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POVZETEK 

Inovacije v današnjem času ne potekajo več samo znotraj enega sistema, ampak v sodelovanju 

z dobavitelji, kupci, konkurenco, podpornimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami ter 

drugimi (ne)poslovni partnerji, s katerimi se podjetja povezujejo oziroma mrežno obnašajo. Še 

posebej pomembno je, da so se podjetja v teh negotovih in hitro spreminjajočih se časih 

sposobna še hitreje prilagajati in ob tem izrabiti različne okvire sodelovanja, ki predstavljajo 

osnovo za razvoj novih »orodij« za dosego zastavljenih ciljev. Ugotovimo, da mreženje in 

medorganizacijske mreže lahko predstavimo tudi kot spodbujevalce za pretok znanja, 

informacij in drugih virov, ki ob primerni in intenzivni izrabi uspešno vplivajo na razvoj 

inovacij, ekonomije in ne nazadnje tudi gospodarstva. V empiričnemu delu naloge z analizo 

povezanosti proučimo in dokažemo pozitivno povezanost mreženja med ključnimi skupinami 

v povezavi z inovacijsko uspešnostjo v malih in srednje velikih podjetjih. 

Ključne besede: mreženje, medorganizacijske mreže, inovacijska uspešnost, inovativnost, 

podjetnik, MSP. 

SUMMARY 

In today’s time, innovations do not only take place within one system, but in cooperation with 

suppliers, customers, competition, supporting and scientific and research institutions and other 

(non)business partners, with which companies connect or built networks. It is especially 

important that in this uncertain and rapidly changing times, companies are able to adapt to 

changes even faster and consequently exploit different frameworks of cooperation, which 

represent the basis for the development of new “tools” for the realization of the set goals. We 

find that networking and cross-organizational networks can be also presented as promotors of 

the flow of knowledge, information and other sources, which in the case of proper and intensive 

use successfully affect the development of innovations, economics and finally, the economy. 

In the empirical part of the thesis, we analyse the connection to study and prove a positive 

connection between networking between key groups and innovation performance in small and 

medium-sized enterprises. 

Keywords: networking, cross-organizational networks, innovation performance, 

innovativeness, entrepreneur, SMEs. 
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1 UVOD 

V uvodnem delu naloge predstavimo opredelitev obravnavanega problema in teoretična 

izhodišča mreženja med posameznimi akterji v poslovnem procesu, ki vplivajo na inovacije in 

inovacijsko uspešnostjo v malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP). Nadalje 

predstavljamo še namene, cilje in hipoteze, izbrane raziskovalne metode ter predvidene 

predpostavke in omejitve raziskave.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Iz zgodovine izhaja, da se je mreženje pojavilo in nato tudi razvijalo skupaj s človekom, z 

družbo. Že od nastanka prvih velikih sistemov je mreženje sestavni del preživetja, pa naj gre za 

prve trgovske, vojaške, cerkvene ali druge oblike mreženja (Bavec 2005). Danes ta sistem 

vidimo drugače, nadgrajujemo ga s posamezniki, skupinami, organizacijami in vsemi drugimi 

akterji, ki so vpeti v nek sistem. Osnovni namen mreženja pa je ves čas enak, to je pridobiti 

informacije oziroma druge koristi v čim krajšem času in jih karseda najbolje implementirati. 

Kaj je mreženje in kaj nam prinaša, kako in zakaj ga v podjetju izkoriščajo, zakaj se z njim 

ukvarjajo ter ga nadgrajujejo? Znano je, da so posledice njegove vpeljave med drugim uspešni 

inovacijski proizvodi, storitve, procesi in sistemi ter ne nazadnje družbeni in gospodarski 

napredek. Zavedanje, da sta podjetniška rast in razvoj rezultat medsebojnega sodelovanja, je 

danes ključ do uspeha. Prek dolgoročnega sodelovanja z različnimi poslovnimi partnerji se 

razvijajo odnosi, ki temeljijo na zaupanju in vodijo do inovacijske uspešnosti. Podjetnik skozi 

proces ustanavljanja in vodenja podjetja razvija svoje mreže, ki predstavljajo formalne oziroma 

neformalne odnose, prek katerih dostopa do različnih vrst informacij in virov, s katerimi sam 

ne more in ne zna razpolagati. Vlogo in namen medorganizacijskih mrež lahko enostavneje 

predstavimo kot spodbujevalca za pretok znanja in inovacij.  

Izraz medorganizacijske ali podjetniške mreže se danes pogosto uporablja, njegov pomen pa ni 

vedno jasen. Mnogi zato raje govorijo o partnerstvih, strateških zavezništvih, 

medorganizacijskih odnosih, koalicijah, podjetniških dogovorih ali sporazumih o sodelovanju 

(Provan, Fish in Sydow 2007). 

Ključna vprašanja oziroma izzivi članov medorganizacijskih mrež, ki se pojavljajo, so: 

– na kakšen način se povezati v mreže; 

– s kom se povezati; 

– kaj bo ta povezava prinesla; 

– ali smo pripravljeni na posledice, ki jih prinaša mrežno delovanje; 

– dodatna obremenitev z novim znanjem in drugimi viri informacij za zaposlene; 

– partnerske dodatne neformalne pogodbe, dogovori, sporazumi; 

– spreminjajoče se okolje narekuje hiter odziv organizacij znotraj mreže; 
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– sposobnost sodelovanja in konkuriranja hkrati; 

– medsebojno spoštovanje, zaupanje in delovanje; 

– razvoj konkurenčne prednosti in inovativnega obnašanja;  

– ohranjanje neodvisnosti in fleksibilnosti podjetja. 

D'Amour (2004) razlaga, da je pri razvoju mrež ključno to, da mreženje povezuje ljudi, pri 

katerih se vzpostavlja obojestransko ugoden odnos, kjer vsi sprejemamo in dajemo. To mrežo 

oblikujemo v zasebnem in poslovnem svetu, zato jo najprej delimo na družabne in strokovne 

mreže. Osebe, ki jih poznamo, in osebe, ki jih srečujemo, so lahko bogat vir informacij, celo 

takih, do katerih sami ne bi nikoli prišli. Uspeh oziroma uporaba mrež pa je odvisna od naših 

komunikacijskih sposobnosti, kjer je pomembno prisluhniti in obenem tudi sodelovati, ključni 

pa sta poštenost in odprtost. Za vse to je pomemben čas. Končni rezultat so vrste ugodnosti, ki 

jih pridobimo, npr. podpora, informacije, prijateljstva in priporočila. 

Hiter tempo življenja in nenehno spreminjajoče se okolje nas silita h konstantnemu razvoju 

novih idej in storitev, s katerimi nastopamo na trgu in prinašajo vedno novo zadovoljstvo 

uporabnikov. Tak način življenja in delovanja v ospredje postavlja tiste, ki so sposobni hitrega 

prilagajanja, sprejemanja potrebnih odločitev in hitrega odgovora na spremembe. Ker se okolje 

spreminja in je organizacija živa, je za ohranjanje konkurenčne prednosti potrebno nenehno 

vlaganje v znanje in razvoj, ki pa predstavlja eno izmed pomanjkljivosti MSP, ki sta ga 

izpostavila Egbu in Sturges (2001, po Gomezelj Omerzel 2009). Z nastopom in delovanjem v 

mrežah razvijamo različna razmerja, s katerimi pridobivamo informacije, vire in druga znanja, 

ki jih sami ne obvladamo.  

