ali monopolu (Arrow 1962 v Rašič 2007, 18). Temu nasprotna je Tirolejeva teza 

(1989 v Rašič 2007, 18), ki pravi, da je spodbuda za inoviranje večja v popolni konkurenci 

kot v monopolu ali nepopolni konkurenci. Tirolej navaja, da se spodbuda za inoviranje pojavi 

kot individualni ali skupinski motiv, ki usmerja človekovo dejavnost k določeni vrsti 

dejavnosti in ciljev (Lipičnik 1998, 410). 

Ovire za inoviranje so: nepripravljenost vršnih menedžerjev, pomanjkanje izobraženih 

kadrov, pomanjkanje sredstev ter pomanjkanje informacij o novih in obstoječih tehnologijah. 

V inovativnih podjetjih nenehno izboljšujejo in optimizirajo celoten poslovni proces s hitrim 

uvajanjem izboljšav na učinkovit način. V podjetjih imajo glede inovativnosti izgovor, da 

zanjo ni denarja. Razlog za to je, da inovativnost enačijo z razvojem novih izdelkov, ki res 

zahteva veliko denarja, vendar so veliko večje možnosti za rast in razvoj podjetja predvsem v 

izboljšavi procesov (Likar et al. 2006, 55). Vodstva slovenskih podjetij premalo spodbujajo 

sodelavce za inovacije. Podjetja so bolj osredotočena v doseganje kratkoročnih ciljev kot pa v 

dolgoročni razvoj podjetja. Kot meni Rašič (2007, 19), bi spodbude in usmerjenost v 

izobraževanje pripomogle k povečanju investiranja. 

Zgoraj naštete značilnosti opredeljujejo, da je eden prvih in glavnih pogojev za inovativnost 

pripravljenost vodstva podjetja za inovativnost in ustvarjalno razmišljanje zaposlenih. V 

podjetju morajo biti pripravljeni sprejeti tudi nekaj drugačnega, novega, nekaj izven 

začrtanega sistema. Inovativna klima spodbuja odgovornost zaposlenih, počutijo se 

pomembnejše, s tem pa tudi več razmišljajo in ustvarjajo nove ideje. V vsakem podjetju je 

pomembno, da zaposleni med seboj komunicirajo, v inovativnih podjetjih pa je temu dajejo še 

poseben pomen. Zaposleni morajo biti seznanjeni o tem, da se v njihovem podjetju spodbuja 

ustvarjalnost in da so zanjo tudi ustrezno nagrajeni. Za nagrado ni nujno, da je v denarni 

obliki, lahko je v inovativni obliki. Tudi nagrade so lahko inovativne. V podjetju Trimo 

Trebnje, d. d., na primer, v katerem spodbujajo inovativnost in kreativnost z vključevanjem 

arhitektov, projektantov, mladih raziskovalcev, študentov in zaposlenih, so bile nagrade ogled 

NASA centa, polet z letalom in podobno (po Trimo, d. d. 2010). Inovativnost prav tako 

zahteva sodelovanje in timsko delo zaposlenih. Ideje se sicer porajajo individualno, vendar se 

samo v skupini ali timu preverijo, obdelajo in dodelajo. V podjetjih, v katerih spodbujajo 

inoviranje, se zmanjša birokracija, saj toge in birokratizirane organizacije omejujejo 
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inovativnost in ustvarjalnost zaposlenih. Prav tako je pomembno, da v inovaciji vidijo korist 

vsi zaposleni - tako bo inovacija tudi hitreje zaživela. 

Glede na navedena dejstva lahko povzamemo, da je inovativnost odvisna od naklonjenosti 

vodilnih do nje, zato je ključnega pomena, da se vodilni zavedajo pomena inovativnosti za 

uspešno poslovanje podjetja. Smo v dobi, ko ima znanje ljudi veliko večjo veljavo od drugih 

sredstev podjetja. Da je v znanju je prihodnost, dostikrat slišimo v medijih. Predvsem v 

Sloveniji, ker smo majhna država, bi se morali menedžerji podjetij bolj zavedati, da je 

prihodnost predvsem v inovativnosti in koriščenju znanja zaposlenih. V podjetjih, kjer 

spodbujajo inovativnost, lahko ustvarjajo višjo dodano vrednost tako pri svojih proizvodih kot 

zaposlenih. Potrebno je prilagoditi poslovne procese zahtevam trga in razumeti, kako 

pomembna je inovativnost kot temeljna vrednota vseh zaposlenih. Pri tem mora biti izpolnjen 

tudi pogoj, da se vodstvo zaveda, da so zaposleni za podjetje neprecenljiv vir ustvarjalnosti. 

Vodstvo podjetja mora znati zaposlenim razložiti, zakaj je pomembno, da vsak posameznik s 

svojo ustvarjalnostjo prispeva k inovativnosti vseh in tako posledično tudi k inovativnosti 

podjetja. Le tako lahko vodstvo spodbuja zaposlene k razmišljanju o novih možnostih in 

načinih za izboljšanje dela. Pomembno je, da se zaposlenim prizna pomen njihovega dela pri 

doseganju skupnih ciljev, predvsem pa morajo verjeti, da so spremembe dobrodošle vsem. Pri 

tem je ključno, da besede vodijo k dejanjem in ideje ne ostanejo zgolj »v glavah« ljudi ali 

zapisane v načrtih. Odstranjene morajo biti ovire, ki bi kakor koli zavirale inovativnost 

zaposlenih ob hkratni možnosti prevzemanja tveganja ter strpnosti do napak. Tu imajo 

konkurenčno prednost zopet tisti, tako podjetja kot posamezniki, ki to razumejo in sprejemajo 

kot del procesa rasti. Podjetje mora imeti celoten inovacijski proces čim enostavnejši, 

uvajanje idej pa mora biti hitro in učinkovito. 

V nekaterih podjetjih inoviranju ne posvečajo velike pozornosti in je proces inoviranja le 

občasna dejavnost ali pa so do nove ideje prišli celo po naključju. To pomeni, da procesa 

inoviranja ne načrtujejo. Pa vendar je inoviranje dandanes v vsakem podjetju skorajda nujno 

potrebno. Podjetje, v katerem se ne razmišlja o novostih, izboljšavah, je vnaprej obsojeno na 

slabe poslovne rezultate. Vsako podjetje lahko razmišlja o možnostih za izboljšave na vseh 

področjih. Zato morajo vodilni v podjetju razmišljati o inovacijskem procesu kot stalnem 

procesu, enako pomembno je tudi, da inovativnost nenehno spodbujajo in ustvarjajo dobre 

pogoje zanjo. 

3.6 Management inovacij in inovativni pogled 

Temeljni kamen inovacijske politike je v majhnih in srednjih gospodarskih družbah (Božičnik 

2001 v Rašič 2007, 15). Management inovacij je proces, ko se inovacije v podjetju dejansko 

pričnejo uporabljati in ima podjetje od njih tudi določeno korist. Da ta proces nemoteno 

poteka, se je potrebno v podjetju odločiti za pravo strategijo inoviranja, vzpostaviti je treba 

takšno organizacijsko klimo, ki bo spodbujala inovativnost, izbrati ustrezen koncept za 
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uvajanje inovacije, inovacijo karseda hitro uresničiti in predvsem opazovati okolje (Likar et 

al. 2006, 147). Management inovacij je potrebno gledati z vidika nepredvidljivih situacij, ki 

vplivajo na vodstvo, stike med zaposlenimi in inovativnost zaposlenih (Ortt in van der Duin 

2008, 531). Inovativnost ima dvodimenzionalni pogled (Kozoderc 2009), kar je ponazorjeno 

na sliki 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Dvodimenzionalnost inovativnosti 

Vir: prirejeno po Kozoderc 2009. 

Inovativnost je pogojena z managementom inovacij in inovativnim pogledom. Management 

inovacij je sistem, ki omogoča, da podjetje sploh izvaja inovativno dejavnost v svojem 

podjetju. To je dolgoročen proces, ki v podjetju traja dalj časa. Z managementom inovacij se 

določi tudi strategija, s katero bo podjetje izvajalo inovativno dejavnost v svojem podjetju. 

Kakšno strategijo si bo podjetje izbralo, je odvisno od več stvari, v veliki meri pa od velikosti 

podjetja. Manjša podjetja si bodo izbrala enostavnejšo pot za spodbujanje inovativnosti, večja 

podjetja pa morajo imeti natančneje izdelan sistem (Likar et al. 2006, 150). 

Podjetja morajo v današnjem času na inovativnost gledati kot na eno izmed možnosti, da si 

pridobijo konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji. Le podjetja, ki bodo inovativnosti 

namenila zadosti časa in sredstev ter bodo zagotovila spodbudno okolje za nastanek novih 

idej, bodo tako prišla do novih ali izboljšanih proizvodov, procesov, tehnologij, tržnih 

možnosti in ostalega in s tem tudi do priviligiranega položaja na trgu. Vendar v podjetju ne 

smejo »zaspati na doseženih lovorikah«, ampak morajo inovativnost graditi ves čas. Podjetnik 

mora pri svojem poslovanju ves čas inovirati, saj so inovacije zanj orodja, s katerimi ustvarja 

nove resurse, ali skrbi za rast obstoječih. Tisti, ki ima sposobnost za opazovanje in porajanje 

idej, v podjetju sproži proces inoviranja. Pri tem je pomembno, da je ta proces vnaprej skrbno 

načrtovan, saj bodo v podjetju s tem dosegli dobre rezultate na področju inovacij. 

management inovacij  

inovacijski pogledi 
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3.6.1 Strategije inoviranja 

Oblikovanje strategije na področju inoviranja je sestavljeno iz povezovanja med cilji sistema, 

analize lastnih zmožnosti in predvidenim razvojem okolja. Zaradi sprememb v okolju mora v 

praksi spremljanje informacij, ki vplivajo na oblikovanje strategij, teči neprestano. Na osnovi 

teh informacij je potrebno postaviti cilje sistema in temu prilagoditi strategijo (Twiss 1991 v 

Novak 2002, 16). Najsplošnejše strategije inoviranja so proizvodna strategija, strategija 

proizvoda in tržna strategija. Proizvodna strategija je osredotočena na povečanje 

prilagodljivosti proizvodnje, skrajšanje časa zagona proizvodnje, izboljšanje delovnih razmer 

ali zniževanje stroškov dela. Strategija proizvoda je osredotočena na izboljšanje kakovosti 

proizvoda, nadomeščanje opuščenih proizvodov ali širjenje proizvodne palete, tržna strategija 

pa je osredotočena na vstop na nove domače ali tuje trge ali pa na ohranjanje trenutnega 

tržnega deleža (Fatur in Likar 2009, 24). Nadalje so strategije inoviranja lahko: ofenzivna, 

defenzivna, licence, vmesna, ustvarjanje trga, odpadniška, priključitev osebja ter priključitev 

podjetja. Ofenzivna strategija prinaša visoka tveganja, ker je potrebno veliko tehnološkega 

znanja za prenos v komercialne proizvode, medtem ko sta pri defenzivni strategiji 

dobičkonosnosti in stopnja tveganja nizki. Za licenčno strategijo je značilno, da so dobički in 

tveganje lahko veliki ali majhni, odvisno od položaja proizvoda, ki se ga uporablja. Vmesna 

strategija se izogiba direktnemu spopadu z analiziranjem šibkih strani konkurence in 

izkoriščanjem lastnih prednosti. Strategijo ustvarjanje trga predstavlja primer razvoja novega 

izdelka ali storitve, ki zadovoljuje potrebe, ki jih do sedaj še z nobenim drugim izdelkom ali 

storitvijo ni bilo moč zadovoljiti. Pri odpadniški strategiji se izkorišča tehnologija, ki jo v 

drugih podjetjih že opuščajo in ni mogoče napraviti bistvenih tehnoloških inovacij. 

Priključitev osebja je strategija pridobivanja ljudi, ki so sposobni vzpostaviti določen nivo 

znanja in tehnologije. Priključitev podjetja je strategija, pri kateri gre za združitev dveh 

dopolnjujočih se poslovnih sistemov, ki imata slabosti na različnih področjih in z združitvijo 

izkoristita sinergijske učinke (Twiss 1991 v Novak 2002, 16). Podobno velja naslednje, da 

ofenzivna strategija inovacij temelji na velikih vlaganjih v razvojno-raziskovalno dejavnost, 

defenzivna pa narekuje podjetju, da se glede na konkurenčnost in razvoj prilagaja tržnim 

zakonitostim. Odvisna strategija se uporablja kot satelitsko sodelovanje z večjimi podjetji, 

tradicionalno strategijo tehničnih inovacij pa imajo podjetja s skromnimi strokovnimi kadri in 

tista podjetja, ki imajo monopol za svoje proizvode (Devetak 1995, 184‒187). 

Naslednja delitev strategij inovacij le-te razdeli na: vodilno, sledilno, odvisno in 

tradicionalno. Vodilno strategijo gradijo vodilna podjetja na svojem področju, kar pomeni, da 

so prvi tako na področju razvoja tehnologije, procesa in produktov kot tudi pri prodoru 

produkta na trg. Podjetja vložijo v inovacijski proces veliko denarnih sredstev in s tem, ker so 

prvi, tudi največ tvegajo. Sledilno strategijo uporabljajo podjetja, ki ne želijo vlagati veliko 

denarja v inovativni proces, ampak počakajo na vodilna podjetja. Po drugi strani se na ta 

način tudi izognejo tveganju na trgu. Odvisno strategijo izberejo podjetja, ki tesno sodelujejo 

z večjimi podjetji in svoj proces in izdelavo proizvoda prilagodijo zahtevam teh večjih 
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podjetij, tradicionalno strategijo pa izberejo podjetja, ki proizvajajo proizvode, po katerih 

vlada trajno povpraševanje. V takih podjetjih se neradi odločajo za kakršne koli spremembe, 

saj bi jim to povzročalo preveč težav. Predvsem si tako strategijo lahko privoščijo tista 

podjetja, ki nimajo veliko konkurentov (Likar 2001, 108). Lahko pa strategije razdelimo tudi 

na štiri osnovne oblike: prva strategija je usmerjena v avtonomno prepoznavanje dolgoročnih 

ciljev podjetja, druga je usmerjena na podrobno proučevanje potrebnega znanja, ki je 

potrebno za proučevanje okolja, tretja je osnovana na podobni in iskreni proučitvi prednosti in 

razpoložljivih virov znotraj organizacije, četrta pa je namenjena pospeševanju ustvarjalno-

inovativne kulture podjetja (Berginc in Krč 2001, 164). Dobro opredeljena strategija inovacij 

mora temeljiti na raziskovanju, razvijanju, proizvodnji in plasmaju izdelkov in storitev, ki 

zadovoljujejo družbene potrebe. S tem podjetje istočasno dosega ustrezen dobiček za 

enostavno in razširjeno reprodukcijo (Devetak 1995, 184‒187).  

Vsako podjetje si glede na značilnosti in lastnosti svojega poslovanja, postavljenih ciljev 

podjetja in v skladu s kulturo organizacije določi strategijo inoviranja. Pri tem se lahko odloči 

za vodilno strategijo, vendar se morajo v podjetju zavedati določenega tveganja, čeprav po 

drugi plati vodilna strategija lahko prinaša največje donose. V podjetju lahko izberejo takšno 

strategijo, ki jim v danem trenutku najbolj ustreza. Pomembno je, da izbiro strategije ustrezno 

načrtujejo in ovrednotijo, saj bo le-ta določeno obdobje vodilo inoviranja. 

3.6.2 Vidik inovacijskih procesov 

Za učinkovit proces uvajanja inovacij so potrebni vzpostavitev jasne strategije vodstva, 

aktivno in odprto komuniciranje, zgodnje vključevanje zaposlenih v spremembe, odprta 

klima, postavitev jasnih ciljev, ki jih zaposleni lahko dosežejo, ter investiranje v usposabljanje 

(Tidd, Bessant in Pavitt 2001, 266). Pri uvajanju invencije med inovacije, namenjene trgu, 

ločimo dva elementarna koncepta, in sicer razvojno-tehnološki ter marketinški koncept. 

Razvojno-tehnološki koncept je lahko proizvodni, tehnološki in razvojni. Bistvo 

proizvodnega koncepta je v tem, da je vse podrejeno proizvodnemu procesu. Ta koncept je 

zastarel. Tehnološki koncept uporabljajo predvsem tehnološko razvita podjetja, kjer je 

inovativna dejavnost podrejena znanju in tehnološkim možnostim podjetja. Pri razvojnem 

konceptu je ključni dejavnik razvojni oddelek, kateremu se prilagajajo ostali oddelki podjetja. 

Marketinški koncept pravi, da mora inovacija nastati iz potrebe trga, prav tako trg pogojuje 

cene, način vstopa na trg in izbiro področja (po Likar et al. 2006, 153‒154). Pri izbiri 

koncepta uvajanja inovacije se morajo podjetja zavedati, da izbira izključno enega koncepta ni 

dobra. Izberejo si le okvirni koncept, bodisi razvojno-tehnološki, bodisi marketinški. Čeprav 

morajo podjetja, ki izberejo razvojno-tehnološki koncept, upoštevati tudi potrebe trga in 

obratno, podjetja, ki izberejo marketinški koncept, morajo upoštevati tudi tehnologijo, ki jim 

je na voljo, in dane proizvodne možnosti. Še tako dober proizvod mora biti tržno zanimiv, 

podjetja pa morajo imeti na voljo tudi lastne zmožnosti, da tak proizvod razvijejo in 

proizvedejo. 
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Področja inovacijskega procesa, ki pogojujejo uspešnost vodenja inovacijskih sistemov in s 

tem sistema kot celote (Tidd, Bessant in Pavitt 2001 v Požar 2003, 24), so prikazana na sliki 

4. Zajemajo podporno organizacijo v smislu iskanja ali generiranja novih idej, del, kjer se 

snujejo strategije za dosego najbolj optimalnega rezultata, izvedbeni del, ki postavi stvari v 

življenje, in zunanje povezave, ki dajo končni »pečat« delu z rezultati v smislu zaslužkov ali s 

povratnimi informacijami, ki služijo za popravke osnovne zamisli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Področja inovacijskega procesa, ki pogojujejo uspešnost vodenja 

Vir: Tidd, Bessant in Pavitt 2001 v Požar 2003, 24. 

3.7 Spodbujanje inovativne dejavnosti v malih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji 

Slovenija je država, za katero je značilno, da ni poznana po ceneni delovni sili, prav tako ni 

vodilna v industriji, zato bi bila inovativnost prav gotovo tista sposobnost, ki bi slovenska 

podjetja lahko pripeljala do konkurenčnosti v mednarodnem prostoru. Trend razvoja kaže, da 

bodo le visoko razvita gospodarstva ohranjala prednost pred konkurenti in dosegala rast 

gospodarstva. Strategija razvoja Slovenije med najpomembnejše nacionalne razvojne cilje v 

obdobju od 2006-2013 uvršča povečanje globalne konkurenčnosti s spodbujanjem 

inovativnosti in podjetništva (Raziskovalno razvojna dejavnost 2008). 

Skladno s podatki Global Competitiveness Index 2008-2009 (World Economic Forum) se 

Slovenija po svoji inovativnosti uvršča na 42. mesto. Skupni inovacijski indeks (SII), ki 

omogoča primerjanje inovativnosti med državami Evropske unije (v nadaljevanju EU), kaže, 

da je Slovenija s SII=0,35 pod povprečjem EU (0,45) in daleč za najbolj razvitimi državami 

(SII Švedske je najvišji in znaša 0,73). Slovenija glede kazalca inovativnosti nazaduje (po 

Likarju 2008, 1). 
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Na sliki 5 so prikazani deleži inovacijsko aktivnih podjetij glede na velikost podjetja v 

obdobjih 2001-2002, 2002-2004 in 2004

aktivnih podjetij naraščajo z velikostjo 

večja rast inovacijsko aktivnih podjetij iz drugega (2002

in sicer za 30 %. Če primerjamo deleže glede na velikost podjetja, pa je bilo najve

zaslediti pri malih podjetjih iz prvega v drugo obdobje (50

visok (45 %) tudi delež poveč

velikih podjetjih, kjer je iz drugega v tretje prou

aktivnih podjetij le za 10 %. Generalno gledano je v vseh treh prou

največji delež inovacijsko aktivnih podjetij med velikimi podjetji.