Definicij mreženja je veliko in niso povsem enotne, saj avtorji različno interpretirajo pomen in 

namen, vendar lahko rečemo, da je izhodišče za njihovo proučevanje odnos med posamezniki, 

skupinami in organizacijami. Najpogostejša delitev je na formalne mreže, ki so sestavljene iz 

vseh lokalnih in državnih institucij, bank, zunanjih poslovnih partnerjev z različnih področij, 

posrednikov in drugih (Munih Stanič 2003, 7), ter na neformalne mreže, ki vključujejo 

družinske člane, prijatelje, sorodnike idr. (Bratkovič in Antončič 2008). 

Tista podjetja, ki vzdržujejo tesne odnose, imajo več možnosti za uspeh, vprašanje pa je, kako 

so ta podjetja sposobna zgraditi in uporabljati mreženje, ki prinaša tudi konkurenčno prednost. 

Ritter in Gemünden (2003, 745–755) navajata, da je glavni razlog usposobljenost oziroma 

sposobnost podjetnika, da ravna, uporablja in izkorišča medorganizacijske odnose. Temu 

pristopu pravimo mrežna usposobljenost. 

Dosedanje raziskave kažejo, da imajo podjetja, ki vzdržujejo tesne odnose s kupci, dobavitelji, 

raziskovalnimi ustanovami in konkurenti, več možnosti za uspeh pri inovacijah izdelkov in 

storitev (Ritter in Gemünden 2003). Ritter in Gemünden (2004, 548–556) sta v svoji raziskavi 

zapisala, da sta za inovacijski uspeh podjetja še posebej pomembni sposobnost razvijanja in 

uporaba tehnološko usmerjenih medorganizacijskih odnosov. Biemans (1992) dodaja, da 
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mrežne sposobnosti podjetju omogočajo vzpostavitev in uporabo odnosov z drugimi 

organizacijami, kar prinaša visoko stopnjo tehnološkega prepletanja in predstavlja ključni 

dejavnik za uspeh inovacij. 

Fatur in Likar (2009, 13) sta zapisala, da razumevanje inoviranja in inovacij izvira iz odnosa 

družbe do ustvarjalnosti, inventivnosti, inovativnosti, prevzemanja tveganj in kulture 

inoviranja, kar pomeni, da je odvisno od družbenoekonomskega okolja. To pa vključuje 

načrtovanje, izobraževanje, usposabljanje zaposlenih, nova znanja, ustvarjanje in upravljanje z 

idejami in drugimi dejavniki, ki so povezani s strategijo in kulturo posameznega podjetja. Je 

proces, ki nas pripelje do razvoja nečesa novega, z dodano vrednostjo za posameznika, 

organizacijo ali skupnost (Likar idr. 2002). »Predstavlja prodorno vedenje, ki omogoča 

organizacijam, da vidijo prek sedanjosti in ustvarjajo prihodnost.« (Ahmed 1998, 45) 

V nalogi se osredotočimo zgolj na MSP, ki veljajo za najbolj dinamičen del gospodarstva. Med 

drugim so zaradi svoje velikosti bolj prilagodljiva in dovzetna za spremembe, njihove 

organizacijske strukture so manj zapletene, kar posledično omogoča tudi hitrejši pretok 

informacij in boljše pogoje za timsko delo ter uporabo znanja (Likar idr. 2002). Po podatkih 

Evropske komisije (2018) so MSP v Sloveniji leta 2017 ustvarila kar 65,1 % celotne dodane 

vrednosti in prispevala k 73,4 % zaposlenosti v Sloveniji. V obdobju 2013–2017 se je dodana 

vrednost v MSP povišala za 33,4 %, število zaposlenih pa povečalo za 5,6 %, kar pomeni, da 

MSP predstavljajo pomemben člen na gospodarskem področju Slovenije. 

Problematika oziroma izzivi, s katerimi se danes srečujemo, so, da si le stežka predstavljamo 

osebo, podjetje, organizacijo, ki ne sodeluje in ni v stiku z nobenim, pa naj bo to kupec, 

dobavitelj, konkurenca, razni inštituti, univerze, prijatelji, znanci, družina in drugi. Ne glede na 

vse nas mreženje spremlja in se razvija skupaj z nami bodisi formalno ali neformalno, 

organizacijsko ali neorganizacijsko, kar prinaša inovativne rešitve oziroma inovativno 

obnašanje. 

Za potrebe izpeljave empiričnega dela naloge udeležence, ki so vključeni v poslovni proces, 

razdelimo v tri večje skupine, pri čemer vsako skupino podrobneje obravnavamo v naslednjem 

poglavju. Te skupine so:  

– mreženje podjetja s podpornimi institucijami (ministrstvo, zbornice, agencije, podjetniški 

inkubatorji, gospodarska in obrtna zbornica, skladi idr.); 

– mreženje podjetja z raziskovalnimi institucijami (univerze, fakultete, inkubatorji, 

tehnološki parki, centri za transfer inovacij) in 

– mreženje v poslovnem okolju podjetja (kupci, dobavitelji, konkurenca, poslovni partnerji 

idr.). 

Inovacijsko uspešnost podjetja v raziskovalni nalogi obravnavamo kot produktne, storitvene, 

procesne, trženjske in organizacijske inovacije.  
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1.2 Namen, cilji in hipoteze magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je opredeliti osnovne pojme mreženja in inovativnosti, proučiti, kako 

različne vrste oziroma oblike mreženja v podjetjih vplivajo na inovativnost, oziroma razumeti 

povezavo med mreženjem in inovacijami v MSP. V empiričnemu delu naloge želimo dokazati, 

da je mreženje ne glede na vrsto in obliko povezano z inovacijsko uspešnostjo v MSP, da so 

podjetja povezana s poslovnim okoljem podjetja, podpornimi in raziskovalnimi institucijami 

ter da te povezave vplivajo na inovacijsko uspešnost v podjetju. 

Cilji magistrske naloge so: 

– podati pregled obstoječe literature mreženja in inovativnosti; 

– s pomočjo empirične raziskave analizirati, raziskati ter predstaviti korelacije med 

mreženjem in inovacijsko uspešnostjo; 

– proučiti mreženje treh za nas pomembnih skupin v povezavi z inovacijsko uspešnostjo v 

MSP; 

– podati priporočila in ugotovitve za nadaljnje raziskave ter stroko.  

Na osnovi pregledane literature postavljamo naslednje hipoteze, katerih veljavnost preverimo 

v magistrski nalogi: 

– H1: Mreženje med MSP in poslovnim okoljem je pozitivno povezano z inovacijsko 

uspešnostjo v MSP. 

– H2: Mreženje med MSP in podpornimi institucijami je pozitivno povezano z inovacijsko 

uspešnostjo v MSP. 