Slika 5: Deleži inovacijsko aktivnih podjetij glede na velikost podjetja, Slovenija, 

Vir: Inovacijska dejavnost 2004, 2007, 2008.
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opustila ali je niso izpeljala do konca (Inovaci

V obdobju 2001-2002 je bilo 21,1 % podjetij inovacijsko aktivnih, od tega 12,7 % malih 

podjetij, 28,3 % srednjih podjetij in 55,4 % velikih podjetij. To kaže, da se inovacijska 

dejavnost v slovenskih podjetjih pove

nov ali bistveno izboljšan izdelek ali 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

mala

12,7

28,3

19,1

27,7

46 

so prikazani deleži inovacijsko aktivnih podjetij glede na velikost podjetja v 

2004 in 2004-2006. Z diagrama je razvidno, da deleži inovacijsko 

ajo z velikostjo podjetja. Če primerjamo deleže po obdobjih, je bila 

ja rast inovacijsko aktivnih podjetij iz drugega (2002-2004) v tretje obdobje (2004

e primerjamo deleže glede na velikost podjetja, pa je bilo najve

lih podjetjih iz prvega v drugo obdobje (50 %), pri katerih je bil sorazmerno 

visok (45 %) tudi delež povečanja iz drugega v tretje obdobje. Najmanjše pove

velikih podjetjih, kjer je iz drugega v tretje proučevano obdobje narasel delež inovacij

aktivnih podjetij le za 10 %. Generalno gledano je v vseh treh proučevanih obdobjih še vedno 

ji delež inovacijsko aktivnih podjetij med velikimi podjetji. 

Deleži inovacijsko aktivnih podjetij glede na velikost podjetja, Slovenija, 
2001-2002, 2002-2004 in 2004-2006 

Vir: Inovacijska dejavnost 2004, 2007, 2008. 
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izboljšan proizvodni postopek, način za distribucijo surovin, izdelkov oziroma storitev ali pa 

podporno dejavnost za izdelek oziroma storitev) 22,6 % inovacijsko aktivnih podjetij, 

inovacijo proizvoda in postopka pa 55,7 % inovacijsko aktivnih podjetij. Podjetja, ki se 

uvrščajo v predelovalne dejavnosti, so bolj inovacijsko aktivna od podjetij iz izbranih 

storitvenih dejavnosti. Delež inovacijsko aktivnih podjetij iz predelovalnih dejavnosti je v 

obdobju 2004-2006 znašal 41,2 %, medtem ko je bilo v izbranih storitvenih dejavnostih 

inovacijsko aktivnih 26,8 % podjetij. Najmanjši delež inovacijsko aktivnih podjetij 

predstavljajo mala podjetja (27,7 %), največ inovativno aktivnih podjetij pa je velikih 

organizacij (76,9 %) (Inovacijska dejavnost 2008). 

V obdobju 2001-2002 se je z inovacijsko dejavnostjo ukvarjalo 21,1 % podjetij; od teh je 

najmanj eno obliko inovacije uvedlo 20,2 % podjetij. V letu 2002 je bilo za inovacijsko 

dejavnost porabljenih 78 milijard SIT (op. preračunano v evre: 325,5 mio EUR), od tega je 

bilo v predelovalno dejavnost vloženih 61 milijard SIT (op. preračunano v evre: 254,5 mio 

EUR). Največji delež vlaganj v inovacijsko dejavnost so zavzemali notranji stroški za 

raziskovalno-razvojno dejavnost (44 %) in stroški za nakup strojev in opreme (28 %). V 

obdobju 2002-2004 so bila najštevilnejša tista podjetja, ki so uvedla inovacijo proizvoda in 

postopka (15,0 %), sledila so jim podjetja, ki so uvedla samo inovacijo postopka (6,6 %) in 

podjetja, ki so uvedla samo inovacijo proizvoda (5,0 %). Med inovacijsko aktivnimi podjetji 

je 47,2 % podjetij pri inovacijski dejavnosti sodelovalo z drugimi podjetji oziroma 

ustanovami. Največ podjetij je pri inoviranju sodelovalo z dobavitelji opreme, materialov 

oziroma komponent (37,5 % inovacijsko aktivnih podjetij) ter s strankami ali kupci (33,0 % 

inovacijsko aktivnih podjetij). V obdobju 2004-2006 je bilo 50,2 % inovacijsko aktivnih 

podjetij, ki so pri inovacijski dejavnosti sodelovala z drugimi podjetji ali ustanovami. Med 

temi so bila najštevilnejša tista podjetja, ki so sodelovala z dobavitelji opreme, materialov 

oziroma komponent (takih podjetij je bilo 42,7 %) in tista podjetja, ki so sodelovala s 

strankami ali kupci (38,0 % teh podjetij).  

V obdobju 2004-2006 je bilo v Sloveniji 35,1 % podjetij inovacijsko aktivnih (Inovacijska 

dejavnost 2008). V obdobju 2002-2004 je bil odstotek inovacijsko aktivnih podjetij 26,9 % 

(Inovacijska dejavnost 2007). Večji delež inovacijsko aktivnih je na strani velikih podjetij, in 

sicer 69,9 %. Med malimi podjetji je bilo v obdobju od 2002 do 2004 le 19,1 % inovacijsko 

aktivnih. Največ podjetij je uvedlo inovacijo izdelka in procesa (15 %), sledi inovacija 

procesa (6,6 %), 5 % podjetij je inoviralo izdelek, 0,3 % je bilo podjetij, ki so inovacijo 

opustila ali je niso izpeljala do konca (Inovacijska dejavnost 2007).  

V letu 2008 je bilo v Sloveniji za raziskovalno-razvojno dejavnost namenjenih 616,9 milijona 

EUR bruto domačih izdatkov ali 1,66 % slovenskega bruto domačega proizvoda, kar je za 23 

% več kot v letu 2007 (Raziskovalno-razvojna dejavnost 2009). 

Kot navajajo Rangus, Stanič, Anselmo, Olliver in Mazgan (2008) v okviru Službe vlade za 

razvoj – Svet za konkurenčnost, so novi gradniki konkurenčnosti: inovativnost, kakovost, 
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znanje, prilagodljivost, tolerantnost, strpnost in povezovanje v nedeljiv sklop izobraževanja, 

raziskovanja in podjetništva. V letu 2007 je bil na osnovi dosedanjih rezultatov EU projektov 

za področje inovativnosti oblikovan Akcijski načrt izboljšanja okolja za rast inovacijske 

kulture in uporabo znanja v prestolnici in Sloveniji v obdobju 2007-2013 (Rangus et al. 

2008). V okviru EU projektov SLORITTS, IMPACT SCAN, 5 Schem, Innovation Coach so 

strokovnjaki za področje inovativnosti iz EU pregledali situacijo v Sloveniji in na osnovi 

potreb podjetij in trenutne ponudbe podpornega okolja za podjetništvo pripravili predlog 

ukrepov za hitrejši razvoj MSP, predvsem s koriščenjem rezultatov raziskovalnih in 

tehnoloških programov in povezovanjem industrijskih in akademskih sfer. Predlagali so 

naslednje ukrepe za izboljšanje sistemskega okolja za uspešno izvajanje inovacij v podjetjih: 

t. i. organizacijska struktura NSI (strateška skupina za inovativnost), priprava novega 

zakonodajnega načrta za podporo inovacijam, izbor šestih shem storitev za izboljšanje 

inovacijske kulture, finančna motivacija na nacionalni ravni, nacionalna kampanja osveščanja 

o inovacijski kulturi ter monitoring (Rangus et al. 2008). 

Strukturne prilagoditve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, 

načrtovane za leti 2010 in 2011, kot so spodbujanje podjetništva, konkurenčnosti in 

preglednosti trga dela, so nujni ukrepi za prehod v družbo znanja in krepitev vloge inovacij ter 

pomena MSP. S tem bi usmerili prizadevanja v krepitev konkurenčnosti in inovacijske 

sposobnosti podjetij ter izboljšanje okvirnih razmer za delovanje gospodarstva, predvsem v 

izboljšanje poslovanja MSP ter zagotavljanje ustreznih finančnih virov (Strukturne 

prilagoditve v letih 2010 in 2011, 2010). Konec leta 2009 je Služba Vlade Republike 

Slovenije za razvoj in evropske zadeve pripravila celovit inovacijski program, ki zajema 

ukrepe za spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva ter povezovanje z 

informacijsko družbo. Načrtovani inovacijski sistem bo bolj poudarjal in spodbujal 

ustvarjalnost v podjetjih, razvojne, poslovne aktivnosti podjetij z vključevanjem elementov 

kreativnih industrij (dizajn, blagovne znamke, trženje), kar bo omogočilo prehod na področja 

z višjo dodano vrednostjo. Spodbujali se bosta uvajanje ter uporaba novih, sodobnih 

poslovnih modelov, ki bodo prispevali k prestrukturiranju gospodarstva v smeri večje dodane 

vrednosti izdelkov in storitev ter s tem k izboljšanju konkurenčnega položaja podjetij. 

Predvidevata se vključevanje in povezovanje kreativnih industrij in razvoja ter uporabe ICT v 

poslovanju podjetij, s ciljem spodbujanja njihove inovativnosti, produktivnosti ter 

konkurenčnosti (Strukturne prilagoditve v letih 2010 in 2011 2009, 21). Državni razvojni 

program 2007-2013, ki ga je vlada sprejela marca 2008, zajema pet razvojno-investicijskih 

prioritet. Od tega sta dve prioriteti vezani tudi na področje inovativnosti. Prva prioriteta je 

namenjena spodbujanju podjetništva in vlaganju v človeške vire v podjetjih z namenom 

povečanja konkurenčne sposobnosti in inovativnosti podjetij. Druga prioriteta se nanaša na 

povezovanje gospodarstva z visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami, spodbujanje 

razvoja terciarnega znanja za večjo konkurenčnost gospodarstva, predvsem s povečano 

stopnjo inovativnosti in povečanim deležem inovativnih proizvodov in storitev, z 
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ustvarjanjem novih zahtevnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter s povečevanjem 

produktivnosti zaposlenih (Državni razvojni program 2007-2013 2008, 20).  

S Strategijo razvoja Slovenije je povezana tudi Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 

za obdobje 2007-2023. Strategija opredeljuje ključne nacionalne projekte, ki lahko pospešijo 

rast konkurenčnosti in produktivnosti ter omogočijo želeni preboj. Slovenija bo morala 

osredotočiti sredstva v tiste razvojne projekte, ki bodo na dolgi rok prinesli hitrejšo 

gospodarsko rast, zagotovili konkurenčnost gospodarstva in družbenega okolja, z razvojem pa 

prinesli nova in kakovostna delovna mesta ter blaginjo. Namen projektov je med drugim tudi 

spodbuditi hitrejši razvoj podjetništva ter MSP, oblikovati prijaznejše poslovno okolje ter 

okrepiti prilive razvojno spodbudnih domačih in tujih naložb. Glavne vsebine projektov so 

zato usmerjene v razvoj podjetništva (poslovne, industrijske in obrtne cone, podjetniški 

inkubatorji), tehnološki razvoj gospodarstva (tehnološki parki, z gospodarstvom povezana 

izobraževalna središča), razvoj informacijske tehnologije in njene dostopnosti ljudem, 

logistična središča in turistična infrastruktura (Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za 

obdobje 2007-2023 2006, 25). 

3.8 Inovativnost v času gospodarske in finančne krize 

Inovativnost v podjetjih je v obdobju gospodarske in finančne krize eden od ključnih 

elementov, ki bodo vplivali na uspešnost malih in srednjih podjetij. V medijih se pogosto 

govori o tem, da bodo inovativna podjetja lažje prebrodila krizno obdobje, saj bodo z 

inovativnostjo konkurenčnejša od drugih. Prav tako bi podjetja lahko izkoristila to obdobje 

kot poskus uvajanja inovativnosti v podjetje. Dostikrat slišimo kot izgovor za »neinoviranje« 

pomanjkanje časa. V kriznem obdobju imajo nekatera podjetja manj posla in bi ta preostanek 

časa lahko namenila uvedbam novosti na vseh področjih svojega delovanja (izdelki, proces, 

trženje, vodenje). 

V podjetjih v trenutnih kriznih časih ne smejo popustiti pritiskom krize, temveč morajo 

nadaljevati s svojo inovativnostjo. V nekaterih podjetjih bi lahko stanje krize in s tem povezan 

manjši obseg dela obrnili sebi v prid, tako da bi začeli razmišljati o dopolnilnih dejavnostih, 

razvoju drugih dejavnosti ali izboljšavah obstoječih dejavnosti. 

Junija 2009 so na mednarodni konkurenci »Kako zagotoviti rešitve za inovativna in kreativna 

start-up podjetja v negotovih časih« izpostavili, da je inovativnost glavno orožje v neprijaznih 

gospodarskih razmerah. Menili so, da bo EU po končani krizi inovativnejša kot pred njo. V 

času krize predstavlja za rastoča podjetja največji problem pomanjkanje tveganega kapitala, ki 

je doslej prihajal predvsem iz privatnega sektorja. Zaradi umika privatnega sektorja je veliko 

podjetij ostalo brez finančne podpore, ki bi jo za nadaljevanje inovativnosti nujno 

potrebovala. Glede na nastalo situacijo je ministrstvo za gospodarstvo ustanovilo javno 
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družbo tveganega kapitala, katere sredstva so namenjena za spodbujanje podjetniškega okolja 

(po Oberju, 2009). 

Veliko je že bilo slišanega o krizi in ukrepih proti njej. Pomembno je, da v podjetjih v 

obdobju krize še vedno ostajajo naklonjeni inovativni dejavnosti, da skušajo izboljševati svoje 

proizvode in procese. Tako bodo podjetja po končani krizi lahko nemoteno delovala dalje, saj 

bodo v svoji rasti napredovala. Podjetja, ki bodo med krizo omejila inovativnost, pa bodo 

najverjetneje v zaostanku. Mnogi menijo, da bodo nekatera podjetja po krizi še močnejša in 

uspešnejša, torej bodo krizo obrnila sebi v prid. Področji inovativnosti in znanja sta prav 

gotovo tisti področji v podjetju, kjer so možnosti za razvoj največje. 
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4 POVEZANOST PODJETNIŠTVA IN INOVATIVNOSTI V MSP 

Glede odnosa med podjetništvom in inovacijami velja, da gre za medsebojno prežemanje, kjer 

podjetništvo ustvarja ustrezne pogoje za ustvarjanje inovacij, s pomočjo katerih se ustvarja 

presežek prihodkov in se uresničujejo cilji podjetja. Zato je nemogoče govoriti o podjetništvu, 

ne da bi sočasno govorili o inovacijah, in narobe (Belak 1993, 39). Obstaja tudi tesna 

povezava med razvitostjo podjetništva in gospodarskim razvojem. Na znanju temelječe 

podjetništvo vključuje znanje v razvoj inovacij, ki kot ključni dejavnik razvoja novih izdelkov 

in storitev veliko pomenijo za gospodarski razvoj nekega območja. Inovacije se razvijajo in 

komercializirajo s pomočjo podjetniških aktivnosti, kar spodbuja gospodarsko rast (Antončič 

et al. 2002, 38). Podjetništvo in inovativnost sta ključni gonilni sili nove ekonomije, ki 

spreminjata ekonomsko strukturo vodilnih držav in postajata ključna dejavnika njihove 

konkurenčne prednosti. Znatno povečujeta hitrost, s katero proizvodi višje kakovosti, 

proizvedeni po nižjih stroških, nadomeščajo obstoječe (Petrin 2001, 4). Uspešna podjetja 

ustvarijo več novih izdelkov ali uporabijo več novih pristopov, svoje vire uporabljajo 

učinkoviteje, svoje izdelke tržijo bolj ustvarjalno in imajo izbrano ustreznejšo metodo vodenja 

(Berginc in Krč 2001, 169). 

Če podjetje ne pospešuje svoje inovativnosti in ne zagotavlja pravih možnosti, ne usposablja 

zaposlenih s pravimi ustvarjalnimi pristopi, ne razvija nivoja posameznikove ali skupinske 

ustvarjalnosti pri zaposlenih, ne bo zmoglo rešiti težav in se ne bo moglo soočiti z naslednjimi 

strateškimi izzivi: da se vsak vidik posla pospešeno spreminja, da je konkurenca vse močnejša 

in posel postaja vedno bolj globalen, da nove tehnologije nastajajo z ritmom, ki »jemlje 

sapo«, da se struktura delovne sile spreminja, prav tako vrednote in pričakovanja zaposlenih, 

da je čedalje večje pomanjkanje virov, od vodij do izurjenih kadrov, da se gospodarstvo 

spreminja iz industrije v takšno gospodarstvo, ki temelji na znanju, ustvarjalnosti in 

informacijah, da so trgi in ekonomske razmere po svetu izjemno nestabilne, da imajo 

predstavniki družbe, kot so delničarji in varstveniki okolja, vedno večje zahteve do podjetja in 

da se poslovno okolje ne samo hitro spreminja, ampak postaja tudi vedno kompleksnejše 

(Berginc in Krč 2001, 164‒167). »Inovativnost enačimo z načinom, kako podjetje ali 

posameznik ustvarja posle s pomočjo ustvarjalnosti. Podjetja, njihovi managerji in ostali 

zaposleni se trudijo ustvarjati originalne ideje in koncepte, ki sčasoma postanejo inovacije, 

kot so novi ali izboljšani proizvodi ali storitve, procesi, ki izboljšajo učinkovitost, zelo 

konkurenčne marketinške kampanije ali izjemen management« (Berginc in Krč 2001, 165). 

Podjetja, ki se dnevno srečujejo s podjetniškimi izzivi in z ustvarjanjem poslov, ne bodo 

učinkovita, če ne bodo inovativna. Ustvarjalnost in posledično inovativnost sta temelja za 

preživetje in uspeh podjetja. Inovacija v podjetju je posledica posameznikove in skupinske 

ustvarjalnosti, ki se zgodi v pravi organizacijski kulturi. Sama ustvarjalnost še ni zadosti, v 

podjetju mora vladati takšna organizacijska kultura, ki bo ustvarjalnost pretvorila v 
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inovativnost. Ustrezna organizacijska klima je torej osnova, da bo inovativnost v podjetju 

zaživela. 

Raziskave, ki so potrdile pozitivno povezanost med inovacijami in uspešnostjo podjetja, so 

prinesle naslednje ugotovitve (Bodlaj 2009, 120‒121), da: 

‒ je število inovacij pozitivno povezano z uspešnostjo podjetja (raziskava Deshpande & 

Farley 2004); 

‒ je povprečno število novih izdelkov v primerjavi s povprečjem glavnih konkurentov 

pozitivno povezana z uspešnostjo podjetja (raziskava Vasquez 2001); 

‒ je stopnja novosti povezana z uspešnostjo podjetja (novi izdelki so uspešnejši pri 

doseganju ciljev glede dobička v primerjavi z inkrementalnimi inovacijami - raziskava 

Vasquez 2001); 

‒ samo izdelki, ki so novi za trg, povečajo uspešnost podjetja (raziskava Sandvik in 

Sandvik 2003); 

‒ so radikalne inovacije povezane z večjim tveganjem, vendar tudi z večanjem vrednosti 

podjetja (raziskava Sorescu in Spanjol 2008); 

‒ inovacijski viri pozitivno vplivajo na zvestobo kupcev ter tržni delež in obseg prodaje 

(raziskava Gabrijan 2005 in Milferner 2008). 

Močne vezi v podjetniški povezavi vodijo podjetja k inovativnosti. Pri tem je pomembna 

heterogenost omrežja v smislu tehničnih veščin organizacijskih sposobnosti ter tržnih 

možnosti (Capaldo 2007, 585). Na nastanek novih znanj in dolgoročnega razvoja trgov vpliva 

sodelovanje usposobljenih strokovnjakov znotraj podjetniških mrež (Mina 2009, 447). 

Inovativnost pozitivno vpliva na uspešnost inovacij, ta pa je pozitivno povezana z uspešnostjo 

podjetja. Podjetja lahko pomembno povečajo poslovno uspešnost tako, da povečajo uspešnost 

inovacij. Pomembna dejavnika uspešnosti inovacij sta stopnja novosti in stopnja proaktivne 

tržne naravnanosti. Podjetja lahko povečajo stopnjo novosti tako, da povečajo stopnjo 

proaktivne tržne naravnanosti. V malih podjetjih tržna naravnanost zmanjšuje stopnjo novosti, 

proaktivna tržna naravnanost pa spodbuja razvijanje večjih novosti. Enako velja za podjetja, 

ki delujejo na medorganizacijskih trgih, in v podjetjih, ki delujejo v okolju z manjšimi tržnimi 

spremembami (Bodlaj 2009, 212‒221).  