– H3: Mreženje med MSP in raziskovalnimi institucijami je pozitivno povezano z 

inovacijsko uspešnostjo v MSP.  

Slika 1 prikazuje predlagani model, ki smo ga zasnovali na osnovi pregledane literature. 

Predpostavljamo, da je mreženje pozitivno povezano z inovacijsko uspešnostjo v MSP. 

Predpostavljamo tudi, da je mreženje v poslovnem okolju s podpornimi ter raziskovalnimi 

institucijami pozitivno povezano z inovacijsko uspešnostjo v MSP, pri čemer je inovacijska 

uspešnost obravnavana kot produktna, storitvena, procesna, trženjska in organizacijska 

inovacija. 
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Slika 1: Predlagani model 

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev 

Magistrska naloga temelji na kvantitativni metodi raziskovanja. Osnova teoretičnega dela 

magistrske naloge temelji na analizi in sintezi dostopnih virov domače in tuje literature. Z 

metodo deskripcije predstavimo ključne pojme s področja mreženja in inovativnosti v MSP. 

Uporabimo metode zbiranja podatkov iz eksternih virov, komparativna metoda nam služi za 

primerjavo različnih del avtorjev, s kompilacijsko metodo pa povzamemo stališča, spoznanja, 

sklepe in opazovanja različnih avtorjev oziroma virov.  

V drugem, empiričnem delu naloge predstavimo raziskavo, ki je bila izvedena s pomočjo 

spletnega anketnega vprašalnika (1KA) z namenom preverjanja postavljenih hipotez. Iz 

Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju PRS), ki ga vodi, vzdržuje in upravlja Agencija 

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES), na osnovi 

vloge pridobimo izpis trenutnih javnih podatkov o MSP v širšem naboru. Izpis podatkov 

vsebuje tudi elektronske naslove subjektov, na katere smo poslali dopis s povezavo do spletnega 

vprašalnika. Gre za empirično metodo zbiranja podatkov, pri čemer smo uporabili vprašanja 

oziroma spremenljivke iz preteklih, že preverjenih in preizkušenih raziskav. Večina vprašanj je 

bilo zaprtega tipa, pri čemer smo uporabili Likertovo lestvico od 1 do 5. Pridobljene podatke 

obdelamo s programom SPSS in izvedemo tudi statistično analizo. Z opisno statistiko vseh 
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spremenljivk sprva preverimo frekvenčne porazdelitve, v nadaljevanju pa izpeljemo analizo 

zanesljivosti (Cronbach Alpha), s katero preverimo zanesljivost konstrukta. Pri inferenčni 

statistiki za preverjanje postavljenih hipotez (povezanosti) uporabimo Pearsonov koeficient 

korelacije. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju dane problematike 

S pomočjo analize in sinteze dostopne literature pridemo do ključnih ugotovitev, ki 

predstavljajo osnovo naše raziskavi. Predpostavljamo, da mrežno obnašanje vpliva na 

inovacijsko uspešnost v MSP, zato je naš namen podrobneje proučiti, kako mreženje v 

poslovnem okolju s podpornimi ter raziskovalnimi institucijami vpliva na inovacijsko 

uspešnost v MSP. Ob tem predpostavljamo, da so anketiranci odgovarjali vestno, predvsem pa, 

da zbrani podatki predstavljajo dejansko stanje.  

Omejitve se kažejo pri pridobivanju podatkov, in sicer je v PRS po podatkih AJPES trenutno 

registriranih med 9.500 in 10.000 MSP (Jože Dovžan, pismo avtorju, 2. marec 2020). Kot smo 

predpostavljali, vsi subjekti nimajo navedenih elektronskih naslovov, saj ta vrsta podatka ni 

obvezna. Naslednja omejitev se kaže kot pridobivanje podatkov s točno določenega 

geografskega območja – Republike Slovenije in omejitev zgolj na MSP. Omejitev predstavlja 

tudi izvedba spletne ankete, s katero smo prihranili precej časa in denarja, vprašanje pa je, ali 

bi lahko na drugačen način pridobili še več uporabnih vprašalnikov. Kot predvideno, smo za 

doseganje višje stopnje odziva vprašalnik večkrat pošiljali na iste elektronske naslove. 

Danes lahko kot eno izmed ključnih omejitev izpostavimo še novi koronavirus, zaradi katerega 

je Slovenija 12. marca 2020 razglasila epidemijo, ki traja še danes. Glede na številne ukrepe in 

predpise za prebivalstvo in gospodarstvo, ki so bili sprejeti za preprečevanje širjenja bolezni, 

smo za doseganje višje stopnje odzivnosti na anketni vprašalnik potrebovali bistveno več časa, 

kot smo sprva predvidevali. Velika večina podjetij je v tem obdobju bila primorana zapreti 

svoja vrata, saj so tako državni zbor kot vlada ter ministrstva izdala zakone, odloke in sklepe z 

namenom zajezitve epidemije, ki se nanašajo na prepoved opravljanja dejavnosti, ponujanja in 

prodajanja blaga in storitev idr. 
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2 MREŽENJE 

V poglavju o mreženju so predstavljeni osnovni pojmi in nameni mreženja, oblike ter razlogi 

za mrežno delovanje. Podrobneje so predstavljene še tri za nas ključne skupine mreženja, ki 

smo jih oblikovali za izvedbo raziskave.  

2.1 Opredelitev pojma in osnovni nameni mreženja 

Mreženje je slovensko poimenovanje, ki se je razvilo iz dobesednega prevoda metaforično 

motiviranega angleškega poimenovanja »networking« (ZRC SAZU 2016) in njegova glavna 

značilnost predstavlja razmerje med posamezniki, skupinami in organizacijami. Aldrich in 

Zimmer (1986, 11) sta zapisala, da to razmerje lahko temelji a) na izmenjavi komunikacijske 

vsebine, kar predstavlja predajo informacij od ene osebe k drugi, b) izmenjavi vsebine 

proizvodov in storitev ali c) izmenjavi vsebin s specifičnimi lastnosti. Moč vezi pa je odvisna 

od stopnje, pogostosti in vzajemnosti med odnosi posameznikov ter se razvija od šibke do 

visoko intenzivne. 

V podjetju tako mrežo sestavljajo podjetniki, stranke, dobavitelji, upniki in vlagatelji (Dubin in 

Aldrich 1991, 306). Za lažje razumevanje govorimo o skupnih povezavah in odnosih z in med 

podjetji, dobavitelji, kupci, podpornimi institucijami, ki bodisi prek formalnega ali 

neformalnega mreženja zagotavljajo MSP, da lažje in učinkoviteje konkurirajo velikim 

gospodarskim organizacijam (Chaston 1996, po Zore 2005). Pri tem je ključno to, da podjetja 

izboljšujejo svojo bazo znanja s ključnimi partnerji, s katerimi sodelujejo, raznolikosti omrežja 

ter kontinuiran način sodelovanja pa jih vodijo do uspešnosti in razvoja konkurenčne prednosti 

(Nieto in Santamaria 2007). Z vidika podjetništva mreženje predstavlja uporabno orodje, s 

katerim povečamo svoj obseg delovanja in ob tem prihranimo čas (Dubin in Aldrich 1991, 305).  