Navedena dejstva lahko strnemo in sklenemo, da si z inovativnostjo podjetje lahko pridobi 

konkurenčno prednost pred ostalimi. V kolikor se poveže v mrežo podjetij, je možnost za 

uspeh veliko višja. Podjetja na ta način združijo ali porazdelijo svoje znanje po celi mreži. 

Globalizacija in hiter razvoj proizvodov kažeta na to, da prihaja čas, ko velika podjetja ne 

bodo več glavni center inovativnosti. Konkurenca so jim MSP, ki so med seboj povezana v 

podjetniške mreže. Tehnološke spremembe se odvijajo zelo hitro, zato morajo biti podjetja 

dobro informirana o razvoju, da lahko ostajajo konkurenčna. S tega stališča je pomembno, da 

so inovativna podjetja del podjetniških mrež, saj s tem ostajajo v igri razvoja. Na ta način 
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lažje predvidijo spremembe in reagirajo na spremembe takoj, ko se pojavijo, s tem pa 

dosežejo ali ohranijo konkurenčno prednost. 

4.1 Povezanost podjetniških mrež in inovativnosti v MSP 

Raziskave in razvoj predstavljajo za mala in srednja podjetja drag vir. V kolikor so vključena 

v podjetniške mreže, ga podjetja lahko porazdelijo med seboj, tako da ne predstavlja več tako 

velike ovire za uvajanje ali izvajanje inovativnosti. Primer povezanosti podjetniških mrež in 

inovativnosti so podjetja v Silicijevi dolini v ZDA. Predstavljajo močno partnersko povezavo 

med profesorji in študenti z univerz ter podjetniki iz industrijskih podjetij. Okolje je zelo 

spodbudno za nastajanje vseh vrst inovacij. Pogosto slišimo mnenja, da bi tudi v Sloveniji 

lahko ustvarili Silicijevo dolino. V nadaljevanju je omenjenih nekaj raziskav, ki so 

povezovala mreženje in inovativnost v podjetjih, čeprav nobena od njih ni eksplicitno 

navajala vpliva vključenosti v mreže na dvig inovativnosti v MSP podjetjih. 

Povezanost podjetij v omrežje pozitivno vpliva na pridobivanje konkurenčne prednosti, 

posledično tudi na dvig inovativnosti. Trajnost konkurenčne prednosti temelji na dinamičnosti 

inovativnosti in učinku vzvoda mreže (Capaldo 2007, 585). Notranja moč mreže in 

izkoriščanje notranje zmogljivosti ter posledično povečanje učinkovitosti so značilni za 

podjetja, ki imajo visoko inovativno zmogljivost in so povezana v mrežno strukturo. 

Inovativnost povečuje storilnost v podjetju, vendar ne neposredno (Zaheer in Bell 2005, 809). 

Pri industrijskih grozdih je pomembna vključenost v več omrežij, kar vpliva na rezultate 

poslovanja podjetja. Sama vključenost podjetij v industrijske grozde izboljšuje stanje 

inovativnosti v podjetju (Bell 2005, 287). Prav tako v vse več družbenih procesih vodstvo 

izkorišča vpliv socialnih mrež. Omrežje vpliva na heterogenost znanja, ki je pomembna za 

vodstveno učinkovitost ter ima vpliv na inovacijske dejavnosti (Rodan in Galunic 2004, 541), 

zato so poleg vključenosti podjetja v mrežo vodilni kadri pomemben dejavnik pri sprejemanju 

novosti v organizaciji (Young et al. 2001, 935). Kljub prednostim imajo ponavljajoča 

partnerstva v mreži lahko tudi negativni učinek, saj podjetja pogosto pričnejo ponavljati 

odnose iz predhodnih partnerskih povezav. To je značilno predvsem za podjetja iz okolja, kjer 

vlada večja tehnološka negotovost (Goerzen 2007, 487).  

Izsledki navedenih raziskav dokazujejo, da povezanost v mrežo med drugim povečuje tudi 

inovativnost in posledično uspešno poslovanje podjetja. Omenjene raziskave so v večji meri 

proučevala večja podjetja, raziskava, izvedena za namen te magistrske naloge, pa proučuje 

mala in srednja podjetja ter se osredotoča na neposreden vpliv njihove vključenosti v mrežo 

na dvig inovativnosti v podjetju. 



 

54 

5 METODOLOGIJA  

Metodologijo raziskave smo opisali z vidika ciljev, ki smo si jih v raziskavi zadali, načina, 

kako smo prišli do podatkov, mer, ki smo jih uporabili za merjenje posameznih opazovanih 

spremenljivk, in metod, ki smo jih uporabili za analizo podatkov.  

Raziskava je razdeljena na pripravo, rezultate in zaključek. V pripravi smo pregledali 

strokovno literaturo, na podlagi katere smo določili cilje raziskave in temeljne domneve. Na 

podlagi preučene literature in glede na obstoječe podatke iz raziskave, izvedene leta 2003, 

smo postavili spremenljivke. Glede na problem raziskave smo vključili samo podatke, ki se 

nanašajo na področje podjetniških mrež in inovativnosti, saj v prvotni raziskavi ni bila 

izvedena povezanost omenjenih dveh področij. V zaključku raziskave smo povzeli bistvene 

ugotovitve ter podali priporočila za MSP ter ustrezne institucije, ki delujejo na področju 

spodbujanja podjetništva. 

5.1 Zbiranje podatkov in mere  

Podatki so bili analizirani s pomočjo programa SPSS. Izvedena je bila regresijska analiza med 

proučevanimi spremenljivkami ter korelacije med njimi.  

Za raziskavo smo uporabili podatke, ki so bili zbrani v raziskavi izvedeni leta 2003. Zbrani 

podatki se nanašajo na različne vidike poslovanja MSP, med drugim podatki o inovativnosti 

podjetij, podjetniških mrežah, človeškem kapitalu podjetnikov, njihovih mednarodnih 

aktivnostih in demografskih značilnostih podjetij oziroma anketirancev. Vprašalnik je bil 

poslan 1994 podjetjem, od tega je bilo izpolnjenih in vrnjenih 247 vprašalnikov, ki so bili 

primerni za analizo. Iz sklopa odgovorov na vprašalnik smo izbrali podatke, ki se nanašajo na 

vprašanja poslovne mreže in inovativnost in tveganje in so navedeni v nadaljevanju. 

Da bi lahko ugotovili, ali obstaja povezanost med vključenostjo v podjetniško mrežo in 

dvigom stopnje inovativnosti v podjetju, je bilo najprej potrebno opredelili pojem vključenosti 

v podjetniško mrežo: podjetje se smatra kot vključeno v poslovno mrežo, če je vključeno vsaj 

v eno strokovno ali nestrokovno organizacijo. Za merjenje opazovanih pojavov so bile 

uporabljene mere srednjih vrednosti in mere odvisnosti, povzete po vprašalniku, ki zajemajo 

sklop poslovnih mrež ter inovativnosti in tveganja. Na podlagi vzorca smo sklepali o 

značilnostih populacije. 

V tabeli 5 so predstavljene spremenljivke, ki opredeljujejo vključenost v podjetniško mrežo. 
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Tabela 5: Spremenljivke vključenosti v podjetniško mrežo 

Okrajšava 
spremenljivke Spremenljivke vključenosti v podjetniško mrežo 

43a_strorg  V koliko strokovnih in s poslom povezanih organizacij ste 
vključeni? 

43b_sporg V koliko športnih, kulturnih in interesnih društev in klubov ste 
vključeni? 

44_stlju Število ljudi, s katerimi ste se pogovarjali o podjetju. 

45_ljpos S kolikšnim odstotkom ljudi ste v poslovnem odnosu? 

46a_kup Prispevek stikov in poznanstev pri pridobivanju novih kupcev v 
tujini. 

46b_dob Prispevek stikov in poznanstev pri pridobivanju novih dobaviteljev 
v tujini. 

46c_inf Prispevek stikov in poznanstev pri pridobivanju informacij o tržnih 
priložnostih v tujini. 

46d_kad Prispevek stikov in poznanstev pri iskanju usposobljenega kadra z 
mednarodnimi izkušnjami. 

46e_fin Prispevek stikov in poznanstev pri pridobivanju finančnih virov 
sredstev v tujini. 

46f_drsr Prispevek stikov in poznanstev pri pridobivanju drugih sredstev v 
tujini. 

46g_kont Prispevek stikov in poznanstev pri pridobivanju novih poslovnih 
kontaktov v tujini. 

47a_odv Kako pogosto iščete nasvete pri odvetnikih in notarjih? 

47b_svet Kako pogosto iščete nasvete pri profesionalnih svetovalcih? 

47c_inst Kako pogosto iščete nasvete pri državnih institucijah, skladih za 
razvoj malih podjetij? 

47d_zbor Kako pogosto iščete nasvete pri gospodarski in obrtnih zbornicah? 

47e_inv Kako pogosto iščete nasvete pri investitorjih? 
 

V tabeli 6 so predstavljene spremenljivke, ki opredeljujejo stopnjo inovativnosti v MSP. Pri 

teh spremenljivkah smo se osredotočili predvsem na indikatorje, ki merijo inovacijski proces, 

saj je vprašalnik v primarni raziskavi vseboval vprašanja vezana na invencije (št. novih 

tehnologij, število novih proizvodov oziroma storitev in pogostost spreminjanja proizvodnega 

in storitvenega procesa). Anketirana podjetja so s strinjanjem z nekimi trditvami iz 

vprašalnika ponazorila tudi organizacijsko okolje oziroma kulturo organizacije (odločitev za 

določeno poslovno priložnost, četudi ni časa za poglobljene analize, da jim nepredvidljive in 

nove situacije predstavljajo izziv, da smatrajo poslovanje na mednarodnem trgu za bolj 

tvegano in bolj dobičkonosno). 
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Tabela 6: Spremenljivke stopnje inovativnosti 

Okrajšava 
spremenljivke Spremenljivke stopnje inovativnosti v podjetju 

48_novteh Koliko novih tehnologij ste pričeli uporabljati v zadnjih dveh letih? 

49a_novpo Koliko novih proizvodov/storitev, ki so nova za podjetje, ste uvedli 
v zadnjih dveh letih? 

49b_novtrg Koliko novih proizvodov/storitev, ki so nova za trg, ste uvedli v 
zadnjih dveh letih? 

49c_izb Koliko izboljšanj obstoječih proizvodov/storitev ste uvedli v 
zadnjih dveh letih? 

50a_prst Kolikokrat letno spreminjate proizvodni/storitveni proces? 

50b_trz Kolikokrat letno spreminjate trženje? 

50c_ost Kolikokrat letno spreminjate ostala področja? 

51a_odlo Strinjanje s trditvijo »Ko zasledim poslovno priložnost, se zanjo 
odločim, kljub temu da mi čas ne omogoča poglobljene analize«. 

51b_tve Strinjanje s trditvijo »Raje izbiram priložnosti, ki so bolj tvegane in 
donosnejše kot tiste, ki so bolj varne, a manj donosne«. 

51c_izziv Strinjanje s trditvijo »Nepredvidljive in nove situacije mi 
predstavljajo izziv, katerega rade volje sprejmem«. 

51d_mezel Strinjanje s trditvijo »Poslovanje na mednarodnih trgih smatram za 
zelo tvegano«. 

51e_medbolj Strinjanje s trditvijo »Poslovanje na mednarodnih trgih smatram za 
bolj tvegano kot poslovanje na domačem trgu«. 

51f_dobvec Strinjanje s trditvijo »Dobičkonosnost prodaje na tujih trgih je 
relativno večja kot dobičkonosnost prodaje doma«. 

51g_dopdob  Strinjanje s trditvijo »Prodaja na mednarodnih trgih lahko 
predstavlja glavni doprinos k dobičku podjetja«. 

51h_dopras Strinjanje s trditvijo »Prodaja na mednarodnih trgih lahko 
predstavlja glavni doprinos k rasti podjetja«. 

5.2 Analiza podatkov 

Metodologija raziskave je razdeljena na dva dela. V prvem delu smo ugotavljali vključenost 

MSP v podjetniško mrežo ter analizirali stopnjo inovativnosti v MSP. Razvite hipoteze smo 

skušali potrditi z uporabo izbranih mer srednjih vrednosti in mer odvisnosti. Za mere srednjih 

vrednosti smo izračunali aritmetične sredine, standardne napake in standardne odklone 

posameznih proučevanih spremenljivk. Rezultati so pokazali značilnosti posameznih 

spremenljivk. Analizo smo izvedli s pomočjo programa SPSS. 

V drugem delu so podatki prav tako analizirani s pomočjo programa SPSS. Izvedene so bile 

analize osnovnih in sestavljenih spremenljivk. Cilj regresijske analize je oceniti vrednost 

odvisnega pojava za posamezne vrednosti neodvisnega pojava (Košmelj 1996, 46), zato smo 

za testiranje odvisnosti vključenosti v podjetniško mrežo in dvig stopnje inovativnosti 
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uporabili to metodo, s katero smo preverili povezavo med obema proučevanima dimenzijama. 

Pri prvi hipotezi smo kot neodvisno spremenljivko definirali število članstev v strokovnih ali 

nestrokovnih organizacijah, kot odvisni pa število novih tehnologij ter število novih 

proizvodov ali storitev. Število članstev v strokovnih ali nestrokovnih organizacijah smo 

postavili kot neodvisno spremenljivko zato, ker smo želeli ugotoviti za koliko sta se povečali 

število novih tehnologij ter število novih proizvodov ali storitev, če so podjetja bila vključena 

v podjetniško mrežo. Pri drugi hipotezi smo ugotavljali vpliv vključenosti v podjetniško 

mrežo na stopnjo inovativnosti med vzorcema malih in srednje velikih podjetij. Pri tretji 

hipotezi smo proučevali, koliko novih tehnologij so podjetja pričela uporabljati med 

obdobjem 2001 in 2003, pri čemer obstaja določena omejitev, saj smo uporabili rezultate vseh 

podjetij, ne samo tehnoloških. Pri četrti hipotezi pa smo želeli ugotoviti ali so MSP v 

povprečju vsaj enkrat letno spremenila svoj proizvodni ali storitveni proces. 

5.3 Hipoteze 

Temeljna teza raziskave je, da vključenost v podjetniško mrežo vpliva na dvig stopnje 

inovativnosti v malih in srednje velikih podjetjih. Iz teze sledi namen raziskave, ki je proučiti 

vključenost malih in srednje velikih podjetij v podjetniško mrežo in področja inovativnosti v 

podjetjih, z namenom ugotoviti njuno medsebojno povezanost. Glede na namen smo 

oblikovali naslednje raziskovalne cilje: 

‒ proučiti razlike na področju vključevanja podjetij v podjetniške mreže, 

‒ proučiti razlike na področju inovativnosti med podjetji, 

‒ na podlagi ugotovitev podati priporočila MSP, da vključenost v podjetniško mrežo vpliva 

na dvig stopnje inovativnosti v podjetju, 

‒ na podlagi ugotovitev podati priporočila ustreznim institucijam, ki bi izsledke raziskave 

lahko uporabile kot eno izmed lastnosti, da MSP spodbudi k vključevanju v podjetniške 

mreže. 

Da bi lahko dosegli cilje raziskave, so bile v nadaljevanju testirane naslednje štiri hipoteze:  

Hipoteza 1: Vključenost podjetij v podjetniške mreže vpliva na dvig stopnje inovativnosti v 

podjetjih. 

Preverili bomo predpostavko: če so podjetja vključena v strokovno ali nestrokovno mrežo, to 

vpliva na dvig stopnje inovativnosti v teh podjetjih, ki se kaže kot uvajanje novih tehnologij, 

proizvodov oziroma storitev, ki so nova za trg ali kot izboljšave oziroma spremembe 

poslovnih procesov. Vsa podjetja, ki so na to vprašanje odgovorila, da so vključena vsaj v eno 

s poslom povezano organizacijo ali vsaj v eno športno, kulturno in interesno društvo in klub, 

se smatrajo, da so vključena v podjetniško mrežo.  
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Hipoteza 2: Odvisnost inovativnosti od vključenosti v podjetniško mrežo v srednje velikih 

podjetjih je različna od odvisnosti v manjših podjetjih.  

Preverili bomo predpostavko: da je v srednje velikih podjetjih odvisnost inovativnosti od 

vključenosti v podjetniško mrežo večje od odvisnosti v manjših podjetjih. Prvi vzorec bodo 

mala podjetja, drugi vzorec pa srednja podjetja. Omenjena razlika bo preskušana z 

ugotavljanjem razlik med vzorcema z uporabo t-testa.  

Hipoteza 3: Med leti 2001 in 2003 so podjetja, vključena v podjetniško mrežo, v svojih 

podjetjih v povprečju vpeljala vsaj dve novi tehnologiji v svoje poslovanje. 

Preverili bomo predpostavko: da so podjetja, ki so vključena v podjetniško mrežo, v 

omenjenem obdobju pričela uporabljati vsaj dve novi tehnologiji. To povezanost bomo 

ugotovili tako, da bomo za vsa podjetja, ki so vključena v podjetniško mrežo, preučili koliko 

novih tehnologij so uporabili v obdobju 2001-2003, pri čemer bomo upoštevali vsa 

proučevana podjetja, ne samo tehnološka. Rezultati bodo prikazani v frekvenčni porazdelitvi. 

Iz nje bo razveden odstotek podjetij, v katerih so v povprečju vpeljali vsaj dve novi 

tehnologiji.  

Hipoteza 4: Podjetja vključena v podjetniško mrežo spremenijo svoj proizvodni/storitveni 

proces v povprečju vsaj enkrat letno. 

Preverili bomo predpostavko: da podjetja, ki so vključena v podjetniško mrežo, v povprečju 

vsaj enkrat letno spremenijo svoj proizvodni ali storitveni proces. To povezanost bomo 

ugotavljali tako, da bomo v vzorcu podjetij, ki so vključeni v podjetniško mrežo, iz 

frekvenčne porazdelitve ugotovili, ali je večji del podjetij v povprečju spremenil svoj 

proizvodni oziroma storitveni proces vsaj enkrat letno. 



 

59 

6 REZULTATI RAZISKAVE 

6.1 Značilnosti vzorca 

Proučevali smo podatke, ki so bili zbrani z raziskavo, izvedeno leta 2003. Pri tem smo izbrali 

samo podatke, ki so opredeljevali področje podjetniških mrež in inovativnosti.  

Enota raziskovanja je malo ali srednje veliko podjetje v Sloveniji, ki ima med 10 in 250 

zaposlenih v času izvedbe anketiranja (marca leta 2003) ter je v letu 2002 ustvarilo letni 

promet do vrednosti 16.691.704.223 EUR.  

Analiza podatkov iz primarne raziskave kaže, da je v vzorcu največ podjetij, ki imajo med 10 

in 19 zaposlenih (38,4 %), so v letu 2002 ustvarili med 100.001 in 500.000 EUR letnega 

prometa (43,6 %), delujejo v Ljubljani in okolici (38 %) ter imajo svojo osnovno dejavnost 

znotraj sekundarnega sektorja (43,6 %). Vzorec zajema samo 2,5 % podjetij, ki zaposluje med 

200 in 249 zaposlenih. Najmanjši je delež (1,7 %) takih podjetij, ki so v letu 2002 ustvarila 

manj kot 10.000 EUR letnega prometa. Najmanj podjetij prihaja iz okolice Murske Sobote, in 

sicer samo 3,3 %, in najmanj je podjetij, ki se ukvarjajo z gradbeništvom (7,7 %). 

6.1.1 Opisne in številčne spremenljivke o poslovnih mrežah in osebnih znanstvih 

V tabeli 7 sta prikazani opisni spremenljivki vključenosti podjetij v podjetniško mrežo. 

Zajema vprašanji št. 43a in 43b, ki podjetje sprašujeta o vključenosti v strokovno in s poslom 

povezano organizacijo ter vključenosti v športno, kulturno in interesno društvo in klub. 

Omenjeni spremenljivki prikazujeta, ali je podjetje vključeno bodisi v strokovno bodisi v 

nestrokovno mrežo. 
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Tabela 7: Vključenost v strokovno in nestrokovno mrežo 

Število organizacij v katere je 
podjetje vključeno 

Število podjetij Delež podjetij 

Vključenost v strokovno mrežo (strokovno in s poslom povezano organizacijo) 

0 56 21,9 % 

1-5 175 68,4 % 

6-10 15 5,9 % 

11 in več 10 3,9 % 

Skupaj 256 100,0 % 

Vključenost v nestrokovno mrežo (športno, kulturno in interesno društvo, klub) 

0 83 32,5 % 

1-5 166 65,1 % 

6-10 4 1,6 % 

11 in več 2 0,8 % 

Skupaj 255 100,0 % 

Vključenost v strokovno in nestrokovno mrežo  

0 32 12,5 % 

1-5 70 27,5 % 

6-10 129 50,6 % 

11 in več 24 9,4 % 

Skupaj 255 100,0 % 

Največ podjetij je vključenih v eno do pet strokovnih organizacij (68,4 %) in v eno do pet 

nestrokovnih organizacij (65,1 %). Glede na vprašanje št. 43a je 200 podjetij iz vzorca 

včlanjenih v strokovno mrežo. Glede na vprašanje št. 43b je 172 podjetij iz vzorca včlanjenih 

v nestrokovno mrežo. Podatki iz tabele kažejo, da je 21,9 % podjetij takšnih, ki niso vključena 

v strokovno mrežo, in 32,5 % tistih, ki niso vključena v nestrokovno mrežo, oziroma je 78,1 

% vzorčnih podjetij vključenih v strokovno in 67,5 % v nestrokovno mrežo.  

Če povežemo obe spremenljivki, torej vključenost v strokovno in nestrokovno mrežo hkrati, 

je 24 podjetij (9,4 %) takšnih, ki niso vključena v strokovno, so pa vključena v nestrokovno 

mrežo. Podjetij, ki niso vključena v strokovno mrežo, so pa povezana v nestrokovni mreži, je 

51 (20 %). 32 podjetij (12,6 %) je takšnih, ki niso povezana ne v strokovno ne nestrokovno 

mrežo, preostalih 148 podjetij, kar je 58 %, pa so vključenih hkrati v strokovno in 

nestrokovno mrežo. Če povzamemo, je 12,6 % takšnih podjetij, ki niso vključena v strokovno 

ali nestrokovno mrežo, vsa preostala podjetja (87,4 %) so vključena v strokovno ali 

nestrokovno ali obe mreži hkrati. Polovica podjetij odgovarja, da je vključenih v 6 do 10 

organizacij, povezanih s poslom in drugimi organizacijami (športnimi, kulturnimi in 

interesnimi društvi in klubi. 
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V tabeli 8 je prikazan odgovor na vprašanje št. 44, ki vzorčna podjetja sprašuje, s kolikšnim 

številom ljudi so se zaposleni pogovarjali o poslovnih zadevah in ali so kako drugače 

poslovno povezani s temi ljudmi. 

Tabela 8: Število ljudi izven podjetja, s katerimi so se podjetja v zadnjih šestih mesecih 

pogovarjala o poslu, in poslovna povezanost z njimi 

Frekvenca 
pogovorov z 
ljudmi izven 

podjetja 

Število 
podjetij 

Delež 
podjetij 

% teh ljudi v 
poslov. odnosu 

Število 
podjetij 

Delež 
podjetij 

Manj kot 5 8 3,1 % Manj kot 5 % 21 8,3 % 

5-10 55 21,6 % 5-10 %  46 18,3 % 

11-20 44 17,3 % 11-20 % 27 10,7 % 

21-30 50 19,6 % 21-30 % 38 15,1 % 

31-100 68 26,7 % 31-50 % 58 23,0 % 

100 in več 30 11,8 % 51 % in več 62 24,6 % 

Skupaj 255 100,0 % Skupaj 252 100,0 % 

Iz podatkov je razvidno, da je največ podjetjih ocenilo, da so se o podjetju pogovarjali z 31 do 

100 osebami (26,7 %). Najmanj podjetij (3,1 %) je takšnih, v katerih so se pogovarjali o poslu 

z manj kot 5 ljudmi izven podjetja. V nadaljevanju so podjetja odgovarjala, s kolikšnim 

odstotkom oseb, navedenih v odgovoru na vprašanje št. 44, so v poslovnem odnosu. Največ 

podjetij (24,6 %) je odgovorilo, da so z navedenimi ljudmi v 51 % in več primerih z njimi tudi 

v poslovnem odnosu. Le 21 (8,3 %) podjetij je odgovorilo, da so z ljudmi, s katerimi so se 

pogovarjali o podjetju v zadnjih šest mesecih, v manj kot 5 % primerov tudi v poslovnem 

odnosu. Velik del podjetij (23 %) meni, da so z ljudmi, s katerimi so se pogovarjali, tudi v 

poslovnem odnosu. 

Pri vprašanju št. 46 so podjetja odgovarjala, v kolikšni meri so stiki in poznanstva prispevali k 

pridobivanju novih kupcev v tujini, pridobivanju novih dobaviteljev v tujini, pridobivanju 

informacij o tržnih priložnostih v tujini, iskanju usposobljenega kadra z mednarodnimi 

izkušnjami, pridobivanju finančnih virov sredstev v tujini, pridobivanju drugih sredstev v 

tujini ter pridobivanju novih poslovnih kontaktov v tujini. Odgovori na vprašanje so prikazani 

v tabeli 9. Možni odgovori so bili podani v lestvici vrednosti 1 do 5, kjer vrednost 1 pomeni, 

da sploh niso vplivali, vrednost 5 pa, da so zelo vplivali. 
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Tabela 9: Prispevek stikov in poznanstev na različne vidike poslovanja  

Prispevek stikov in 

poznanstev na: 

1 

v % 

2 

v % 

3 

v % 

4 

v % 

5 

v % 

Aritm. 

sredina 

Stand. 

napaka 

Stand. 

odklon 

Pridobivanje novih 

kupcev v tujini 
33,2 13,0 17,6 21,0 15,1 2,72 0,096 1,484 

Pridobivanje novih 

dobaviteljev v tujini 
28,4 15,1 25,4 17,7 13,4 2,72 0,091 1,390 

Informacije o tržnih 

priložnostih v tujini 
24,7 14,0 23,4 26,4 11,5 2,86 0,088 1,356 

Iskanju 

usposobljenega kadra 

z mednarodnimi 

izkušnjami  

52,2 19,9 17,3 8,8 1,8 1,88 0,073 1,095 

Pridobivanju finančnih 

virov sredstev v tujini 
65,5 13,3 11,5 7,1 2,7 1,68 0,073 1,094 

Pridobivanju drugih sr. 

v tujini 
64,6 13,3 15,0 5,3 1,8 1,66 0,068 1,029 

Pridobivanju novih 

poslovnih kontaktov v 

tujini 

24,4 8,1 21,4 28,2 17,9 3,07 0,094 1,435 

Iz odgovorov podjetnikov sledi, da večji del podjetij (65 %) meni, da stiki in poznanstva 

sploh niso vplivali na pridobivanje finančnih in drugih sredstev v tujini. Prav tako dobršen del 

podjetij (52,2 %) meni, da jim stiki in poznanstva niso pomagali pri iskanju usposobljenega 

kadra z mednarodnimi izkušnjami. Največji koristi, ki so ju podjetja imela od stikov in 

poznanstev, sta bili na področju pridobivanja novih poslovnih kontaktov v tujini (odgovori na 

»zelo vplivali« in »še kar vplivali« – 46,1 %) ter pri pridobivanju informacij o tržnih 

priložnostih v tujini (odgovori »zelo vplivali« in »še kar vplivali« – 37,9 %). Po drugi strani 

pa nekaj nad 24 % podjetnikov meni, da jim stiki in poznanstva sploh niso pomagali pri 

pridobivanju novih poslovnih kontaktov v tujini in pridobivanju informacij o tržnih 

priložnostih v tujini. Ocena strinjanja s trditvami se nahaja v intervalu med 1,66 in 3,07, kar 

pomeni, da se obravnavani podjetniki najbolj strinjajo s trditvijo, da imajo stiki in poznanstva 

največji vpliv pri pridobivanju novih poslovnih kontaktov v tujini. Odgovori podjetnikov so 

bili najmanj homogeni pri trditvi, da jim stiki in poznanstva dajo informacije o tržnih 

priložnostih v tujini (aritmetična sredina = 2,86, standardni odklon = 1,356.) 

Naslednje vprašanje je podjetnike spraševalo o tem, kako pogosto iščejo nasvete pri 

odvetnikih in notarjih, profesionalnih svetovalcih, državnih institucijah in skladih za razvoj 

malih podjetij, gospodarski in obrtnih zbornicah ter investitorjih. Rezultati so prikazani v 
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tabeli 10. Odgovori so razvrščeni od vrednosti 1 do 5, kjer odgovor 1 pomeni »nikoli«, 5 pa 

»zelo pogosto«. 

Tabela 10: Iskanje nasvetov 

Pogostost iskanja 
nasvetov pri: 

1 

v % 

2 

v % 

3 

v % 

4 

v % 

5 

v % 
Aritm. 
sredina 

Stand. 
napaka 

Stand. 
odklon 

Odvetnikih, notarjih 8,4 34,7 35,5 15,9 5,6 2,76 0,063 1,004 

Profesionalnih 
svetovalcih 

28,9 27,2 24,4 17,1 2,4 2,37 0,073 1,142 

Državnih institucijah, 
skladih za razvoj malih 
podjetij 

36,7 26,1 24,9 11,0 1,2 2,14 0,069 1,074 

Gospodarski, obrtnih 
zbornicah 

28,8 26,6 26,3 15,8 2,8 2,38 0,072 1,137 

Investitorjih 32,0 27,1 19,8 16,6 4,5 2,34 0,077 1,213 

V povprečju so se podjetniki najbolj strinjali s trditvijo, da nasvete iščejo pri odvetnikih in 

notarjih (aritmetična sredina = 2,76), najmanjkrat pa se za nasvete obrnejo k državnim 

institucijam ter skladom za razvoj malih podjetij, saj je 36,7 % podjetnikov odgovorilo, da pri 

njih nikoli niso iskali nasveta. Ocena strinjanja s trditvami se nahaja v intervalu med 2,14 in 

2,76. Podjetniki so bili najbolj homogeni pri odgovoru, da iščejo nasvete pri odvetnikih in 

notarjih, največji standardni odklon pa je bil pri odgovoru, da iščejo nasvete pri investitorjih. 

Glede na navedeno se je potrebno vprašati za vzrok, saj bi državne institucije, predvsem pa 

skladi za razvoj malih podjetij, morali predstavljati večji delež.  

6.1.2 Opisne in številčne spremenljivke o inovativnosti in tveganju 

Vprašanja od št. 48 do 51 so zajemala področje inovativnosti v podjetju ter stališča glede 

posameznih trditev, povezanih s tveganjem. Podjetniki so odgovarjali na vprašanja o številu 

novosti in novo uvedenih tehnologij, kako pogosto spreminjajo poslovne procese ter o 

njihovih osebnih stališčih glede trditev, povezanih s tveganjem. 

V tabeli 11 so prikazani odgovori na vprašanje, koliko novih tehnologij so v podjetjih pričeli 

uporabljati v zadnjih dveh letih. Odgovori so razvrščeni v šest skupin. Prva skupina 

predstavlja podjetja, ki v zadnjih dveh letih niso uvedla nobene nove tehnologije, v zadnjo 

skupino pa so uvrščena podjetja, ki so uvedla 11 in več novih tehnologij. 
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Tabela 11: Uporaba novih tehnologij v zadnjih dveh letih 

Število novo 

uporabljenih tehnologij 
Število podjetij Delež podjetij (v %) 

0 38 15,1 

1 46 18,3 

2-3 123 48,8 

4-5 31 12,3 

6-10 9 3,6 

11 in več 5 2,0 

Skupaj 252 100 

Nekaj manj kot polovica anketiranih podjetij je med letoma 2001 in 2003 uvedla od dve do tri 

nove tehnologije, najmanjši delež podjetij (2 %) je uvedlo več kot 10 novih tehnologij. 

Podjetij, ki niso uvedla nobene nove tehnologije v tem obdobju, je bilo 15 %, takšnih, ki so 

uvedla eno novo tehnologijo, pa dobrih 18 %. Pri naj omenimo, da smo obravnavali vsa 

analizirana podjetja, tudi netehnološka, kar lahko bistveno vpliva na dosežene rezultate. V 

kolikor bi obravnavali le tehnološka podjetja, bi bili deleži podjetij v frekvenčni porazdelitvi 

porazdeljeni drugače. 

V tabeli 12 so prikazani odgovori na vprašanje glede področij, na katerih so podjetja uvajala 

novosti. Lahko so izbirala med odgovori, da so proizvodi ali storitve nova za podjetje, nova za 

trg ali pa so podjetja izboljšala obstoječe proizvode ali storitve. 

Tabela 12: Področja novosti 

Število novosti 
Proizvod/storitev 
nova za podjetje 

v % 

Proizvod/storitev nova 
za trg 

v % 

Izboljšanje obstoječih 
proizvodov/storitev 

v % 

0 14,3 40,5 12,2 

1 13,9 22,1 13,9 

2-3 42,6 22,1 33,6 

4-5 12,6 7,7 18,5 

6-10 8,3 4,1 7,6 

11 in več 8,3 3,6 14,3 

Največ podjetij (42,6 %) je uvedlo od 2 do 3 novosti na področju proizvodov oziroma 

storitev, ki so bili novi za podjetje. Tudi pri izboljšanju obstoječih proizvodov oziroma 

storitev, je bilo največ takšnih podjetij, ki so uvedla od 2 do 3 novosti (33,6 %). Najmanj so 

podjetja uvajala takšnih novosti, kjer so bili proizvodi oziroma storitve nove za trg, saj kar 

40,5 % podjetij ni uvedlo nobene takšne novosti oziroma je bilo kar 62,2 % podjetij, ki so 
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uvedla manj kot dve novosti. Več kot 11 novosti je uvedlo sorazmeren nizek delež podjetij 

(26,2 %), največ od teh so podjetja uvedla na področju izboljšanja obstoječih proizvodov 

oziroma storitev (14,3 %). Tudi tu bi bili odstotki podjetij, ki so uvedla novosti razporejeni 

drugače, če bi upoštevali le tehnološka podjetja. Enako velja za rezultate v tabeli 13. 

Odgovori na vprašanje, kolikokrat letno spreminjajo poslovne procese na področju 

proizvodnega ali storitvenega procesa, področju trženja in ostalih področjih, so prikazani v 

tabeli 13. 

Tabela 13: Pogostost spreminjanja poslovnih procesov 

Število sprememb 

      Področje 
sprememb 

Področje proizvodni/ 
storitveni proces 

v % 

Področje trženja 

v % 

Ostala področja 

v % 

0 29,8 32,1 36,9 

1× 36,2 37,2 33,3 

2-3× 21,7 19,2 20,4 

4-5× 4,2 5,6 3,1 

6× in več 8,1 5,9 6,3 

Povprečje 2,34 2,24 2,14 

Podjetja so najpogosteje uvajala novosti na področju proizvodnih ali storitvenih procesov, in 

sicer v povprečju 2,34-krat. Sicer pa so podjetja največkrat enkrat letno menjala poslovni 

proces na področju trženja. Nekatera podjetja so svoj proizvodni ali storitveni proces menjala 

tudi šest- in večkrat letno (8,1 %). V povprečju so podjetja najmanjkrat spreminjala poslovne 

procese na ostalih področjih. 

Kot zadnji sklop vprašanj so podjetniki odgovarjali na strinjanje s trditvami glede tveganja. 

Prva trditev je bila: »Ko zasledim poslovno priložnost, se zanjo odločim, kljub temu, da mi čas 

ne omogoča poglobljene analize«. Podjetja so se bolj nagibala k nestrinjanju s to trditvijo, saj 

je bila povprečna vrednost odgovorov 2,74 (v lestvici od 1 do 5). Naslednja trditev je bila: 

»Raje izbiram priložnosti, ki so bolj tvegane in donosnejše kot tiste, ki so bolj varne a manj 

donosne«. Povprečna vrednost odgovorov za to trditev je bila 2,3, kar kaže na to, da se 

podjetja v večji meri ne strinjajo z omenjeno trditvijo. Pri trditvi »Nepredvidljive in nove 

situacije mi predstavljajo izziv, katerega rade volje sprejmem« se podjetja bolj strinjajo s to 

trditvijo kot ne, saj je bilo povprečje 3,18. Nadalje so se podjetja s povprečjem 2,57 bolj 

nagibala k nestrinjanju s trditvijo »Poslovanje na mednarodnih trgih smatram za zelo 

tvegano« kot k strinjanju, torej se jim mednarodni trg ne zdi bolj tvegan kot domač. S 

povprečjem 2,72 so se podjetja bolj nagibala tudi k nestrinjanju s trditvijo »Poslovanje na 

mednarodnih trgih smatram za bolj tvegano kot poslovanje na domačem trgu«. Naslednja 

trditev je bila: »Dobičkonosnost prodaje na tujih trgih je relativno večja kot dobičkonosnost 

prodaje doma«. Podjetja so se tudi pri tej trditvi bolj nagibala k nestrinjanju, saj je bilo 
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povprečje 2,73. Glede trditve »Prodaja na mednarodnih trgih lahko predstavlja glavni 

doprinos k dobičku podjetja« so bila podjetja bolj neodločena - povprečje je bilo 2,93. Pri 

naslednji trditvi, da »Prodaja na mednarodnih trgih predstavlja glavni doprinos k rasti 

podjetja«, pa so se podjetja strinjala s trditvijo (povprečna vrednost 3,3), čeprav je kar 17,3 % 

podjetij odgovorilo, da se sploh ne strinjajo z omenjeno trditvijo. 

6.2 Rezultati testiranja 

6.2.1 Testiranje hipoteze 1 

Za preverjanje prve hipoteze je bila s pomočjo regresijske analize in Pearsonovega 

korelacijskega koeficienta3 preverjena povezanost med članstvom v strokovnih in 

nestrokovnih organizacijah ter stopnjo inovativnosti v podjetjih.  

Članstvo v strokovnih in drugih organizacijah je bila merjena s pomočjo dveh spremenljivk, 

pri katerih so anketirani v podjetjih odgovarjali na vprašanji: 

‒ v koliko strokovnih in s poslom povezanih organizacijah ste trenutno včlanjeni (v43_stro) 

in 

‒ v koliko športnih, kulturnih in interesnih društvih in klubih ste trenutno včlanjeni 

(v43_spor). 

V obeh primerih so podjetniki odgovarjali s pomočjo naslednje 4-stopenjske lestvice: 1 = 0 

članstev, 2 = 1-5 članstev, 3 = 6-10 članstev, 4 = 11 ali več članstev.  

Pearsonov koeficient korelacije je mera linearne povezanosti med dvema vsaj intervalnima 

spremenljivkama, zato je bilo potrebno pred testiranjem hipoteze sešteti obe spremenljivki, s 

katerima se je merilo članstvo v strokovnih ali nestrokovnih organizacijah (v43_stro in 

43_spor). Osnovne značilnosti dobljene spremenljivke predstavljamo v tabeli 14, 15 in sliki 6. 

Tabela 14: Članstvo v strokovnih ali nestrokovnih organizacijah – opisne statistike 

 F Min Max Aritm. sredina Stand. odklon 

Število članstev v strokovni 

ali nestrokovni organizaciji 
255 2,00 8,00 3,62 0,964 

Iz tabele 14 je razvidno, da je bilo od 255 podjetij, ki so bila včlanjena v eno od mrež, v 

povprečju včlanjenih v 3,62 strokovnih ali nestrokovnih organizacij. 

                                                 
3 Pearsonov koeficient korelacije (rxy) je matematična in statistična številska mera, ki predstavlja 
velikost linearne povezanosti spremenljivk X in Y, merjenih na istem predmetu preučevanja.  
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V tabeli 15 so prikazane posamezne vrednosti števila članstev v strokovni ali nestrokovni 

mreži. Najvišja vrednost članstev je v skupini 4, kjer je kar polovica vseh proučevanih 

podjetij, na kar je nakazovala tudi povprečna vrednost včlanjenosti v podjetniške mreže 

(3,62). Najmanj podjetij je včlanjenih v sedem ali osem organizacij.  