Pahor (2001, po Grintal 2011) opredeljuje mreženje kot nabor končne skupine enot in relacij, 

ki nastajajo med temi enotami in deluje kot pajkova mreža, kjer se podjetniki nahajajo na 

sredini, povezave med njimi pa se širijo iz sredine navzven. Bolj kot je vez oddaljena od 

središča, šibkejša je, vendar še vedno ključna za razvoj poslovanja podjetja (Bennett in Haslam 

1994, po Grintal 2011). 

Podjetniške mreže in medsebojna soodvisnost podjetij predstavljata razvoj novega načina 

poslovnega delovanja in organiziranja, ta pa omogoča veliko mero prilagodljivosti in souporabo 

razpoložljivih virov (Bavec 2005, 29). Pri medorganizacijskem povezovanju gre za nov pojav, 

ki pa ga je v globalnem obsegu omogočil šele svetovni splet. Koncept mrežnih organizacij, ki 

je postal zanimiv v začetku 90. let, je Bavec (2007, 103) razdelil glede na organizacijska načela: 

– skupen namen: povezana podjetja imajo skupne vrednosti, poglede in cilje, s katerimi 

zagotavljajo obstoj mreže; 
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– neodvisno članstvo: vsak član mreže obdrži svojo formalno in pravno obliko, s tem, da ji 

mreža omogoča nekatere pridobitve; 

– prostovoljne povezave: partnerji se povezujejo prostovoljno in v njej ostanejo toliko časa, 

kot želijo; 

– več neodvisnih vodij: podjetja v mreži niso hierarhično naravnana, zato lahko imamo več 

vodij, z managerskega vidika osebe delujejo neodvisno in s samostojnimi vložki; 

– povezane organizacijske ravni: mreže delujejo na različnih ravneh, gre za sodelovanje med 

podjetji, oddelki ali posamezniki in deluje neodvisno od hierarhične ravni. 

Zaradi nenehnih sprememb in hitrega pretoka informacij se v poslovnem svetu zahteva 

neprestano vlaganje v nova znanja, razvoj, dostop do novih trgov in informacij, kar pomeni, da 

vso to dogajanje vpliva na managerje in podjetnike, da se povezujejo oziroma mrežno obnašajo 

(Roblek 2007, 231). Pri tem pa se morajo managerji zavedati pomena ključnih partnerjev, 

raznolikosti omrežja in kontinuiranega načina sodelovanja, ki vodijo do uspešnosti in razvoja 

konkurenčne prednosti (Nieto in Santamaria 2007). 

Področje podjetniških mrež je bilo v preteklosti že velikokrat tema raziskovanja. Med drugim 

so to področje raziskovali Tepic idr. (2012, po Gomezelj Omerzel 2015, 28) (sposobnost 

pridobivanja, sposobnost eksploatiranja, sposobnost prilagajanja oziroma prisvajanja, 

sposobnost transformacije), Zeng, Xie in Tam (2010, po Gomezelj Omerzel 2015, 28) 

(sodelovanje s kupci, z dobavitelji, konkurenti, z vladnimi agencijami oziroma inštituti, 

sodelovanje z raziskovalnim inštitucijami in univerzami, z bankami in ponudniki tehnologije), 

Maggioni, Nosvelli in Uberti (2007) (sodelovanje z znanstvenimi institucijami) ter Maggioni 

in Uberti (2008) (sodelovanje z različnimi strukturami znanja na mednarodni ravni).  

Hoang in Antončič (2003) sta proučevala raziskave (preko 70), vezane na podjetniške mreže, 

ki so bile objavljene v zadnjih 15 letih, in pri tem ugotovila, da se trije elementi mreženja 

pojavljajo kot ključni: a) element izmenjave informacij med dvema akterjema, b) element 

upravljanja mehanizma in c) element mrežne strukture. Gre za tri modele, ki poskušajo razložiti 

proces razvoja med podjetniško dejavnostjo in vpliv mreženja na podjetniške rezultate. Prvi del 

se nanaša na medorganizacijske odnose, ki se z vsebinskega vidika obravnavajo kot medij, prek 

katerega akterji dobijo dostop do različnih virov informacij. Ključni prednosti sta dostop do 

informacij in svetovanje. Drugi del se nanaša na mehanizem upravljanja, kjer se izpostavlja 

pomen zaupanja med partnerji. Zadnji, tretji del pa se nanaša na strukturo mreže in ga 

opredeljujeta kot vzorec odnosov, ki so nastali iz neposrednih in posrednih vezi med akterji. 

Večina raziskav se osredotoča na medosebne in medorganizacijske odnose, kjer se ti 

obravnavajo kot medij, prek katerega akterji pridobijo dostop do različnih nematerialnih virov, 

s katerimi razpolagajo ostali, obstajajo pa tudi izjeme, tj. mreženje z namenom dostopa do 

kapitala (Light 1984; Zimmer in Aldrich 1987; Bates 1997). 
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2.2 Oblike mrež 

Vsak izmed nas je obkrožen z ljudmi, prijatelji, znanci, ki jih pozna in si z njimi lahko izmenjuje 

različne podatke, kar za posameznika predstavlja uporabo, delovanje in soustvarjanje osebne 

mreže (Standke in Stell 2000, 65, po Širec in Crnogaj 2008, 87). Prva delitev mrež, ki se 

pojavlja v literaturi, je delitev na formalne in neformalne mreže. Munih Stanič (2003, 7) je 

izpostavila, da je formalna mreža sestavljena iz lokalnih in državnih podpornih institucij, bank, 

zunanjih poslovnih partnerjev z različnih področij, posrednikov in drugih. V neformalni del 

mreženja pa so vključeni družina, prijatelji in znanci (Birley 1985). Pri zagonu podjetja različni 

avtorji ugotavljajo, da je neformalna mreža ključna, saj predstavlja vir informacij in znanj, ki 

so potrebna na začetni stopnji ustanavljanja podjetja. Brečko (2008, po Murk 2012) ugotavlja, 

da se v neformalnih mrežah med zaposlenimi znotraj podjetja pretaka veliko informacij in 

znanja. Na osnovi tega je izpeljala tri ključne sposobnosti posameznika in jih razdelila na: 

vedeti kako (intelektualni kapital), vedeti zakaj (emocionalni kapital) ter vedeti, kje ali od koga 

dobiti pomoč (družbeni kapital), pri čemer je potrdila, da je vedeti, kje pridobiti potrebne 

informacije, kar predstavlja družbeni kapital, pomembnejše od vedeti, kako jih pridobiti 

(intelektualni kapital). 

Antončič idr. (2002, 88) pravijo, da je za vsakega podjetnika pomembna moralna in strokovna 

podpora. V mrežo za moralno podporo spadajo posamezniki, ki podjetniku dajejo psihološko 

podporo (npr.: sorodniki, prijatelji, družina). V mrežo za strokovno podporo pa spadajo 

posamezniki, ki podjetju pomagajo pri poslovni dejavnosti (npr.: mentorji, poslovni partnerji, 

kupci, dobavitelji, panožna organizacija ali ljudje osebnih poznanstev). 

Munih Stanič (2003) je po vzoru Suhomlinove (1999) mrežo razvrstila v tri osnovne tipe: 

– Osebna mreža podjetnika vključuje osebne stike, npr. prijatelje in sorodnike. Ta mreža je 

ključna na začetni stopnji ustanavljanja podjetja, ko podjetnik prične z zbiranjem različnih 

virov (tudi finančnih) od prijateljev in sorodnikov (Hoang in Antončič 2003), in je 

osredotočena na posameznike (Dubin in Aldrich 1991, 305, po Grintal 2011, 18). 

– Mreža znotraj organizacije predstavlja odnose med zaposlenimi in zmanjšuje število 

hierarhičnih ravni ter posledično prinaša boljšo komunikacijo (Munih Stanič 2003, 6).  

– Medorganizacijska mreža, v katero so vpete še druge organizacije, institucije in za katero 

je značilna rutinska komunikacija, ki se s časom spreminja v dolgotrajnejši odnos (Munih 

Stanič 2003, 6). 

2.2.1 Osebne mreže 

Bratkovič in Antončič (2008, 85) sta zapisala, da je osebna mreža podjetnika sestavljena iz 

posameznikov, s katerimi ima podjetnik neposredne stike, s katerimi združuje različna znanja, 

informacije in vire, kar predstavlja enega od ključnih in neprecenljivih virov za podjetje 

(Johannisson 1986, po Bratkovič in Antončič 2008, 85). Podjetnik uporablja osebna poznanstva 
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za namen izmenjavanja virov, informacij, nasvetov, vpliva in moči (Bratkovič in Antončič 

2008, 85). Ta zajemajo prijatelje, družinske člane in tesne sodelavce (Zofi in Meltrez 2010, po 

Grintal 2011). 

Na osnovi različne vsebine izmenjavanja znotraj mreže ločimo različne vrste podmrež 

(Bratkovič in Antončič 2008, 85): 

– mrežo za pridobivanje virov (finančnih, materialnih in človeških), 

– mrežo za pridobivanje informacij in nasvetov, 

– mrežo prijateljev (psihološka in moralna podpora).  

Osebne mreže podjetnikov delimo tudi glede na razmerja znotraj mreže, pri čemer ločimo 

formalno in neformalno osebno mrežo podjetnika. Bratkovič in Antončič (2008, 86) sta 

zapisala, da je neformalna osebna mreža podjetnika sestavljena iz družinskih članov, 

sorodnikov, prijateljev znancev, pri čemer ima ta mreža večjo vlogo na začetku podjetniškega 

procesa. V formalno osebno mrežo podjetnika pa so vključeni dobavitelji, kupci, svetovalci, 

bankirji in preostali poslovni partnerji, ki so pomembni na kasnejših stopnjah rasti podjetja 

(Birley 1985, po Bratkovič in Antončič 2008, 86).  

Za učinkovitost izrabe mrež sta pomembna dobra povezanost in intenzivnost izmenjavanja 

virov informacij. Bratkovič in Antončič (2008, 86) sta kot pomembnejše mrežne spremenljivke 

izpostavila še: 

– število povezav, ki predstavljajo število oseb, s katerimi je podjetnik posredno in 

neposreden povezan; 

– gostoto mreže, ki predstavlja stopnjo povezanosti znotraj mreže, in večja kot je, večja je 

verjetnost, da bo podjetnik pravočasno prejel vire in ostale informacije, ki jih v nekem 

trenutku potrebuje; 

– centralnost, s katero analiziramo položaj posameznih članov znotraj mreže, kjer glavni 

namen predstavlja identifikacijo najpomembnejših članov, s katerimi dosegamo večje 

število povezav, hitrejši doseg ostalih članov mreže in učinkovitost mrežnega procesa; 

– število klik, ki predstavljajo podskupine in nastanejo znotraj mreže, pri čemer je vsak član 

podskupine neposredno povezan z vsemi ostalimi člani in potrjuje recipročnost povezav. 

2.2.2 Medorganizacijske mreže 

Medorganizacijske mreže so rezultat sodelovanja med kupci, dobavitelji, konkurenco in 

drugimi partnerji v poslovnem procesu. So kot odgovor na nenehno spreminjajoče se okolje in 

zahtevo po nenehnem ustvarjanju, iskanju primernih rešitev, za vse bolj neizprosen trg. Z 

razvojem medorganizacijskih mrež, ki vključujejo strateške partnerje, se razvijajo novi izdelki, 

storitve, procesi itn., ki vodijo podjetje k inovacijski uspešnosti in posledično h konkurenčni 

prednosti. Izhodišče za proučevanje mrež je razmerje med udeleženci. Medorganizacijske 

mreže tvorijo podjetja s podobnimi ali različnimi dejavnostmi in se v mrežo vključijo zaradi 
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izkoriščanja sinergij (Johannisson 1986, po Bratkovič in Antončič 2008). Sestavljene so iz ljudi, 

s katerimi ima podjetnik neposreden odnos (Cvajdik 2008), ter poslovnih skupin, združenj in 

projektnih skupin (Zofi in Meltrez 2010, po Grintal 2011). 

Take mreže predstavljajo fleksibilne odnose, saj se med podjetji vzpostavijo specifični in 

odvisni odnosi, ki temeljijo na dolgoročnem medsebojnem sodelovanju (Johanson in Mattson 

1987). Medsebojno povezana podjetja so odvisna od virov drugih podjetij, do katerih dostopajo 

prek mrežne povezave (Johanson in Mattson 1987, 36). 

Zofi in Meltrez (2010) delita mreže še na strokovne in strateške. Pravita, da so temelj strokovnih 

mrež skupni delovni interesi, ki temeljijo na tem, kar ljudje vedo, strateške mreže pa zajemajo 

zunanje stike in povezave oziroma druga zavezništva. Naslednja delitev se nanaša na trde 

mreže, kar predstavlja povezovanje treh ali več različnih podjetij (proizvajalec, kupec, 

konkurent in poslovni sodelavec v proizvodnem ali tržnem razvoju), ter mehke mreže, pri čemer 

gre za povezovanje treh ali več podjetij, ki so usmerjena k reševanju skupnih problemov 

(pridobivanje in delitev informacij ter novih znanj) (Rosenfeld 1996, 251).  

Poznamo tudi delitev mreže glede na odziv strukture mreže v povezavi z izzivi konkurence. 

Gre za notranje mreženje, pri čemer je podjetje lastnik celotnega ali večinskega dela sredstev, 

ki so povezana s posamezno dejavnostjo. Stabilne mreže se poslužujejo delnega »outsourcinga« 

ter razpršitev lastniških sredstev in tveganja skozi neodvisna podjetja. Zadnje, dinamične mreže 

pa so tiste, kjer vodilna organizacija zaznava in akumulira različna sredstva od drugih, večjih 

organizacij (Snow, Miles in Coleman Jr. 1992, 12, po Grintal 2011, 18).  