Tabela 15: Število članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji 

 Število 
članstev 

Frekvenca 
podjetij Delež podjetij 

Kumulativa podjetij 

v %  

 2,00 32 12,5 12,5 

3,00 70 27,2 40,0 

4,00 129 50,2 90,6 

5,00 13 5,1 95,7 

6,00 9 3,5 99,2 

7,00 1 0,4 99,6 

8,00 1 0,4 100,0 

Skupaj 255 99,2  

Manjkajoči  2 0,8  

Skupaj 257 100,0  

Na sliki 6 je prikazana porazdelitev nove spremenljivke, ki meri vključenost v podjetniške 

mreže. Porazdelitev vzorca je v obliki normalne porazdelitve4 in ponovno kaže povprečje 

blizu vrednosti 4, kar pomeni, da so podjetja v povprečju včlanjena v nekaj manj kot štiri 

organizacije. 

                                                 
4 Normalna porazdelitev je porazdelitev, določena za spremenljivko Y, in je določena z dvema 
parametroma: aritmetično sredino My in standardnim odklonom ǫy (Košmelj 1996, 51). 
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Slika 6: Vključenost malih in srednje velikih podjetij v podjetniško mrežo 

Po izračunu nove spremenljivke je bilo mogoče preveriti domnevo o linearni povezanosti 

spremenljivk. Ker je bila tudi stopnja inovativnosti merjena z več spremenljivkami, je bila 

hipoteza 1 preverjana z dvema podhipotezama. 

Testiranje hipoteze 1a 

Najprej je bila preverjana povezanost med novo dobljeno spremenljivko »število članstev v 

strokovnih ali nestrokovnih organizacijah« in spremenljivko »koliko novih tehnologij ste 

pričeli uporabljati v zadnjih dveh letih«. Ta spremenljivka kaže vrednosti števila novih 

tehnologij, ki so jih podjetja uvedla. Spremenljivka je bila merjena na naslednji način: 

vprašanje = Koliko novih tehnologij ste v podjetju pričeli uporabljati v zadnjih dveh letih? 

Možni odgovori so bili podani v naslednji lestvici: 1 – 0 tehnologij, 1 – 1 tehnologijo, 2 – 2-3 

tehnologiji, 3 – 4-5 tehnologij, 4 – 6-10 tehnologij, 5 – 11 ali več tehnologij. Hipoteza 1a je 

bila najprej testirana z regresijsko analizo, nato še s korelacijo med obema spremenljivkama. 

Za testiranje z regresijsko analizo je bila testirana ničelna hipoteza H0: spremenljivka »število 

novih tehnologij« ni odvisna od spremenljivke »število članstev v strokovnih ali nestrokovnih 

organizacijah«. Postavljena je bila alternativna domneva H1: spremenljivka »število novih 

tehnologij« je odvisna od spremenljivke »število članstev v strokovnih ali nestrokovnih 

organizacijah«. Spremenljivka »število članstev v strokovnih ali nestrokovnih organizacijah« 

je bila označena kot neodvisna spremenljivka, spremenljivka »koliko novih tehnologij ste 

pričeli uporabljati v zadnjih dveh letih« pa kot odvisna spremenljivka. Iz ocene linearnega 

regresijskega modela (v48_novt'' = 1,986 + 0,244*v43) lahko na podlagi vzorca ocenjujemo, 

da se število novih tehnologij v povprečju poveča za 0,24 odstotne točke, če se število 

članstev v strokovnih ali nestrokovnih organizacijah poveča za eno odstotno točko. Na 
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podlagi t statistike (t = 2,860 in Sig = 0,005) lahko z 0,5 % tveganjem zavrnemo ničelno 

domnevo in sprejmemo sklep, da je število novih tehnologij odvisno od števila članstev v 

strokovni ali nestrokovni organizaciji. Z determinacijskim koeficientom določimo še 

pojasnjevalno moč modela. Determinacijski koeficient (R Square) ima vrednost 0,031, kar 

pomeni, da je le 3,1 % variance števila novih tehnologij pojasnjeno z linearnim vplivom 

števila članstev v strokovnih ali nestrokovnih organizacijah, preostalih 96,9 % povzročajo 

neznani dejavniki. Determinacijski koeficient je sicer nizek, kar kaže, da proučevana 

odvisnost obstaja, vendar da na število novih tehnologij, poleg vključenosti v podjetniško 

mrežo, vplivajo predvsem drugi dejavniki. Korelacijski koeficient (R = 0,177) kaže, da je 

povezanost med številom novih tehnologij in številom članstev v strokovnih in nestrokovnih 

organizacijah pozitivna in šibka (R < 0,6). 

Pri testiranju s korelacijo je bila testirana naslednja ničelna hipoteza H0: spremenljivki 

»število novih tehnologij« in »število članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji« na 

populaciji nista linearno povezani oz. je Pearsonov koeficient korelacije na populaciji enak 0. 

Postavljena je bila alternativna domneva H1: spremenljivki »število novih tehnologij« in 

»število članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji linearno« sta na populaciji povezani 

oz. je Pearsonov koeficient na populaciji različen od 0. V tabeli 16 so predstavljeni rezultati 

korelacije. 

Tabela 16: Korelacijska matrika 

  Število članstev v 

strokovni ali 

nestrokovni 

organizaciji 

Koliko novih tehnologij 

ste v začeli uporabljati v 

zadnjih dveh letih 

Število članstev v 

strokovni ali 

nestrokovni organizaciji 

Pearsonov korelac. 

koeficient 
1 0,183** 

Sig. (2-tailed)  0,004 

N 255 251 

Koliko novih tehnologij 

ste v začeli uporabljati v 

zadnjih dveh letih 

Pearsonov korelac. 

koeficient 
0,183** 1 

Sig. (2-tailed) 0,004  

N 251 252 

**. Korelacija je značilna pri stopnji 0.01 (dvostranski test značilnosti). 

Iz tabele 16 je razvidna vrednost Pearsonovega koeficienta in je 0,183, torej gre za pozitivno 

linearno povezanost med številom članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji in 

številom novih tehnologij, ki so jih v anketiranih podjetjih začeli uporabljati med letoma 2001 
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in 2003. Signifikanca znaša 0,004, torej lahko ničelno hipotezo zavrnemo (Sig. < 0,05) in 

sprejmemo hipotezo o linearni povezanosti spremenljivk s tveganjem, ki je manjše od 1 % 

oziroma natančno z 0,4 % tveganjem. Vendar tudi tu nizka vrednost Pearsonovega koeficienta 

kaže na to, da je odvisnost števila novih tehnologij od članstva v mreži šibka. 

Tako regresijska analiza kot korelacijski koeficient potrjujeta, da so v podjetjih, ki so bila v 

letu 2003 včlanjena v podjetniško mrežo, uvedli več novih tehnologij. Tako determinacijski 

kot Pearsonov koeficient pa kažeta na to, da je ta vpliv sicer statistično značilen, vendar šibek.  

Testiranje hipoteze 1b 

V nadaljevanju je bila tako z regresijsko analizo kot s korelacijsko matriko preverjana 

povezanost med novo dobljeno spremenljivko »število članstev v strokovnih ali nestrokovnih 

organizacijah« in na novo izračunano spremenljivko »v49«, ki opredeljuje število proizvodov 

oziroma storitev, novih za podjetje ali za trg, ali pa gre za izboljšanje obstoječih proizvodov 

oziroma storitev. Podjetniki so odgovarjali na vprašanja, koliko novosti so v svojem podjetju 

uvedli v zadnjih dveh letih, in sicer novosti, kot so: proizvodi oziroma storitve, nove za 

podjetje, proizvodi oziroma storitve, novi za trg, ter izboljšanje obstoječih proizvodov 

oziroma storitev. Lestvica možnih odgovorov glede uvedbe novosti je razdeljena v šest 

kategorij: 1 – 0 novosti, 1 – 1 novost, 2 – 2-3 novosti, 3 – 4-5 novosti, 4 – 6-10 novosti, 5 – 11 

ali več novosti. 

Pred testiranjem hipoteze je bila z izračunom pridobljena odvisna spremenljivka (v49), ki 

predstavlja število proizvodov oziroma storitev, novih za podjetje, novih za trg ali pa gre za 

izboljšanje obstoječih proizvodov oziroma storitev.  

Iz tabele 17 je razvidno, da je od 251 podjetij, ki so bila včlanjena v eno od mrež, v povprečju 

uvedlo 8,03 novosti. Podjetja, ki so bila včlanjena v eno od mrež, so v dveh letih (med letoma 

2001 in 2003) v povprečju uvedla od 4,1 do 12 novosti.  

Tabela 17: Število uvedenih novosti – opisne statistike 

 
F Min Max 

Aritmet. 
sredina 

Stand. 
napaka  

Stand. 
odklon 

Število proizvodov/ 
storitev, ki so nove za 
podjetje, za trg ali 
izboljšanje obstoječih 

251 1 18 8,03 0,248 3,930 

V tabeli 18 so prikazana števila proizvodov ali storitev, ki so nova za podjetje, nova za trg ali 

izboljšave obstoječih proizvodov ali storitev, ki so jih podjetja uvedla v obdobju med 2001 in 

2003. Podani so frekvenčni podatki ter odstotek in kumulativa v odstotkih. Največ podjetij je 

uvedlo tri nove proizvode ali storitve, velik odstotek je tudi pri vrednosti devet, najmanj pa je 
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bilo podjetij, ki so uvedla en nov proizvod ali storitev. Rezultati kažejo, da je skoraj polovica 

podjetij uvedla do sedem novih proizvodov ali storitev.  

Tabela 18: Frekvenca števila novih proizvodov ali storitev 

Število proizvodov/ storitev, ki so nove za podjetje, za trg ali izboljšanje obstoječih 

  Frekvenca podjetij Delež podjetij Kumulativa podjetij 

 1 2 0,8 0,8 

2 4 1,6 2,4 

3 36 14,0 16,7 

4 13 5,1 21,9 

5 12 4,7 26,7 

6 27 10,5 37,5 

7 28 10,9 48,6 

8 23 8,9 57,8 

9 29 11,3 69,3 

10 18 7,0 76,5 

11 12 4,7 81,3 

12 15 5,8 87,3 

13 9 3,5 90,8 

14 3 1,2 92,0 

15 4 1,6 93,6 

16 6 2,3 96,0 

17 5 1,9 98,0 

18 5 1,9 100,0 

Skupaj 251 97,7  

Manjkajoči 6 2,3  

Skupaj 257 100,0  

Na sliki 7 je prikazana porazdelitev spremenljivke, ki meri število uvedenih novosti. 

Porazdelitev vzorca je v obliki normalne porazdelitve. 
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Slika 7: Število uvedenih novosti v podjetju v obdobju med 2001 in 2003 

Pri testiranju z regresijsko analizo je bila testirana ničelna hipoteza H0: spremenljivka »število 

proizvodov/storitev, ki so nove za podjetje, za trg ali izboljšanje obstoječih«, ni odvisna od 

spremenljivke »število članstev v strokovnih ali nestrokovnih organizacijah«. Postavljena je 

bila alternativna domneva H1: spremenljivka »število proizvodov/storitev, ki so nove za 

podjetje, za trg ali izboljšanje obstoječih« je odvisna od spremenljivke »število članstev v 

strokovnih ali nestrokovnih organizacijah«. Spremenljivka »število članstev v strokovnih ali 

nestrokovnih organizacijah« je bila označena kot neodvisna spremenljivka, spremenljivka 

»število proizvodov/storitev, ki so nove za podjetje, za trg ali izboljšanje obstoječih«, pa kot 

odvisna spremenljivka. Iz ocene linearnega regresijskega modela (v49'' = 4,981 + 0,841*v43) 

lahko na podlagi vzorca ocenjujemo, da se število proizvodov/storitev, ki so nove za podjetje, 

za trg ali izboljšanje obstoječih, v povprečju poveča za 0,84 odsotne točke, če se število 

članstev v strokovnih ali nestrokovnih organizacijah poveča za eno odstotno točko. Na 

podlagi t statistike (t = 3,322 in Sig = 0,001) lahko z 0,1 % tveganjem zavrnemo ničelno 

domnevo in sprejmemo sklep, da je število proizvodov/storitev, ki so nove za podjetje, za trg 

ali izboljšanje obstoječih, odvisno od števila članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji. 

Iz jakosti povezanosti lahko na podlagi determinacijskega koeficienta (R Square) ugotovimo, 

da je le 4 % variance števila proizvodov/storitev, ki so nove za podjetje, za trg ali izboljšanje 

obstoječih pojasnjeno z linearnim vplivom števila članstev v strokovnih ali nestrokovnih 

organizacijah. Preostalih 96 % pa povzročajo neznani dejavniki. Determinacijski koeficient je 

nizek, kar pomeni, da proučevana odvisnost obstaja, vendar da na število proizvodov/storitev, 

ki so nove za podjetje, za trg ali izboljšanje obstoječih, poleg vključenosti v podjetniško 

mrežo, v veliki meri vplivajo drugi, nepojasnjeni dejavniki. Korelacijski koeficient (R = 

0,206) kaže, da je povezanost med številom proizvodov oziroma storitev, ki so nove za 
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podjetje, za trg ali izboljšanje obstoječih, in številom članstev v strokovnih in nestrokovnih 

organizacijah pozitivna in šibka (R < 0,6). 

Pri korelaciji je bila testirana naslednja ničelna hipoteza H0: spremenljivki »število članstev v 

strokovni ali nestrokovni organizaciji« in »število proizvodov/storitev, ki so nove za podjetje, 

za trg in izboljšanje obstoječih,« na populaciji nista linearno povezani oz. je Pearsonov 

koeficient korelacije na populaciji enak 0. Podana je bila alternativna domneva H1: 

spremenljivki »število članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji« in »število 

proizvodov/storitev, ki so nove za podjetje, za trg in izboljšanje obstoječih,« sta na populaciji 

linearno povezani oz. je Pearsonov koeficient na populaciji različen od 0.  

V tabeli 19 je vrednost Pearsonovega koeficienta 0,206, kar kaže pozitivno linearno 

povezanost med spremenljivkama številom članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji 

in številom uvedenih novosti med letoma 2001 in 2003. Nizka vrednost Pearsonovega 

koeficienta kaže na to, da je odvisnost med spremenljivkama šibka, vendar statistično 

značilna. Vrednost Signifikanca znaša 0,001, torej lahko ničelno hipotezo zavrnemo (Sig. < 

0,05) in sprejmemo hipotezo o linearni povezanosti spremenljivk s tveganjem, ki je manjše od 

1 %, oziroma natančno z 0,1 % tveganjem.  

Tabela 19: Korelacijska matrika o povezanosti spremenljivk 

  
Število članstev v 

strokovni ali nestrokovni 
organizaciji 

Število proizvodov/ 
storitev, ki so nove za 

podjetje, za trg ali 
izboljšanje obstoječih 

Število članstev v 
strokovni ali 
nestrokovni 
organizaciji 

Pearsonov 
korelacijski 
koeficient 

1 0,206** 

Sig. (2-tailed)  0,001 

N 255 250 

Število 
proizvodov/storitev, 
ki so nove za 
podjetje, za trg ali 
izboljšanje 
obstoječih 

Pearsonov 
korelacijski 
koeficient 

0,206** 1 

Sig. (2-tailed) 0,001  

N 250 251 

** Korelacija je značilna pri stopnji 0.01 (dvostranski test značilnosti). 

Regresijska analiza ter korelacija potrjujeta tudi drugo podhipotezo (hipotezo 1b), da so v 

podjetjih, ki so bila leta 2003 včlanjena v več strokovnih ali nestrokovnih organizacijah, 

uvedli večje število proizvodov oz. storitev, ki so nove za podjetje, za trg ali izboljšali 
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obstoječe proizvode oziroma storitve. Tako determinacijski kot Pearsonov koeficient pa 

kažeta na to, da je vpliv vključenosti v podjetniško mrežo na število proizvodov oziroma 

storitev, novih za podjetje ali za trg ter za izboljšanje obstoječih proizvodov oziroma storitev 

sicer statistično značilen, vendar šibek.  

6.2.2 Testiranje hipoteze 2 

Za preverjanje druge hipoteze so bila s pomočjo spremenljivke o številu zaposlenih in podatka 

o višini prodaje podjetja razdeljena v dve skupini: v skupino majhnih in skupino srednje 

velikih podjetij. Iz tabele 20 je razvidno, da je bilo v vzorcu 46 % majhnih podjetij, 50 % 

srednje velikih podjetij in 4 % podjetij, za katere zaradi manjkajočih podatkov velikosti ni 

bilo mogoče opredeliti. Vzorca sta bila ustrezna za primerjavo, saj je velikost vzorcev 

sorazmerna. 

Tabela 20: Velikost podjetja 

 Frekvenca podjetij Delež podjetij 

Majhno podjetje 117 45,5 % 

Srednje veliko podjetje 129 50,2 % 

Brez odgovora 11 4,3 % 

Skupaj 257 100,0 % 

Kot je razvidno iz tabele 21, je primerjava opisnih statistik med majhnimi in srednje velikimi 

podjetji razkrila, da v skupini majhnih podjetij dosegajo nekoliko nižje povprečje glede števila 

članstev v strokovnih ali nestrokovnih organizacijah (3,57) kot v srednje velikih podjetjih 

(3,89), vendar je razlika le minimalna. Majhna podjetja so imela v povprečju med 2,6 in 4,5 

članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji, v srednje velikih podjetjih pa med 2,9 in 4,8 

članstev. Razlike med skupinama niso velike, natančno pa je bila ta razlika proučena s t 

statistiko. Glede na navedene ugotovitve, velikost podjetij ni ključen dejavnik pri vključenosti 

podjetij v podjetniške mreže, zato tudi ne vidimo prave smiselnosti nadaljnjega preverjanja 

ugotovitev glede na velikost podjetij. Vsebinsko pa to pomeni, da se tudi ukrepi in politike za 

spodbujanje mreženja ne rabijo razlikovati med malimi in srednjimi podjetji. 

Tabela 21: Statistike po skupinah 

 

Velikost podjetja N Povprečje 

Stand. 

napaka 

Stand. 

odklon 

Število članstev v 
strokovni ali 
nestrokovni 
organizaciji 

majhno podjetje 116 3,57 0,089 0,96210 

srednje veliko 
podjetje 

129 3,89 0,081 0,92532 
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Najprej je bil preverjen test enakosti varianc, kjer sta testna statistika F = 0,343 in Sig. 0,559 

pokazala, da so variance različne. V nadaljevanju sta bili preverjani hipotezi glede povprečij, 

in sicer H0: povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji enaki (spremenljivki 

nista statistično povezani) ter H1: povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta na 

populaciji različni (spremenljivki sta statistično značilno povezani). Rezultati so prikazani v 

tabeli 22. 

Tabela 22: T-test za preskušanje domneve  

 Število članstev v strokovni ali 
nestrokovni organizaciji 

Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

 F 0,343  

Sig. 0,559  

t-test for Equality of 
Means 

 t -1,003 -1,000 

df 243 237,960 

Sig. (2-tailed) 0,317 0,318 

Mean Difference -0,12096 -0,12096 

Std. Error 
Difference 

0,120650 0,120900 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower -0,35861 -0,35913 

Upper 0,11670 0,11722 

Druga domneva je bila preverjana s pomočjo t statistike in njene stopnje značilnosti. Vrednost 

testne statistike t je znašala -1,003. Signifikanca t statistike je bila prevelika (znaša 0,317 in je 

večja od 0,05), da bi lahko zavrnili ničelno hipotezo in govorili o statistično značilnih razlikah 

med obema skupinama podjetij. Testiranje druge hipoteze je razkrilo, da v letu 2003 v srednje 

velikih podjetjih odvisnost stopnje inovativnosti od vključenosti v podjetniško mrežo ni večje 

od odvisnosti v manjših podjetjih, kar se je v bistvu nakazovalo že pri interpretaciji opisnih 

statistik. 

6.2.3 Testiranje hipoteze 3 

S tretjo hipotezo naj bi se preverilo, ali so podjetja, ki so bila vključena v podjetniško mrežo 

med leti 2001 in 2003, v tem obdobju res vpeljala v povprečju vsaj dve novi tehnologiji. V 

raziskavo smo zajeli podatke za vsa podjetja vključena v raziskavo leta 2003, ne samo za 
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tehnološka, saj primarna raziskava ni natančno razmejevala podjetja na tehnološka in 

netehnološka. 