Medorganizacijske povezave lahko ločimo tudi glede na smer sodelovanja: vertikalne, 

horizontalne in konglomeratske. Pri vertikalnih povezavah poteka sodelovanje navzgor ali 

navzdol, pri sodelovanju navzgor se podjetja povezujejo z dobavitelji, pri povezovanju navzdol 

pa z odjemalci (končni uporabniki ali organizacije). Horizontalne povezave predstavljajo 

povezovanje med konkurenti, kjer prihaja do sočasnega sodelovanja in konkuriranja, vendar ne 

glede na to na določenih skupnih področjih sodelujejo. Pri konglomeratskih povezavah pa gre 

za povezovanje podjetij v različne smeri oziroma povezovanje s podjetji, ki opravljajo 

dopolnilne dejavnosti. Ena izmed oblik, ki jo avtor izpostavi, je grozdenje (Dubrovski 2004, po 

Bratkovič in Antončič 2008). 

2.2.3 Podjetniški grozdi 

Ena izmed oblik, ki temeljijo na skupnih interesih podjetniškega povezovanja, je grozdenje. 

Zanj je značilna geografska koncentracija medsebojno povezanih podjetij iz sorodnih in 

različnih dejavnosti, nosilcev znanja (raziskovalne in izobraževalne institucije, tehnološki 

parki), podpornih ter drugih institucij, ki zagotavljajo vire, sredstva in znanje (Dubrovski 2004, 

po Bratkovič in Antončič 2008). Porter (1998, 4) je grozd definiral kot skupek medsebojno 
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povezanih in dopolnjujočih se podjetij ter institucij na točno določenem geografskem in 

delovnem področju. Vključuje dobavitelje, ponudnike storitev, stranke, povezana podjetja in ne 

nazadnje še vladne in druge ustanove, kot so univerze, s katerimi se zagotavlja specializirano 

usposabljanje, izobraževanje, informiranje, raziskavanje in tehnično podporo. Predstavlja 

skupino organizacij in institucij na določenem geografskem območju, ki združuje proizvajalce, 

servisno podporo, dobavitelje, izobraževalne ustanove in trgovske organizacije. Od drugih 

tipov povezav se ločijo po tem, da v njih prihaja do specializacije okoli baze znanja in do 

aktivnega vključevanja »agentov« znanja. Ta način omogoča hiter prenos znanja v proizvodnjo 

ali do skupnega vlaganja v znanje. Predstavljajo dobro poslovno orodje, s katerim lahko MSP 

lažje dostopajo do globalnega trga, pri čemer jim tesno sodelovanje oziroma povezovanje 

omogoča nižje stroške na področju izvajanja poslovnih funkcij, konkurenčnost in agresivno 

trženje (Mreža Minvos 2012, 4). Jaklič (2003) trdi, da je glavni namen grozdenja sočasno 

sodelovanje in konkuriranje sorodnih in podpornih podjetij ter drugih institucij v določenem 

geografskem okolju, vse z namenom doseganja konkurenčne prednosti na področju izboljšanja 

kakovosti proizvodov in storitev, hitre rasti, višjih donosov, nižjih transakcijskih stroškov, 

prednosti prvega ponudnika in prednosti zaradi izobraževanja. 

Grozdi se od drugih načinov podjetniškega povezovanja razlikujejo po tem, da se ne povezujejo 

zgolj s podjetji iz iste panoge, so komplementarni, spodbujajo vzajemnost, konkurenco in 

sodelovanje, specializirani so na področju znanja, izrabe razpoložljivih virov, v povezovanje so 

vključeni tudi končni kupci in izobraževalno-raziskovalne ustanove. Temeljijo na identifikaciji 

skupnih interesov, ciljev in strategije. Ker posamezen grozd deluje kot celota, je bolj 

konkurenčen, prepoznaven in predstavlja večjo pogajalsko moč (Mreža Minvos 2012, 10–11).  

Pri grozdenju pa se pojavljajo tudi slabosti. Palčič (2004, 27–32) je izpostavil, da se te kažejo 

kot enoličnost konkuriranja, nove ideje se lahko potlačijo zaradi starega načina vedenja, pri 

čemer se ustvarja togost organizacije, ki zavira razvoj. Nadaljuje se z nesodelovanjem med 

organizacijami, nezaželenim pretokom specializirane delovne sile, veliko konkurenčnostjo (ki 

predstavlja tudi prednost) ter delitvijo tržne inteligence z drugimi organizacijami. 

Pri slovenskem konceptu grozdenja, ki se razvija in dopolnjuje s pomočjo ministrstva za 

gospodarstvo in tehnologijo, gre predvsem za  spodbujanje povezovanja organizacij in institucij 

znanja ter povečevanja vlaganja v znanje in tehnološki razvoj (Mreža Minvos 2012). Imamo 

podjetniški, orodjarski, avtomobilski, lesarski, transportno-logistični grozd idr. 

2.3 Razlogi za mrežno delovanje 

Ne glede na vrsto sodelovanja v mreži vsaka od možnih prinaša nova znanja, vedenja in 

informacije, ki povečujejo možnosti za dosego in razvoj inovacij. Najbolj enostavni načini 

izmenjave informacij, izkušenj in mnenj so razni obiski kulturnih prireditev, rekreacija, 



13 

udeležba na srečanjih in dogodkih, poslovni sejmi, seminarji idr., kjer prihaja do interakcij in s 

tem do mreženja z ostalimi podjetniki.  

Podjetja si ob dolgotrajnem in intenzivnem delovanju v mrežah odpirajo pot do redkih virov, 

informacij, tehnologij in trgov ter tako povečujejo razvoj konkurenčne prednosti na domačih in 

tujih trgih (Buckley 1993; Hitt idr. 2001, po Ruzzier in Konečnik Ruzzier 2007, 43). Bratkovič 

in Antončič (2008, 87–88) sta zapisala, da s sodelovanjem v mrežah podjetja znižujejo stroške, 

povečujejo učinkovitost in uspešnost poslovanja, inovativno pristopajo k reševanju problemov 

ter zagotavljajo dostop do specializiranih informacij, novih tehnologij in prenosa znanja. 

Pennings (1980, 14, po Pahor 2001, 18) meni, da podjetja s horizontalnim in vertikalnim 

povezovanjem pridobivajo na koordinaciji in zmanjšujejo negotovost. Študije različnih avtorjev 

(Birley 1985; Smeltzer, Van Hook in Hutt 1991; Singh idr. 1999; Hoang in Young 2000) 

obravnavajo mreženje kot vir idej in zbiranja informacij za prepoznavanje podjetniške 

priložnosti. Študija primera avtorjev Human in Provan (1996) je razkrila večnamenskost 

horizontalnih povezav med podjetji v mreži (vse od prijateljevanja do informacijske in poslovne 

menjave). 

Mreženje je še posebej pomembno za premagovanje ovir v MSP, s katerimi se soočajo: 

pomankanje virov na področju znanja, strokovnosti, dostopa do kupcev in nematerialnih virov 

(Širec in Crnogaj 2008, 85). Richter (2000, 137, po Širec in Crnogaj 2008, 85) pravi, da so 

lahko omenjene ovire premagane z vzpostavitvijo medsebojnih povezav, ki zagotavljajo 

menjavo informacij in s tem doseganje konkurenčne prednosti. 

Ključna strategija podjetij je postala medorganizacijsko in medsektorsko povezovanje, ki vpliva 

na pospešen pretok informacij, virov in zaupanja ter predstavlja osnovo za varno in razpršeno 

inoviranje (Dewick in Miozzo 2004, po Zeng, Xie in Tam 2010).  

Drnovšek (2007, po Crnogaj 2008) navaja različne razloge za mreženje, pri katerih prihaja do 

menjav, ki so: 

– povezane s konkretnim opravilom (sredstva, pomoč, informacije, sodelovanje); 

– povezane s položajem (napredovanje, prepoznanje, vidnost); 

– povezane z osebnim odnosom (vključitev, podpora, razumevanje, hvaležnost); 

– povezane z osebo (izziv, učenje, vključitev). 

Vključevanje v mreženje za MSP predstavlja tudi enega izmed lažjih načinov za vstop na tuje 

trge, saj se povezujejo z večjimi in bolj izkušenimi podjetji, pri čemer malo podjetje pogosto 

prevzema vlogo podizvajalca v sodelovalnem odnosu z večjim podjetjem, od katerega postane 

finančno odvisno. Po drugi strani pa velika podjetja spodbujajo svoje podizvajalce k skupnemu 

sodelovanju pri raziskavah in razvoju (Murk 2012, 25). 

Mrežni odnosi v lokalnem okolju predstavljajo osnovo za izgradnjo mostov do drugih omrežij 

zunaj države, kar pomeni, da se mreženje lahko razširi tudi zunaj meja matične države. Z 
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vstopom podjetnika v mrežo se internacionalizacija na bolj oddaljenih trgih izvede hitreje in 

bolj učinkovito, kar zlasti velja za MSP v visokotehnološki panogi (Hollensen 2011, 81). 

Če povzamemo, ciljni razlogi, ki so vezani na proces mreženja in uspešnost inovacij (Harrison 

1992, 478, po Hotz-Hart 2000, 433), so: 

– boljši dostop podjetij do informacij, znanja, sposobnosti in izkušenj ter hitrejši in 

učinkovitejši dostop do izmenjave znanja, učenja, izkušenj v omrežju ter vzajemnega 

sodelovanja; 

– intenzivnejše povezave in sodelovanje v procesu mreženja se odražajo kot  

komplementarnost oziroma predstavljajo sinergijo med udeleženci; 

– večja odzivnost in sposobnost prilagajanja spremembam na tehnološkem in 

organizacijskem področju, povečanje znanja in zmogljivosti; 

– zmanjševanje tveganja, moralne nevarnosti ter informacijskih in transakcijskih stroškov; 

– boljši pogoji za zaupanje in socialno kohezijo, ki različnim akterjem sočasno omogočajo 

in dovoljujejo tekmovanje ob sodelovanju.  

Inovacijske mreže pa same po sebi še niso uspešne. Zgornji razlogi predstavljajo potencialne 

priložnosti, ki jih morajo udeleženci znati uspešno izkoristiti, saj lahko te mreže tudi negativno 

vplivajo na inovacijsko dejavnost. Brez učinkovitega upravljanja omrežja lahko znanje odteka 

in se ne spreminja v produktivno (Teece 1998; Fleming, King in Juda 2007, po Huggins, 

Johnston in Piers 2012), pojavijo se lahko neproduktivne, nizko vrednostne mreže, ki podjetja 

ovirajo in onemogočajo ustvarjanje novega znanja in inovacij (Arthur 1989; Adler in Kwon 

2002; Labianca in Brass 2006; Broekel in Boschma 2012, po Huggins, Johnston in Piers 2012). 

Westlund in Bolton (2003, po Huggins, Johnston in Piers 2012) pravita, da lahko močno 

zaupanje v medčloveške odnose zavira razvoj podjetja ter da znanje lahko postane homogeno 

in manj uporabno za udeležence (Maurer in Ebers 2006, po Huggins, Johnston in Piers 2012). 

2.4 Mreženje v poslovnem okolju podjetja 

Prvi sklop mreženja smo v naši nalogi poimenovali mreženje v poslovnem okolju podjetja, ki 

za nas predstavlja mreženje s kupci, dobavitelji, konkurenco in drugimi poslovni partnerji, s 

katerimi je podjetje vpeto pri poslovnem procesu. Podjetja v mreženju vidijo predvsem 

ustvarjanje konkurenčne prednosti s pomočjo sinergijskih učinkov med seboj povezanih 

podjetij (Crnogaj 2008). To povezovanje je v literaturi najpogosteje ločeno glede na smer: 

vertikalno, horizontalno in konglomeratsko. Vertikalne povezave predstavljajo povezovanje z 

dobavitelji in kupci. Horizontalne povezave predstavljajo povezave s konkurenti in 

konglomeratske povezave predstavljajo povezovanje podjetij z različnimi, tudi dopolnilnimi 

dejavnostmi (Dubrovski 2004, po Bratkovič in Antončič 2008).  

V povezavi z raziskavo inovacijske dejavnosti in mreženja na primeru 53 podjetij v Kanadi je 

Doloreux (2004, po Zeng, Xie in Tam 2010) odkril, da se inovacije v MSP močno naslanjajo 
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na zunanja omrežja kupcev in dobaviteljev. Whitley (2002, po Zeng, Xie in Tam 2010) pravi, 

da vertikalno sodelovanje omogoča pridobitev znanj s področja novih tehnologij, trgov in 

procesnih izboljšav, ki v največji meri vplivajo na razvoj inovativnih izdelkov ter storitev. 

Ugotovitve nekaterih drugih raziskav (Pavitt 1984; De Jong in Marsili 2006; Evangelista 2000, 

po Sankovič 2016) kažejo na to, da neposredni poslovni stiki z dobavitelji in kupci predstavljajo 

podjetjem najpomembnejši zunanji vir inoviranja. Za podjetja, ki proizvajajo po naročilu, so še 

posebej pomembni kupci, saj predstavljajo vir identifikacije specifičnih želja (Rothwell 1991). 

Na osnovi študije primera iz Brazilije (Kaminski, De Oliveira in Lopes 2008, po Zeng, Xie in 

Tam 2010) so razkrili, da lahko sodelovanje z dobavitelji in kupci v MSP spodbuja razvoj novih 

izdelkov. Fischer in Varga (2002, po Zeng, Xie in Tam 2010) sta z raziskavo odkrila, da je 

mrežna aktivnost v podjetjih primarno temeljila na vertikalni (s kupci, dobavitelji in 

proizvajalci storitev) in ne na horizontalni ravni (mreže proizvajalcev, povezave med industrijo 

in univerzami).  