Za namene testiranja hipoteze so bila obravnavana podjetja razdeljena v dve skupini, tako da 

so bila v prvi skupini samo tista podjetja, ki so bila včlanjena vsaj v eno strokovno ali 

nestrokovno mrežo, preostala podjetja pa so bila v drugi skupini. Rezultati so prikazani v 

tabeli 23, iz katere je razvidno, da je 12 % podjetij, ki niso vključena v nobeno podjetniško 

mrežo, in 88 % podjetij, ki so vključena v vsaj eno strokovno ali nestrokovno mrežo. Za eno 

anketirano podjetje podatka ni bilo na razpolago. 

Tabela 23: Vključenost v podjetniške mreže 

 Frekvenca podjetij Delež podjetij 

Da 224  87,5 % 

Ne 32 12,5 % 

Brez odgovora 1 0,4 % 

Skupaj 257 100,0 % 

S pomočjo SPSS-a so bili uporabljeni zgolj podatki podjetij, ki so bila v letu 2003 vključena v 

podjetniško mrežo. Rezultati za spremenljivko »število novih tehnologij«, kjer smo podatke 

razvrstili v frekvenčno porazdelitev, so prikazani v tabeli 24. Podatki so razvrščeni v šest 

razredov, sedmi razred predstavlja podjetja, ki pri vprašanju o številu novih tehnologij niso 

podala odgovora. Prvi razred se nanaša na podjetja, ki niso uvedla nobene nove tehnologije, 

drugi razred na podjetja, ki so uvedla eno novo tehnologijo, tretji razred zajema podjetja, ki so 

uvedla dve do tri nove tehnologije. V šestem razredu so zajeta podjetja, ki so uvedla 11 in več 

novih tehnologij. 

Tabela 24: Število novih tehnologij med letoma 2001 in 2003 za podjetja, ki so vključena 

v podjetniško mrežo 

 Frekvenca 
podjetij 

Delež 
podjetij 

Kumulativa 

v % 

Aritm. 
sredina 

Stand. 
napaka 

Stand. 
odklon 

0 29 12,9 12,9    

1 39 17,4 30,3    

2-3 111 49,6 79,9    

4-5 28 12,5 92,4 2,82 0,072 1,064 

6-10 9 4,0 96,4    

11 ali več 4 1,8 98,2    

Brez odgovora 4 1,8 100,0    

Skupaj 224 100,0     
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Iz rezultatov je razvidno, da je bilo leta 2003 dobrih 30 % takšnih podjetij, ki niso uvedla 

nobene nove ali samo eno novo tehnologijo. Čeprav je največja frekvenca v razredu podjetij, 

ki so uvedla od 2 do 3 nove tehnologije (polovica vseh anketiranih podjetij), hipoteze ni 

mogoče potrditi, saj je med podjetji, vključenimi v podjetniško mrežo, razmeroma visoko 

število takšnih, ki so uvedla manj kot dve novi tehnologiji. V povprečju so podjetja, vključena 

v podjetniško mrežo v letu 2003, uvedla med 1,76 in 3,88 novih tehnologij. Razlog za 

zavrnitev hipoteze lahko izhaja iz že navedene omejitve, da so bila v vzorec zajeta vsa 

podjetja, tudi netehnološka. Predvidevamo, da v kolikor bi v vzorec zajeli samo proizvodna 

podjetja, bi bil odstotek podjetij, ki so v obdobju med 2001 in 2003 uvedla vsaj dve novi 

tehnologiji, višji. Na to kaže tudi rezultat, da so v obdobju med 2001 in 2003 podjetja v 

povprečju uvedla 2,82 novih tehnologij. 

6.2.4 Testiranje hipoteze 4 

Namen četrte hipoteze je bil preveriti predpostavko, ali so podjetja, vključena v podjetniško 

mrežo v letu 2003, spremenila svoj proizvodni oziroma storitveni proces v povprečju vsaj 

enkrat na leto. Pri tem so bili podatki podjetij, vključenih v podjetniško mrežo (včlanjena v 

strokovno ali nestrokovno organizacijo), razvrščeni v frekvenčno porazdelitev, ki je prikazana 

v tabeli 25. Podatki so bili razvrščeni v pet razredov. Prvi razred predstavljajo podjetja, 

vključena v podjetniško mrežo, ki niso niti enkrat letno spremenila proizvodnega oziroma 

storitvenega procesa, v zadnjem razredu pa so podjetja, vključena v podjetniško mrežo, ki so 

v povprečju več kot petkrat spremenila svoj proizvodni oziroma storitveni proces. 

Tabela 25: Kolikokrat letno spremenite svoj proizvodni / storitveni proces  

 Frekvenca podjetij Delež podjetij 

0 53 25,9 

1× 82 40,0 

2-3×  45 21,9 

4-5× 10 4,9 

Več kot 5× 15 7,3 

Skupaj 205 100,0 

Podatki frekvenčne porazdelitve kažejo, da je skoraj 26 % podjetij takšnih, ki niti enkrat letno 

ne spreminjajo proizvodnih oziroma storitvenih procesov. Ker je ta odstotek previsok, četrte 

hipoteze, da podjetja, vključena v podjetniško mrežo v letu 2003, spremenijo svoj proizvodni 

oziroma storitveni proces v povprečju vsaj enkrat letno, ni mogoče potrditi. Do enake 

ugotovitve in s tem do zavrnitve hipoteze 4, pripeljejo tudi podatki iz kontingenčne tabele 

(Priloga 10), saj je vrednost podjetij, ki niso niti enkrat letno spremenila proizvodnega 

oziroma storitvenega procesa, previsoka. Za potrditev hipoteze bi morala biti vrednost podjetij 
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pri vrednosti 0 enaka nič, kar bi pomenilo, da je 0 % podjetij takšnih, ki niti enkrat letno ne 

spreminjajo svojega proizvodnega oziroma storitvenega procesa. 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE  

7.1 Povzetek ključnih ugotovitev raziskave 

Glavni namen magistrske naloge je bil ugotoviti, ali obstaja povezanost med vključenostjo 

malih in srednje velikih podjetij v podjetniške mreže ter rastjo stopnje inovativnosti. Podjetja 

se vključujejo v podjetniško mrežo preko s poslom povezanih organizacij ali preko športnih, 

kulturnih interesnih društev in klubov. Vključenost v osebno mrežo ima velik pomen pred 

začetkom poslovanja novo ustanovljenega podjetja, predvsem za pridobivanje različnih vrst 

sredstev, ki so pomembna za poslovanje podjetja. Že pred samo ustanovitvijo podjetja se 

ustanovitelji (družbeniki) pozanimajo o možnostih za ustanovitev in delovanje podjetja. 

Kasneje, med samim delovanjem podjetja, pa so podjetniki vključeni v različne podjetniške 

mreže, čeprav se pogosto te svoje vključenosti niti ne zavedajo. Pred raziskavo je bila podana 

trditev, da vključenost v podjetniške mreže vpliva na povečanje stopnje inovativnosti v 

podjetju. Tista podjetja, ki so vključena v podjetniško mrežo, naj bi v povprečju uvedla več 

novosti in večkrat spreminjala poslovne procese, kar naj bi posledično vplivalo tudi na rast 

podjetja. Prav tako obstaja močna povezanost med mrežami, novimi poslovnimi priložnostmi 

in dobičkom ter virom pridobivanja raznovrstnih informacij.  

Raziskava, opisana v tej nalogi, je pokazala, da je večina malih in srednje velikih podjetij 

vključenih v podjetniške mreže, saj je le osmina podjetij takšnih, ki niso vključena niti v 

strokovno niti nestrokovno organizacijo. V podjetjih, ki so povezana v mrežo, je bila 

ugotovljena večja stopnja inovativnosti, ki se kaže kot uvajanje novosti in sprememb na 

različnih področjih. S hipotezo 1a je raziskava potrdila, da so podjetja v letu 2003, ki so 

vključena v več strokovnih ali pa nestrokovnih organizacijah, uvedla več novih tehnologij. 

Tudi hipoteza 1b, ki je preskušala domnevo, da podjetja, ki so včlanjena v več strokovnih ali 

nestrokovnih organizacijah, uvedejo tudi več novosti (v podjetju, na trgu ali izboljšanje 

obstoječih), je bila z raziskavo potrjena. Vendar je potrebno na tem mestu omeniti, da je 

odvisnost med obema proučevanima spremenljivkama šibka, torej da na stopnjo inovativnosti 

v večji meri vplivajo drugi dejavniki, kot so ustrezno okolje v podjetju, inovativnost 

zaposlenih, finančno stanje v podjetju, dejavnost podjetja in drugo. Prav tako je potrebno 

upoštevati, da smo v raziskavi merili stopnjo inovativnosti z izhodnimi indikatorji kot so 

število novih tehnologij, uvedene novosti ter spremembe poslovnih procesov. Nismo pa 

proučevali vhodnih in procesnih indikatorjev kot so delež sredstev, ki jih podjetje namenja za 

raziskave in razvoj, število dni izobraževanj zaposlenih ter uporabo tehnik kreativnosti, tržnih 

raziskav in analize scenarijev. 

Rezultati raziskave so pokazali, da za leto 2003 ni bistvenih razlik med malimi in srednje 

velikimi podjetji glede odvisnosti stopnje inovativnosti od vključenosti v podjetniško mrežo. 

Hipoteza 2 je temeljila na predpostavki, da je odvisnost stopnje inovativnosti od vključenosti 

v podjetniško mrežo v srednje velikih podjetjih različna, večja od odvisnosti v malih 



Sklepne ugotovitve 

80 

podjetjih. Raziskava je pokazala, da predpostavka, postavljena pred izvedbo raziskave, da 

imajo srednje velika podjetja višjo stopnjo inovativnosti, če so vključena v podjetniško mrežo, 

kot majhna podjetja, ne drži. Glede na to lahko predvidevamo, da velikost podjetja, če 

primerjamo mala in srednje velika podjetja, nima vpliva na dvig inovativnosti oziroma da 

dvig inovativnosti ni pogojen z velikostjo podjetja. Predvsem je to odvisno od kulture v 

podjetju in okolja, v katerem podjetje posluje. 

Tretja hipoteza je temeljila na predpostavki, da vključenost v podjetniško mrežo pomeni tudi 

uvedbo več novih tehnologij oziroma da podjetja, vključena v podjetniško mrežo v letu 2003, 

v povprečju vpeljejo vsaj dve novi tehnologiji letno. Rezultati raziskave so pokazali, da ta 

trditev ne drži. Čeprav je polovica podjetij uvedlo med dve in tri nove tehnologije, je slaba 

tretjina takšnih podjetij, v katerih niso uvedli nobene nove tehnologije oziroma so uvedli 

samo eno novo tehnologijo. Morebitni razlog za sorazmerno visok odstotek podjetij, ki niso 

uvedla nobene nove tehnologije, lahko povezujemo s tem, da smo v raziskavi uporabili 

podatke vseh anketiranih podjetij, ne samo tehnoloških. V kolikor bi zajeli samo podatke 

tehnoloških podjetij, predvidevamo, da bi bil odstotek podjetij, ki niso uvedli nobene nove 

tehnologije veliko nižji. 

S četrto hipotezo je bila preverjana veljavnost trditve, da podjetja, ki so vključena v 

podjetniško mrežo, v povprečju spremenijo svoj proizvodni oziroma storitveni proces vsaj 

enkrat letno. Ponovno so rezultati raziskave pokazali, da trditev ni pravilna, saj je četrtina 

podjetij odgovorila, da v povprečju svojega procesa ne spreminjajo niti enkrat letno.  

Rezultati raziskave predstavljajo pomemben prispevek k teoriji, saj je raziskava pokazala, da 

vključenost v podjetniško mrežo pozitivno vpliva na dvig stopnje inovativnosti v malih in 

srednjih podjetjih. Ugotovitve kažejo, da so razlike glede dviga stopnje inovativnosti med 

malimi in srednje velikimi podjetji zanemarljive. Vendar podjetja, ki so vključena v 

podjetniško mrežo, v povprečju ne vpeljejo vsaj dveh novih tehnologij letno. V primeru, če bi 

obravnavali samo tehnološka podjetja, predvidevamo, da bi podjetja vključena v podjetniško 

mrežo, v povprečju vpeljala vsaj dve novi tehnologiji letno. Podjetja zajeta v raziskavo ne 

spreminjajo svojega proizvodnega ali storitvenega procesa v povprečju enkrat letno.  

7.2 Priporočila za podjetja 

Prednost vključenosti v podjetniško mrežo so za podjetja predvsem v novem viru informacij, 

pridobijo pa tudi na področjih, kot so trženje in raziskave in razvoj. 

Izvedena raziskava je potrdila hipotezo, da vključenost v podjetniško mrežo pomeni za 

podjetje tudi večje možnosti za rast inovativnosti v podjetju. Tako imajo podjetja z 

vključenostjo v mrežo lažjo pot pri širitvi in rasti podjetja. Podjetja, ki bi želela razširiti svoje 

poslovanje, bi se morala v podjetniške mreže vključevati bolj načrtno, se povezati s tistimi 
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strokovnimi oziroma nestrokovnimi organizacijami, od katerih pričakujejo določene koristi. 

To pomeni, da naj bi bila tovrstna vključevanja vnaprej načrtovana, pri čemer naj bi podjetja 

imela vnaprej izdelane cilje vključevanja. Kot je bilo že povedano, se nekatera podjetja svoje 

vključenosti v mrežo ne zavedajo. Zato bi lahko s sistematičnim in z načrtnim vključevanjem 

v takšnih podjetjih bolje izkoristili prednosti, ki jih mreža prinaša. Tako mala kot srednja 

podjetja bi se morala na začetku svoje poslovne poti vključiti v tiste organizacije, ki bi jim na 

začetku poslovanja lahko posredovale koristne informacije ali druge potrebne vire. Prav tako 

morajo podjetja okrepiti vezi v podjetniški mreži, ko razmišljajo o svoji rasti ali širitvi na tuje 

trge, saj si na ta način lahko olajšajo rast in širitev svojega poslovanja. 

7.3 Priporočila za institucije na področju podjetništva 

Institucije, ki podpirajo podjetništvo, lahko preko omrežnega sodelovanja bistveno 

pripomorejo k doseganju konkurenčne prednosti podjetja, zato bi se morale te institucije 

aktivneje vključevati v podjetniške mreže. Pri vprašanju, kdo je najpogostejši vir nasvetov, so 

podjetja najslabše ocenila ravno državne institucije ter sklade za razvoj malih podjetij. Več 

kot tretjina malih in srednje velikih podjetij nikoli ne poišče nasveta v omenjenih ustanovah 

oz. le dober odstotek jih poišče zelo pogosto. Ta podatek kaže na to, da ustanove nimajo 

ustreznega mehanizma, ki bi privabljal podjetja, da bi določene informacije iskali pri njih. 

Glede na to, da je dajanje nasvetov eden izmed namenov, za katerega so bile te organizacije 

ustanovljene, bi morale na tem področju predvideti ukrepe, ki bi stanje izboljšalo. Pri 

določenih institucijah je sicer zaznati določene aktivnosti in premike, pa vendar bi morale to 

početi z večjo intenzivnostjo in večjo medijsko prepoznavnostjo. 

Tudi na gospodarsko zbornico in obrtne zbornice se podjetja le malokrat obrnejo za nasvet. 

Stanje je sicer malo boljše kot pri državnih institucijah in skladih, vendar je kljub vsemu 

odstotek podjetij, ki nikoli ne poiščejo nasveta pri teh ustanovah, previsok (več kot četrtina 

podjetij). Tako bi morale tudi gospodarska zbornica in obrtne zbornice na področju svetovanja  

malim in srednjim velikim podjetjem sprejeti ukrepe, ki bi stanje izboljšali. Eden izmed 

načinov bi lahko bila tudi oblika svetovanja in odgovarjanja podjetjem preko spletne strani. 

Glede na visoko stopnjo informatiziranosti podjetij bi bil tak način svetovanja lahko dokaj 

dobro izkoriščen, za same institucije pa omenjeni način ne bi predstavljal velikega finančnega 

bremena. 

7.4 Omejitve raziskave in rezultatov 

Omejitev raziskave, izvedene za namen magistrske naloge, predstavlja sekundarni vir 

podatkov, saj je bila primarna raziskava izvedena za namen mednarodnega podjetništva, kjer 

sta bila obdelana tudi sklopa podjetniške mreže in inovativnost. Uporaba sekundarnih virov 

pomeni, da vprašanja niso konkretizirana za predmetni raziskovalni problem.  
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Določeno omejitev raziskave predstavljajo sorazmerno stari podatki, saj je bila primarna 

raziskava izvedena marca 2003. Sama obdelava podatkov in prikaz rezultatov prvotne 

raziskave sta bila v letu 2005. Vsakršno posploševanje rezultatov raziskave velja za obdobje, 

ko se je izvajala anketa, zato bi bili lahko nekateri rezultati tudi neprilagojeni na današnje 

razmere. 

V vzorec primarne raziskave so bila zajeta mala in srednja podjetja, kar pomeni, da niso bila 

upoštevana mikro podjetja, to so podjetja, kjer je število zaposlenih manjše od 10 in vrednost 

aktive ne presega 2.000.000 evrov. Mikro podjetja dandanes predstavljajo pomemben 

segment podjetij, ki so prav tako lahko vir inovativnosti in ustvarjalnosti in lahko veliko 

doprinesejo tudi k razvoju celotnega gospodarstva. 

Prav tako predstavlja omejitev to, da smo v raziskavi uporabili podatke vseh anketiranih 

podjetij, kar se je pri določenih rezultatih izkazalo kot pomanjkljivost. Primarna raziskava ni 

jasno razdelila podjetja na tehnološke in netehnološke, zato nismo mogli proučevati samo 

tehnološka podjetja. Pri proučevanju stopnje inovativnosti smo proučevali izhodne indikatorje 

kot so število novih tehnologij, uvedene novosti ter spremembe poslovnih procesov, nismo pa 

proučevali vhodnih in procesnih indikatorjev kot so delež sredstev, ki jih podjetje namenja za 

raziskave in razvoj, število dni izobraževanj zaposlenih ter uporabo tehnik kreativnosti, tržnih 

raziskav in analize scenarijev. Pri izbiri mer, s katerimi smo merili inovativnost, smo pojem 

inovativnosti opredeljevali širše, saj smo kot inovativnost predpostavljali tudi neko 

podjetniško priložnost oziroma njeno zaznavanje. Omejitev predstavljata tudi arbitrarni izbiri 

števila novo vpeljanih tehnologij pri hipotezi 3, ki smo ga določili na dve tehnologiji letno in 

pogostost sprememb poslovnega procesa pri hipotezi 4, ki smo ga definirali kot enkrat letno. 

7.5 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Kot možnosti nadaljnjega raziskovanja s področja proučevanja povezanosti vključenosti 

podjetniških mrež na dvig inovativnosti v podjetjih bi izpostavila drugačno opredelitev 

vključenosti v podjetniško mrežo. Vključenost v podjetniško mrežo bi morda lahko opredelili 

s članstvom v obeh skupinah podjetniških mrež, strokovnih in nestrokovnih. Tako bi bilo 

število podjetij, vključenih v podjetniške mreže, manjše, vendar intenzivnejše.  

Prav tako bi lahko v prihodnosti ugotavljali intenzivnost vključenosti v podjetniško mrežo. To 

bi lahko opredelili s številom povezav oziroma relacij med podjetji, ki so vključena v mrežo. 

V nadaljevanju bi ugotavljali, ali intenzivnejša vključenost v podjetniško mrežo pomeni tudi 

višji dvig inovativnosti v podjetjih. 

Kot eno omejitev v svoji raziskavi navajam, da v vzorcu niso bila zajeta mikro podjetja, zato 

bi lahko z novo raziskavo vključili tudi le-ta in ugotavljali, pri katerih podjetjih (mikro, 
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majhnih ali srednje velikih) je vključenost v podjetniške mreže najintenzivnejša, proučili 

značilnosti vključevanja v mreže pri vseh treh vrstah podjetij ter ugotavljali razlike med njimi. 

Kot možnost nadaljnjega raziskovanja glede vpliva vključenosti podjetij v podjetniško mrežo 

in dvig inovativnosti bi lahko vključili le tehnološka podjetja. Tako bi dobili bolj natančno 

sliko o indikatorjih inovativnosti.  

 





 

85 

LITERATURA IN VIRI 

Ahuja, Gautam. 2000. Collaboration networks, structural holes and innovation: a longitudinal 
study. Administrative science quarterly 45 (3): 425‒455. 

Aldrich, Howard in Catherine Zimmer. 1986. Entrepreneurship through social networks. V 
The art and science of entrepreneurship, ur. Donald Sexton in Raymond Smilor, 3‒23. 
Cambridge: Vallinger. 

Aldrich, Howard, Ben Rosen in William Woodward. 1986. Social behavior and 
entrepreneurial networks. Frontiers of entrepreneurship research 16 (1): 239‒240. 

Aldrich, Howard, Linda Renzulli in James Moody. 2000. Family matters: consequences of 
personal networks for business startup and survival. Social forces 79 (2): 523‒546. 

Antončič, Boštjan, Mitja Ruzzier in Tina Bratkovič. 2007. Ustanavljanje rast in razvoj 

podjetja: primeri iz podjetništva. Koper: Društvo za akademike in aplikativne raziskave 
Koper. 

Antončič, Boštjan, Robert D. Hiscrich, Tea Petrin in Aleš Vahčič. 2002. Podjetništvo. 
Ljubljana: GV založba. 

Antončič, Boštjan. 1999. Entrepreneurship networks. A review and future research directions. 
Slovenska ekonomska revija 50 (3): 195‒221. 

Arena, Blaise J. 1997. Creating and managing international alliance relationships. 
Http://www.refresher.com/!bjaalliance.html (20. 9. 2009). 

Arrow, Kenneth L. 1962. Economic welfare and the allocation of resources for invention. V 
Economic of information and knowledge, ur. Donald M. Lamberton, 141‒159. London: 
Penguin books. 

Belak, Janko. 1993. Podjetništvo, politika podjetja in management. Maribor: Obzorja. 

Belak, Janko. 1998. Oblikovanje razvojno usmerjenih struktur podjetja. Razvoj podjetja in 

razvojni management; posebnosti malih in srednje velikih podjetij. Gubno: MER 
Evrocenter. 

Bell, Geoffrey G. 2005. Clusters, networks, and firm innovativeness. Strategic management 

journal 26 (3): 287‒295. 

Bennett, Dinah in Simon Haslam. 1994. Can professional services firms learn some 
networking lessons from SME´s. Journal of psychiatric research 36 (4): 247‒256. 

Berggren, Björn in Lars Silver. 2009. The effect of bridging networks on entrepreneurial 
activity: the rational-legal framework and embeddedness in local social capital networks. 
Journal of enterprising communities 3 (2): 125‒137. 

Berginc, Jordan in Matjaž Krč. 2001. Ustvarjalnost in inovativnost v podjetništvu. Portorož: 
Visoka šola za podjetništvo. 

Berginc, Jordan. 2009. Mreženje je naložba v prihodnost. Podjetnik, maj, 5. 

Bessant, John in Joe Tidd. 2007. Innovation and entrepreneuship. Chichester: Wiley. 

Bessant, John in John Rush. 1995. Building bridges for innovation; the role of consultants in 
tehnology transfer. Research policy 24 (1): 97‒114. 

Birley, Sue. 1985. The Role of Networks in the entrepreneurial process. Journal of small 

business venturing 1 (1): 107‒117. 



Literatura in viri 

86 

Bleeke, Joel in David Ernst. 1993. The death of the predator. New York: Mc Kinsey. 

Bodlaj, Mateja. 2009. Povezanost med tržno naravnanostjo, inovacijami in uspešnostjo 

podjetja: konceptualni model in empirična preverba. Doktorska disertacija, Univerza v 
Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Božičnik, Stane. 2001. Analiza razvoja inovacijske dejavnosti v Sloveniji na področju malih 

in srednjih podjetij s predlogom ukrepov. Maribor: Sabex. 

Brown, Brad in John E. Butler. 1995. Competitors as allies: a study of entrepreneurial 
networks in the U.S. wine industry. Journal of small business management 33 (7): 57‒66. 

Bučar, Maja in Metka Stare. 2003. Inovacijska politika male tranzicijske države. Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 

Capaldo, Antonio. 2007.  Network structure and innovation: The leveraging of a dual network 
as a distinctive relational capability. Strategic management journal 28 (6): 585‒608. 

Chaston, Ian. 1996. Critical events and process gaps in the Danish technological institute 
SME structured networking model. International small business journal 14 (3): 71‒80. 

Co, Mary Jesselyn, Jurie Groenewald, Tres Nayager, Johan van Zyl, Kobus Visser in Bruce 
Mitchell. 2006. Entrepreneurship: fresh perspectives. Cape Town: Pearson education 
South Africa. 

Cravens, David W., Nigel F. Piercy in Shannon H. Shipp. 1996. New organizational forms for 
competing in highly dynamic environments: the network paradigm. British journal of 

management 7 (3): 203‒218. 

Čehovin, Taja. 2005. Učinkovite strategije medpodjetniškega povezovanja. Magistrsko delo, 
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.  

Čelan, Štefan, Matjaž Mulej, Marko Kos in Dušan Klinar. 2002. Od invencije do inovacije. 
Ljubljana: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, informacijsko raziskovalni in 
razvojni center. 

Das, T. K. 2000. A resource-based theory of strategic alliances. Journal of management 26 
(1): 31–62. 

Daskalopoulou, Irene in Anastasia Petrou. 2010. Entrepreneurial growth expectations and 
information flows in networks. Journal of small business and enterprise development 17 
(3): 334‒349. 

Day, George S. 2000. Managing market relationships. Journal of the academy of marketing 

science 28 (1): 24‒30. 

Devetak, Gabrijel. 1995. Marketinška zasnova podjetja. Kranj: Moderna organizacija. 

Dobni, Brooke C. 2008. Measuring innovation culture in organizations: the development of a 
generalized innovation culture construct using exploratory factor analysis European 

journal of innovation management 11 (4): 539‒559. 

Dogša, Jurij. 2000. Strateške povezave – nujnost pred vstopom v EU. V Strateške povezave 

ob vstopanju Slovenije v EU, ur. Dušan Radonjič. Maribor: Ekonomsko-poslovna 
fakulteta, Inštitut za razvoj managementa. 

Doreian, Patrick. 2008. Actor utilities, strategic action and network evolution. Advances in 

strategic management 25 (1): 247‒271. 



Literatura 

 87

Dougherty, Thomas W., Yu Ha Cheung in Liviu Florea. 2008. The role of personality in 
employee developmental networks. Journal of managerial psychology 23 (6): 653‒669. 

Dreyffus, Paul, Robert Guebro in Linda Shohesy. 1999. Quality in manufacturing: does firm 
size matter? Journal of business & enterpowership 11 (7): 75‒84.  

Drnovšek, Mateja. 2002. Merjenje prispevka podjetniških inovacij k rasti v mladih 

tehnoloških podjetjih. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Drucker, Peter F. 2007. Innovation and entrepreneurship: practice and principles. London: 
Heinemann.  

Drucker, Peter. 1992. Inovacije i poduzetništvo. Zagreb: Globus. 

Dubini, Paola in Aldrich Howard. 1991. Personal and extended networks are central to the 
entrepreneurial process. Journal of business venturing 6 (5): 305‒313. 

Dubrovski, Drago. 2004. Strateške poslovne in kapitalske povezave. Koper: Univerza na 
Primorskem, Fakulteta za management. 

Dubrovski, Drago. 2009. Strateške poslovne zveze in kapitalske povezave. Koper: Univerza na 
Primorskem, Fakulteta za management. 

Dulworth, Michael. 2008. The connect effect. Journal of organizational change management 
21 (6): 786‒788. 

Easterby-Smith, Mark, Richard Thorpe in Andy Lowe. 2005. Raziskovanje v managementu. 
Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. 

Enciklopedija Slovenije. 1990. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Eng, Teck-Yong. 2007. An investigation of internet co-ordination mechanisms in network 
organizations. Journal of interactive marketing 21 (4): 61‒75. 

Fatur, Peter in Borut Likar. 2009. Ustvarjalnost zaposlenih za inovativnost podjetja. Koper: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. 

Fatur, Peter, Borut Likar in Janez Kopač. 2009. Metodologija vrednotenja poslovnih in 
inovacijsko razvojnih sposobnosti podjetja v Inovacijsko, tehnološki in raziskovalni 

procesi v predelovalni in lesni industriji, ur. Borut Likar in Peter Fatur. Koper: Univerza 
na Primorskem, Fakulteta za management. 

Filipič, Leon. 2004. Model izgrajevanja konkurenčne usposobljenosti malih podjetij za vstop 

na tuje trge. Magistrsko delo, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

George, Jennifer M. in Gareth R. Jones. 1999. Understanding and managing organizational 

behavior. Reading: Addison-Wesley. 

Gispert, Carles. 1998. Board turnover and firm performance in Spanish companies. Madrid: 
Investigacionaes economicas. 

Gulati, Robert. 2007. Managing network resources: alliances, affiliations and other relational 

assets. New York: Oxford University Press. 

Hallen, Lars. 1992. Infrastructural networks in international business. V Managing networks 

in international business, ur. Mitchell Forsgren in Jim Johanson, 56‒93. Amsterdam: 
Gordon and Breach. 

Hansen, Erick L. 1995. Entrepreneurial networks and new organization growth. 
Entrepreneurship: theory and practise 19 (4): 7‒19. 



Literatura in viri 

88 

Henneberg, Stephan C. in Stefanos Mouzas. 2008. Final customers’ value in business 
networks. Advances in business marketing and purchasing 14 (1): 99‒127. 

Hinterhuber, Hans H. in Boris M. Levin. 1994. Strategic networks – the organization of the 
future. Long range planning 27 (3): 43‒53. 

Ilič, Branko. 2001. Socioekonomska analiza spodbude za inoviranje v podjetju. Ljubljana: 
Fakulteta za družbene vede. 

Industry Canada. 2005. What is a business network? 
Http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inmfbs-gprea.nsf/en/lu00021e.html (16. 9. 2009). 

Inovacijska dejavnost v predelovalni dejavnosti in izbranih storitvenih dejavnostih, Slovenija, 
2001‒2002. 2004. Statistične informacije, 370 (30. december): 1‒31. 
Http://www.stat.si/doc/statinf/23-SI-059-0401.pdf (20. 9. 2009). 

Inovacijska dejavnost v predelovalni dejavnosti in izbranih storitvenih dejavnostih, Slovenija, 
2002‒2004. 2007. Statistične informacije, 29 (10. maj): 1‒33. 
Http://www.stat.si/doc/statinf/23-si-059-0701.pdf (20. 9. 2009). 

Inovacijska dejavnost v predelovalni dejavnosti in izbranih storitvenih dejavnostih, Slovenija, 
2004‒2006. 2008. Statistične informacije, 49 (1. december): 1‒25. 
Http://www.stat.si/doc/statinf/23-si-059-0801.pdf (20. 9. 2009). 

Inovativni pogledi. 2008. Kaj prispeva k razvoju inovativnosti v podjetjih? 

Http://www.inovativnost.com/2008/12/01/kaj-prispeva-k-razvoju-inovativnosti-v-
podjetjih/ (16. 9. 2009). 

International Labour Organization. 1999. Major program 65: enterprise and cooperative 

development. Http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/plan/pb/98-
99fin/pb9865.htm (11. 10. 2009). 

Jack, Sarah, Sarah Drakopoulou-Dodd in Alistar R. Anderson. Change and the development 
of entrepreneurial networks over time: a processual perspective. Entrepreneurship and 

regional development 20 (2): 125‒159. 

Jarillo, Carlos J. 1993. Strategic networks: creating the borderless organizaition. Oxford: 
Butterworth Hinemann. 

Johannisson, Bengt in Mette Monsted. 1997. Contextualizing entrepreneurial networking. 
International studies of management and organisation 27 (3): 109‒136. 

Johannisson, Bengt. 1986. New venture creation – a network approch. Frontiers of 

entrepreneurship research 17 (1): 236‒238. 

Johannisson, Bengt. 1998. Personal networks in emerging knowledge – based firms: spatial 
and functional patterns. Entrepreneurship and regional development 10 (4): 297‒312. 

Johanson, Jan in Lars G. Mattson. 1987. Inter-organisational relations in industrial systems: a 
network approach compared with a transaction cost approach. International studies of 

management and organisation 17 (1): 34‒48. 

Kadushin, Charles. 2004. Introduction to social network theory. Social Networks 27 (2): 
139‒153. 

Kariž, Matija. 2004. Oblikovanje strateških zavezništev slovenskih podjetij v informacijski in 

komunikacijski panogi. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 



Literatura 

 89

Kauser, Saleema in Vivienne Shaw. 2004. The influence of behavioural and organisational 
characteristics on the success of international strategic alliances. International marketing 

review 21 (1): 17‒52. 

Klyver, Kim in Kevin Hindle. 2010. The role of 'professional advisors on financial matters' in 
entrepreneurial networks. Journal of enterprising culture 18 (1): 1‒27. 

Koka, Balaji R. in John E. Prescot. 2008. Designing alliance networks: the influence of 
network position, environmental change, and strategy on firm performance. Strategic 

management journal 29 (6): 639‒661. 

Komisija evropskih skupnosti. 2005. Sklep evropskega parlamenta in sklepa o ustanovitvi 

okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013). 
Ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation/docs/cip_com121_06042005_sl.pdf (12. 6. 
2010). 

Konda, Iva. 2006. Strateška zavezništva s poudarkom na tržnih vidikih povezovanja. Naše 

gospodarstvo 52 (1/2): 65‒76. 

Kos, Marko. 1996. Inovacijski menedžment. Priročnik za mala in velika podjetja. Ljubljana: 
Fakulteta za družbene vede. 

Kos, Marko. 2004. Inovacijska paradigma za dvig gospodarstva. Strategije in stvarnost 

razvoja. Http//www.sigov.si/dsvet/dejavnost/posveti/posvet_030222004/Kos.htm (12. 6. 
2010). 

Kos, Marko. 2005. Inovacije ločijo dobre od slabših. Delo, 14. januar, 16. 

Košmelj, Blaženka. 1996. Analiza odvisnosti za vzorčne podatke. Ljubljana: Ekonomska 
fakulteta. 

Košmelj, Blaženka. 1996. Statistika 2 – 1. del. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Kotar, Saša. 2006. Slovenski podjetniki in njihove zmožnosti. Magistrska naloga, Univerza v 
Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Kozoderc, Danilo. 2009. Inovativnost v malih in srednjih podjetjih – posnetek spletinarja. 
Http://rec1.dimdim.com/view/dimdim/ad80b23e-f35c-102c-872d-003048642bd7 (16. 9. 
2009). 

Lahovnik Matej. 2003. Uspešnost prevzemov podjetij doma in v svetu. Prevzemi 
gospodarskih družb. Manager, februar, 17. 

Larson Andrea, Jennifer A. Starr. 1993. Network model of organization formation. 
Entrepreneurship theory and practice 17 (2): 5‒15. 

Liebowitz, Jay. 2007. Social networking: the essence of innovation. Lanham: Scarecrow. 

Likar, Borut, Dejan Križaj in Peter Fatur. 2006. Management inoviranja. Koper: Univerza na 
Primorskem, Fakulteta za management. 

Likar, Borut, Janez Kopač, Mirko Markič in Tomaž Kern. 2008. Influencing indicators 
determination – precondition for successful innovation management in mechanical 
industry. Strojarstvo 50 (1): 95‒104. 

Likar, Borut. 2001. Inoviranje. Koper: Visoka šola za management. 

Likar, Borut. 2006. Inovativnost pomeni novost, ki prinaša korist. IRT3000, april 2006, 
54‒56. 



Literatura in viri 

90 

Likar, Borut. 2008. Spodbujanje inovativnosti se začne v vrtcih. 
Http://www.imamidejo.si/resources/files/Spodbujanje_inovativnosti_se_zacne_v_vrtcih.p
df (28. 9. 2009). 

Lipičnik, Bogdan. 1998. Ravnanje z ljudmi pri delu. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Lumpkin, Tom G. in Gregory G. Dess. 1996. Linking two dimensions of entrepreneurial 
orientation to firm performance: the moderating role of environment and industry life 
cycle. Journal of business venturing 16 (5) 429‒451. 

Lynch Porter, Robert. 1993. Business alliance guide: the hidden competitive weapon. New 
York: Wiley. 

Majaro, Simon. 1992. Managing ideas for profit. London: McGraw-Hill. 

Manolova, Tatiana S., Ivan M. Manev in Bojidar S. Gyoshev. 2010. In good company: the 
role of personal and interfirm networks for new-venture internationalization in a 
transition economy. Journal of world business 45 (3): 257‒265. 

Mariotti, John. 2002. Making partnerships work. Oxford: Capston. 

Mina, Andrea. 2009. The emergence of new knowledge, market evolution and the dynamics 
of micro-innovation systems. Economics of innovation and new technology 18 (5): 
447‒466. 

Mitchell, James Clyde. 1996. The concept and use of social networks. V Social networks in 

urban situations, ur. James Clyde Mitchell, 1‒50. Mainsheets: Manchester university 
press. 

Mladi podjetnik.si. 2009a. Evropski teden podjetništva. Http://mladipodjetnik.si/novice-in-
dogodki/novice/tovarna-podjemov-vabi-na-dve-
delavnici/?searchterm=podjetni%C5%A1ke%20mre%C5%BEe (27. 5. 2009). 

Mladi podjetnik.si. 2009b. Izobraževanje zavoda Mladi podjetnik: mreženje. 
Http://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/pretekli-dogodki/izobrazevanje-zavoda-
mladi-podjetnik-mrezenje (27. 5. 2009). 

Monge, Peter R. in Noshir S. Contractor. 2003. Theoris of communication networks. New 
York: Oxford University Press. 

Mouzas, Stefanos, Stephan Henneberg in Peter Naude. 2008. Developing network insight. 
Industrial marketing management 37 (2): 167‒180. 

Mulej, Matjaž. 2000. Dialektična in druge mehkosistemske teorije. Maribor: Univerza v 
mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

Munih Stanič, Špela. 2003. Medorganizacijske in medpodjetniške mreže – pregled in 

smernice za nadaljnje raziskave. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska 
fakulteta. 

Novak, Marko. 2002. Inoviranje v podjetjih. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, 
Ekonomska fakulteta. 

Ober, Kristina. 2009. Inovativnost ključna v boju z recesijo. Http://www.tp-
lj.si/index.php?sv_path=45793,51926 (15. 12. 2009). 

Ortt, Roland J. in Patrick A. van der Duin. 2008. The evolution of innovation management 
towards contextual innovation. European journal of innovation management 11 (4): 
522‒538. 



Literatura 

 91

Pahor, Marko. 2001. Omrežje slovenskih podjetij. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, 
Ekonomska fakulteta. 

Papagiannidis, Savvas, Feng Li, Henry Etzkowitz in Michael Clouser. 2009. Entrepreneurial 
networks: a triple helix approach for brokering human and social capital. Journal of 

international entrepreneurship 7 (3): 215‒235. 

Parkhe, Arvind. 1993. Strategic alliance structuring: a game theoretic and transaction cost 
examination of interfirm coorporation. Academy of management journal 36 (4): 794‒829. 

Perne, Tanja. 2002. Inovativnost v majhnih podjetjih. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, 
Ekonomska fakulteta. 

Perrow, Charles B. 1992. Small firm networks. V Institutional change: theory and empirical 

findings, ed. Sven-Erik Sjöstrand, 111‒137. New York: M. E. Sharpe. 

Petrin, Tea, Aleš Vahčič in Michael Best. 1990. Graditev mreže vertikalno in horizontalno 

povezanih enot drobnega gospodarstva v skladu z zahtevami nove konkurence. Razvoj in 

modernizacija drobnega gospodarstva v funkciji prestrukturiranja gospodarstva 

Slovenije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Petrin, Tea. 2001. Graditev mreže vertikalno in horizontalno povezanih enot drobnega 

gospodarstva v skladu z zahtevami nove konkurence. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 
Ekonomska fakulteta. 

Petrou, Anastasia in Irene Daskalopoulou. 2009. Innovation and small firms' growth 
prospects: relational proximity and knowledge dynamics in a low-tech industry. 
European planning studies 17 (11): 1591‒1604. 

Phelps, Robert, Richard Adams in John Bessant. 2007. Life cycles of growing organizations: 
a review with implications for knowledge and learning. International journal of 

management reviews 9 (1): 1‒30. 

Porter, Michael E. 1998. The competitive advantage of nation: with a new introduction. 
Basingstoke: Macmillan. 

Požar, Mitja. 2003. Inovativnost v slovenski avtomobilski industriji. Magistrsko delo, 
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Premaratne, Steve P. 2001. Networks, resources, and small business growth: the experience in 
Sri Lanka. Journal of small business management 39 (4): 363‒371. 

Pretnar, Bojan. 1995. Osnove ekonomike tehnologije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 
Ekonomska fakulteta. 

Pučko, Danijel. 2003. Strateško upravljanje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska 
fakulteta. 

Rangus, Vanja, Uroš Stanič, Andrea di Anselmo, Gordon Ollivier in Nina Mazgan. 2008. 
Inovativna, podjetna in učinkovita družba - spodbujanje inovativnosti, Služba vlade za 

razvoj – Svet za konkurenčnost. 
Http://www.svr.gov.si/fileadmin/srs.gov.si/pageuploads/Svet_za_konkurencnost/priporoc
ila-koncna/8._Rask-_Priloga_3_-_Sheme_inovativnosti.pdf (28. 9. 2009). 

Rašič, Katja. 2007. Inovacijska politika in uspešnost mikro in majhnih gospodarskih družb v 

Sloveniji. Magistrsko delo, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. 

Rebernik, Miroslav. 1990. Ekonomika inovativnega podjetja. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 



Literatura in viri 

92 

Ring, Peter S. in Andrew H. Van De Ven. 1992. Structuring co-operative relationships 
between organisations. Strategic management journal 13 (7): 483‒498. 

Robertson, Paul L. in Richard N. Langlois. 1995. Inovation, networks, and vertical 
integration. Research policy 24 (4): 543‒562. 

Robnik, Lidija. 2006. Financiranje podjetniških mrež s tveganim kapitalom. Management 1 
(2): 145‒157. 

Rodan, Simon in Charles Galunic. 2004. More than network structure: how knowledge 
heterogeneity influences managerial performance and innovativeness. Strategic 

management journal 26 (6): 541‒562.  

Rosenfeld, Stuart A. 1996. Does co-operation enhance competitiveness? Assessing the 
impacts of inter-firm collaboration. Research policy 25 (2): 247‒263. 

Rosenkopf, Lori in Paul Almedia. 2003. Overcoming local search through alliances and 
mobility. Management science 49 (6): 751‒766. 

Rothwell, Rob in William Zegweld. 1982. Innovation and the small and medium-sized firm. 
London: Frances Pinter. 

Rowley, Timothy J. in Joel A. C. Baum. 2008. The dynamics of network strategies and 
positions. Advances in strategic management 25 (1): 641‒671. 

Ruzzier, Mitja, Boštjan Antončič, Tina Bratkovič in Robert D. Hiscrich. 2008. Podjetništvo. 
Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave Koper. 

Ruzzier, Mitja. 2005. Mednarodno podjetništvo: model internacionalizacije malih in srednjih 

podjetij. Kranj: Arak. 

Schoenmakers, Wilfred in Geert Duysters. 2010. The technological origins of radical 
inventions. Research policy 39 (8): 1051‒1059. 

Schumpeter, Joseph A. 1951. Essays of Joseph A. Schumpeter. Cambridge: Addison-Wesley. 

Schumpeter, Joseph A. 1986. History of economic analysis. New York: Oxford University 
Press. 

Scott, Peter, Bryn Jones, Alan Bramley in Brian Bolton. 1996. Enhancing technology and 
skills in small- and medium-sized manufactoring firms: problems and prospects. 
International small business journal 14 (3): 85‒99. 

Sheth, Jagdish N. in Atul Parvatiyar. 2000. Handbook of relationship marketing. London: 
Sage. 

Siu, Wai-sum in Qiong Bao. 2008. Network strategies of small chinese high-technology 
firms: a qualitative study. The journal of product innovation management 25 (1): 79‒102. 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve. 2010. Strukturne prilagoditve 

v letih 2010 in 2011, ukrepi za doseganje ciljev posameznih politik in dopolnilo k ciljem 

usmerjenemu proračunu, 2010. Http://www.svrez.gov.si/si/dejavnosti/strukturne_ 
prilagoditve_v_letih_2010_in_2011/ (31. 8. 2010). 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve. 2009. Strukturne prilagoditve 

v letih 2010 in 2011. 
Http://www.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/Novinarska_konferenca
_strukturne_prilagoditve/NK_strukturne_prilagoditve_gradivo_1okt2009_CISTOPIS.doc 
(31. 8. 2010). 



Literatura 

 93

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj. 2006. Resolucija o nacionalnih razvojnih 

projektih za obdobje 2007‒2023. 
Http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/projekti_do_2009/resolucija_12_okt
ober_2006_zadnja_cistopis.pdf (31. 8. 2010). 

Smith, Brett R., Charles H. Matthews in Mark T. Schenkel. 2009. Differences in 
entrepreneurial opportunities: the role of tacitness and codification in opportunity 
identification. Journal of small business management 47 (1): 38‒57. 

Smith, Delmonize A. in Franz T. Lohrke. 2008. Entrepreneurial network development: 
trusting in the process. Journal of business research 61 (4): 315‒322. 

Snow, Charles, Raymond Miles in Henry Coleman. 1992. Managing 21st century network 
organizations. Organizational dynamics 20 (3): 5‒20. 

Standke, Jodi L. in Camille Stell. 2000. Network connections. Legal assistant today 6 (5): 
64‒69. 

Statistični urad Republike Slovenije. 2009. Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2008 

– Končni podatki. Http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=2742 (27. 4. 2010). 

Steiner, Reto. 2000. New public management in Swiss municipalities. International public 

management journal 3 (2): 169‒189. 

Stres, Špela, Marjeta Trobec in France Podobnik. 2009. Raziskava o stanju inovacijske 

dejavnosti v Sloveniji s predlogom aktivnih ukrepov za spodbujanje konkurenčnosti in 

inovativnosti v slovenskem gospodarstvu. Ljubljana: Javna agencija RS za podjetništvo in 
tuje investicije.  

Šelekar, Tatjana. 2006. Izbira strateških zaveznikov. Naše gospodarstvo 52 (1/2): 114‒121. 

Šulin, Romana. Vpliv velikosti podjetja na inovativnost. Diplomsko delo, Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 

Tether, Bruce S. 1998. Small and large firms: sources of unequal innovations. Research 

policy 27 (7): 725‒745. 

Thorelli, Hans B. 1986. Networks: between markets and hierarchies. Strategic management 

journal 7 (1): 37‒51. 

Tidd, Joe, John Bessant in Keith Pavitt. 2001. Managing innovation: integrating 

technological, market and organizational change. New York: Wiley. 

Trimo, d. d. 2010. Spodbujanje inovativnosti in kreativnosti. Http://www.trimo.si/si/znanje-
in-resitve/razvoj/spodbujanje-kreativnosti-in-inovativnosti/ (8. 9. 2010). 

Twiss, Brian. 1991. Upravljanje tehnološke inovacije. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Uršič, Duško. 1996. Inoviranje podjetja: sistemsko-organizacijski vidik. Maribor: Studio 
Linea. 

Varadarajan, P. Rajan in Margaret H. Cunningham. 1995. Strategic alliances: a synthesis of 
conceptual foundations. Journal of the academy of marketing science 23 (4): 282‒296. 

Vlada Republike Slovenije. 2008. Državni razvojni program 2007–2013. 
Http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/A-REG-
RAZVOJ/drp/DRP2007-2013-sprejet.zip (31. 8. 2010). 

Vuk, Drago. 1999. Inovacijski procesi. Kranj: Moderna organizacija. 



Literatura in viri 

94 

Vyas, Niren M., William L. Shelburn in Denis C. Rogers. 1995. An analysis of strategic 
alliances: forms, functions and framework. Journal of business & industrial marketing 10 
(3): 47‒60. 

Webster, Frederic E. 1992. The changing role of marketing in the corporation. Journal of 

marketing 56 (8): 1‒17. 

Witt, Peter, Andreas Schroeter in Christin Mertz. 2008. Entrepreneurial resource acquisition 
via personal networks: an empirical study of German start-ups. The service industries 

journal 28 (7): 953‒971. 

Yoon, Sang Won in Shimon Y. Nof. 2010. Demand and capacity sharing decisions and 
protocols in a collaborative network of enterprises. Decision support systems 49 (4): 
442‒450. 

Young, Gary J., Martin P. Charns in Stephen M. Shortell. 2001. Top manager and network 
effects on the adoption of innovative management practices: a study of TQM in a public 
hospital system. Strategic management journal 22 (10): 935‒951. 

Young, Stephen Hamill, James Wheeler Colin in Cavies Richard J. 1989. Strategic alliances. 
Harvester: Wheatsheaf. 

Zaheer, Akbar in Geoffrey G. Bell. 2005. Benefiting from network position: firm capabilities, 
structural holes, and performance. Strategic management journal 26 (9): 809‒825. 

Zhou, Jing, Shung Jae Shin, Daniel J. Brass, Jaepil Choi in Zhi-Xue Zhang. 2009. Social 
networks, personal values, and creativity: evidence for curvilinear and interaction effects. 
Journal of applied psychology 29 (6): 1544‒1552. 

Zofi, Yael Sara in Suzan Meltzer. Networking skills to make personal connections. Long-term 

living 59 (1): 42‒43. 

Zore, Tomaž. 2005. Sodelovanje in konkurenca v podjetniških mrežah. Magistrsko delo, 
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Žabot, Igor. 1999. Vloga mrež v podjetniškem procesu. Diplomsko delo, Univerza v ljubljani 
Ekonomska fakulteta. 

Žejn, Andrej. 2000. Povezovanje malih in srednjevelikih podjetij v podjetniške mreže. 
Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

 



 

95 

PRILOGE 

Priloga 1 Del anketnega vprašalnika, ki se nanaša na podjetniške mreže in inovativnost 

Priloga 2 Regresijska analiza za ugotavljanje povezanosti med številom novih tehnologij 

in številom članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji 

Priloga 3 T-test za ugotavljanje povezanosti med številom novih tehnologij in številom 

članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji 

Priloga 4 Korelacijska matrika za ugotavljanje povezanosti med številom novih tehnologij 

in številom članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji 

Priloga 5 Regresijska analiza za ugotavljanje povezanosti med številom članstev v 

strokovni in nestrokovni organizaciji ter številom proizvodov ali storitev novih 

za podjetje, trg ali izboljšanje obstoječih 

Priloga 6 T test za ugotavljanje razlik odvisne spremenljivke na dvig inovativnosti med 

malimi in srednje velikimi podjetji 

Priloga 7 Korelacijska matrika za ugotavljanje razlik odvisne spremenljivke na dvig 

inovativnosti med malimi in srednje velikimi podjetji 

Priloga 8 Frekvenčni podatki o številu novih tehnologij  

Priloga 9 Frekvenčni podatki o spremembi poslovnih procesov 

Priloga 10 Kontingenčna tabela Članstvo v mreži in Kolikokrat letno spreminjate poslovni 

proces 

 

 





Priloga 1 

 

Del anketnega vprašalnika, ki se nanaša na podjetniške mreže in inovativnost 

 

 

 



Priloga 2 

 

Regresijska analiza za ugotavljanje povezanosti med številom novih tehnologij in številom 
članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,177
a
 ,031 ,027 1,311 

a. Predictors: (Constant), v43 število članstev v strokovni ali nestrokovni 

organizaciji 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14,055 1 14,055 8,181 ,005
a
 

Residual 434,674 253 1,718   

Total 448,729 254    

a. Predictors: (Constant), v43 število članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji 

b. Dependent Variable: v48_novt koliko novih tehnologij ste v začeli uporabljati v zadnjih dveh letih 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 1,986 ,320  6,207 ,000 

v43 število članstev v 

strokovni ali nestrokovni 

organizaciji 

,244 ,085 ,177 2,860 ,005 

a. Dependent Variable: v48_novt koliko novih tehnologij ste v začeli uporabljati v zadnjih dveh letih 



Priloga 3 

 

T-test za ugotavljanje povezanosti med številom novih tehnologij in številom članstev v 
strokovni ali nestrokovni organizaciji 

 

Group Statistics 

 članstvo v 

strokovni ali 

nestrokovni 

mreži N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

koliko novih tehnologij ste začeli 

uporabljati v zadnjih dveh letih 

Ne 32 2,41 1,188 ,210 

Da 220 2,82 1,064 ,072 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

koliko 

novih 

tehnologij 

ste začeli 

uporabljati 

v zadnjih 

dveh letih 

Equal 

variances 

assumed 

2,066 ,152 -2,038 250 ,043 -,416 ,204 -,819 -,014 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,877 38,592 ,068 -,416 ,222 -,865 ,032 





Priloga 4 

 

Korelacijska matrika za ugotavljanje povezanosti med številom novih tehnologij in številom 
članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji 

Correlations 

  

število članstev v 

strokovni ali 

nestrokovni 

organizaciji 

koliko novih 

tehnologij ste  

začeli uporabljati 

v zadnjih dveh 

letih 

število članstev v strokovni ali 

nestrokovni organizaciji 

Pearson Correlation 1 ,183
**
 

Sig. (2-tailed)  ,004 

N 255 251 

koliko novih tehnologij ste  

začeli uporabljati v zadnjih 

dveh letih 

Pearson Correlation ,183
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,004  

N 251 252 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



Priloga 5 

 

Regresijska analiza za ugotavljanje povezanosti med številom članstev v strokovni in 

nestrokovni organizaciji ter številom proizvodov ali storitev novih za podjetje, trg ali 

izboljšanje obstoječih 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 v43 število članstev v strokovni ali 

nestrokovni organizaciji
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: v49 število prozivodov/storitev, ki so nove za podjetje, za trg ali izboljšanje obstoječih 

 

Model Summary 

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

1 ,206
a
 ,043 ,039 3,861 

a. Predictors: (Constant), v43 število članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji 

 
  



Priloga 5 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 164,500 1 164,500 11,037 ,001
a
 

Residual 3696,304 248 14,904   

Total 3860,804 249    

a. Predictors: (Constant), v43 število članstev v strokovni ali nestrokovni organizaciji 

b. Dependent Variable: v49 število prozivodov/storitev, ki so nove za podjetje, za trg ali izboljšanje obstoječih 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 4,981 ,949  5,247 ,000 

v43 število članstev v 

strokovni ali nestrokovni 

organizaciji 

,841 ,253 ,206 3,322 ,001 

a. Dependent Variable: v49 število prozivodov/storitev, ki so nove za podjetje, za trg ali izboljšanje obstoječih 

 

 





Priloga 6 

 

T test za ugotavljanje razlik odvisne spremenljivke na dvig inovativnosti med malimi in 

srednje velikimi podjetji  

 

Velikost podjetja 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid majhno podjetje 117 45,5 47,6 47,6 

srednje veliko podjetje 129 50,2 52,4 100,0 

Total 246 95,7 100,0  

Missing brez odgovora 11 4,3   

Total 257 100,0   

 

Group Statistics 

 

velikost podjetja N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

število članstev v strokovni 

ali nestrokovni organizaciji 

majhno podjetje 116 3,5690 ,96210 ,08933 

srednje veliko podjetje 129 3,6899 ,92532 ,08147 

 
  



Priloga 6 

 

Independent Samples Test 

   število članstev v strokovni ali 

nestrokovni organizaciji 

   Equal variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

 F ,343  

Sig. ,559  

t-test for Equality of Means  t -1,003 -1,000 

df 243 237,960 

Sig. (2-tailed) ,317 ,318 

Mean Difference -,12096 -,12096 

Std. Error Difference ,12065 ,12090 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower -,35861 -,35913 

Upper ,11670 ,11722 



Priloga 7 

 

Korelacijska matrika za ugotavljanje razlik odvisne spremenljivke na dvig inovativnosti med 

malimi in srednje velikimi podjetji 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Koliko novih tehnologij ste  

začeli uporabljati v zadnjih 

dveh letih * članstvo v 

strokovni ali nestrokovni 

mreži 

252 98,1% 5 1,9% 257 100,0% 

 

Koliko novih tehnologij ste začeli uporabljati v zadnjih dveh letih * članstvo v strokovni ali 

nestrokovni mreži Crosstabulation 

   članstvo v strokovni ali 

nestrokovni mreži 

Total    Ne Da 

koliko novih tehnologij 

ste začeli uporabljati v 

zadnjih dveh letih 

0 
Count 

9 29 38 

% within članstvo v strokovni 
ali nestrokovni mreži 

28,1% 13,2% 15,1% 

1 
Count 

7 39 46 

% within članstvo v strokovni 
ali nestrokovni mreži 

21,9% 17,7% 18,3% 

2-3 
Count 

12 111 123 

% within članstvo v strokovni 
ali nestrokovni mreži 

37,5% 50,5% 48,8% 
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4-5 
Count 

3 28 31 

% within članstvo v strokovni 
ali nestrokovni mreži 

9,4% 12,7% 12,3% 

6-10 
Count 

0 9 9 

% within članstvo v strokovni 
ali nestrokovni mreži 

,0% 4,1% 3,6% 

več kot 

10 

Count 
1 4 5 

% within članstvo v strokovni 
ali nestrokovni mreži 

3,1% 1,8% 2,0% 

Total 
Count 

32 220 252 

% within članstvo v strokovni 
ali nestrokovni mreži 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Priloga 8 

 

Frekvenčni podatki o številu novih tehnologij 

 

Koliko novih tehnologij ste začeli uporabljati v zadnjih dveh letih 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 29 12,9 12,9 12,9 

1 39 17,4 17,4 30,4 

2-3 111 49,6 49,6 79,9 

4-5 28 12,5 12,5 92,4 

6-10 9 4,0 4,0 96,4 

več kot 10 4 1,8 1,8 98,2 

Brez odgovora 4 1,8 1,8 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 





Priloga 9 

 

Frekvenčni podatki o spremembi poslovnih procesov 

 

Kolikokrat letno spreminjate poslovne procese na področju 

proizvodnega/storitvenega procesa 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 53 23,7 23,7 23,7 

1 82 36,6 36,6 60,3 

2-3 45 20,1 20,1 80,4 

4-5 10 4,5 4,5 84,8 

več kot 5 15 6,7 6,7 91,5 

Brez odgovora 13 5,8 5,8 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

     

 

 



Priloga 10 

 

Kontingenčna tabela Članstvo v mreži in Kolikokrat letno spreminjate poslovni proces 

 

v50_prst kolikokrat letno spreminjate poslovne procese na področju proizvodnega/storitvenega procesa * v43_skup 
članstvo v strokovni ali nestrokovni mreži Crosstabulation 

   v43_skup članstvo v strokovni ali 
nestrokovni mreži 

Total    Ne Da 

v50_prst kolikokrat letno 
spreminjate poslovne procese 
na področju 
proizvodnega/storitvenega 
procesa 

0 Count 17 53 70 

% within v50_prst kolikokrat letno 
spreminjate poslovne procese na 
področju proizvodnega/storitvenega 
procesa 

24,3% 75,7% 100,0% 

1 Count 3 82 85 

% within v50_prst kolikokrat letno 
spreminjate poslovne procese na 
področju proizvodnega/storitvenega 
procesa 

3,5% 96,5% 100,0% 

2-3 Count 6 45 51 

% within v50_prst kolikokrat letno 
spreminjate poslovne procese na 
področju proizvodnega/storitvenega 
procesa 

11,8% 88,2% 100,0% 

4-5 Count 0 10 10 

% within v50_prst kolikokrat letno 
spreminjate poslovne procese na 
področju proizvodnega/storitvenega 
procesa 

,0% 100,0% 100,0% 

več kot 5 Count 4 15 19 

% within v50_prst kolikokrat letno 
spreminjate poslovne procese na 
področju proizvodnega/storitvenega 
procesa 

21,1% 78,9% 100,0% 

Total Count 30 205 235 

% within v50_prst kolikokrat letno 
spreminjate poslovne procese na 
področju proizvodnega/storitvenega 
procesa 

12,4% 87,6% 100,0% 

 