Raziskave, ki se nanašajo na mreženje z dobavitelji, kažejo, da tak način sodelovanja omogoča 

zmanjševanje tveganja in vodi k razvoju izdelkov, ob tem pa povečuje fleksibilnost, kakovost 

in prilagodljivost na trgu (Chung in Kim 2003, po Zeng, Xie in Tam 2010). Uspešno upravljanje 

odnosov z dobavitelji v sklopu celotnega procesa oskrbe dokazuje povečanje nabavne in 

proizvodne učinkovitosti podjetij ob racionalizaciji virov ter optimizaciji operativnih stroškov 

(Da Silveira in Arkader 2007; Ketchen in Hult 2007, po Mitrega idr. 2017). Dobavitelji so 

predstavljeni kot vir za pridobivanje industrijskih inputov, pogosto se pojavljajo tudi pri 

inovacijskih procesih, ki vključuje dobavo strojev, opreme, delovne sile (Rothwell 1991), ter 

kot dragocen vir informacij za razvoj ali izboljšavo izdelkov (Nieto in Santamaría 2007). 

Povečevanje pozornosti razvoju odnosov med dobavitelji v zadnjih letih predstavlja temelj 

dobavne verige, ki ji pravimo tudi relacijski kapital (Cousins idr. 2006, po Mitrega idr. 2017, 

13). Tesni odnosi z dobavitelji predstavljajo razvoj inovacijske aktivnosti skozi skupne 

raziskave in razvoj izdelkov (Szwejczewski, Lemke in Goffin 2005; Johnsen 2011, po Mitrega 

idr. 2017), vendar je tako, kot je pomembno razvijanje teh odnosov, prav tako pomembno 

zaznavanje nedelujočih dobaviteljski odnosov, ki jih je treba prekiniti in nadaljevati razvoj z 

novimi, potencialnimi dobavitelji, s katerimi se bodo razvijala nova partnerstva in inovacije 

(Moeller, Fassnacht in Klose 2006, po Mitrega idr. 2017, 5). 

Lipnack in Stamps (1996, 16–17) pravita, da nam mreženje dovoljuje oziroma omogoča 

sodelovanje in tekmovanje hkrati. V teh turbulentnih časih, ki od nas zahtevajo fleksibilnost, 

gibčnost in učenje ne glede na velikost podjetja, smo brez tekmovanja in sodelovanja težko 

uspešni (Lipnack in Stamps 1996, 17). Hitt, Ireland in Hoskisson (2001, 277, po Mlakar 2007, 

6) so mnenja, da učinkovito sodelovanje predstavlja sposobnost sodelovanja in konkuriranja 

hkrati. Po ugotovitvah Gomes-Casseres (1997, po Sankovič 2016) podjetja najpogosteje 

sodelujejo s konkurenco zaradi naslednjih razlogov: a) skupno upravljanje inovacijskega 

tveganja, b) vstop na različne nove trge in c) skupni nastop proti večjim konkurentom. Tether 
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(2002) dodaja, da je najpogostejši vzrok mreženja s konkurenco skupno izvajanje osnovnih 

raziskav in vzpostavitev skupnih standardov, na splošno pa, da podjetja sodelujejo s 

konkurenco, ko si delijo skupne težave, ki se nahajajo zunaj konkurenčnega območja (kot npr. 

obravnavanje predpisov in sprememb zakonodaje).  

Podjetja vse pogosteje uporabljajo različne vrste strategij sodelovanja. Poleg tega, da oblikujejo 

posamezna zavezništva, se jih vse več združuje v omrežja (Zhao, Anand in Mitchell 2005, po 

Hitt, Ireland in Hoskisson 2007, 284). Mrežna strategija sodelovanja predstavlja sodelovanje 

več podjetij, ki se dogovorijo za skupno sodelovanje pri doseganju zastavljenih ciljev. Najbolj 

učinkovita je, ko je oblikovana v grozde, ki jih tvorijo podjetja na določenem geografskem 

območju, dober primer so podjetja v Silicijevi dolini in Silikonska dolina v Singapurju (Copp 

in Ivy 2001, po Hitt, Ireland in Hoskisson 2007, 284). Podjetja, ki sodelujejo v mrežah, 

pridobivajo informacije in znanje iz več različnih virov, ta heterogena znanja pa lahko uporabijo 

za proizvodnjo vse več inovacij, posledično so tudi bolj inovativna (Bell 2005, po Hitt, Ireland 

in Hoskisson 2007, 284). Ključna prednost mrežne strategije sodelovanja z drugimi podjetji se 

kaže kot dostop do partnerjevih partnerjev (Cline 2001, po Hitt, Ireland in Hoskisson 2007, 

284). 

2.5 Mreženje s podpornimi institucijami 

Drugi sklop mreženja v nalogi se nanaša na mreženje podjetij s podpornimi institucijami. Zaradi 

specifičnih ekonomskih značilnosti in tehnologije se mora danes v spodbujanje razvoja 

konkurence vključiti tudi država. Ne samo z vidika denarnih vlaganj v raziskave in razvoj, 

temveč tudi v razvoj podpornih in znanstvenih institucij, ki predstavljajo intelektualno 

infrastrukturo, spodbujati mora izobraževanje, pogoje za razvoj podjetništva in zagotavljati 

kakovostno okolje (Konda 2014). Cilj teh institucij je ustvariti inovacijam prijazno okolje, pri 

čemer ključna naloga temelji na državi, in sicer kako na različne načine pospeševati, spodbujati, 

nuditi različno podporo, informacije ter znanje za razvoj inovacij in podjetništva. Temeljni 

inovacijski elementi so sestavljeni iz vladnih programov in politik, izobraževanja, 

usposabljanja, razvoja infrastrukture ter finančne pomoči v obliki povratnih ali nepovratnih 

sredstev. Načini, s katerimi vladna politika spodbuja razvoj, so: finančna politika, industrijska 

politika, zaščita intelektualne lastnine itn. ter z njimi povezani regulativni ukrepi oziroma 

strateški programi, ki vključujejo znanstvene in tehnične projekte, izgradnja inovacijskih 

platform ter javna podpora, ki vključuje državno subvencijo, subvencije za raziskave in razvoj 

ter inovacijske dejavnosti. K temu spada še sodelovanje z vladnimi agencijami, kjer vlada 

financira razne sporazume (Zeng, Xie in Tam 2010). 

Država mora razviti model, ki je sestavljen iz treh ključnih podpor: podpore podjetjem (vsebuje 

skladnost strategije, politike), podpore institucij (organizacij) in podpore programov storitev 

(Glas 2000, 12–13). Glas in Pšeničny (2000) sta to podporo opredelila kot:  

– makroekonomsko politiko in stabilno ekonomsko okolje, 
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– zakonodajo,  

– podporo pri reševanju problemov in 

– promocijo poslov in podjetništva ter razvoj podjetniške kulture. 

Z zgoraj omenjeno državno podporo MSP pa lahko pričakujemo (Glas in Pšeničny 2000): 

– razvoj poslovnega okolja, ki spodbuja podjetništvo, 

– poenostavljanje postopkov in zniževanje davkov, 

– razvoj novih podjetij, 

– dostop do finančnih virov, 

– informacije, svetovanje in vodenje,  

– pomoč pri tehničnih in tehnoloških problemih, 

– povezave med MSP, 

– razvoj distribucijskih mrež in podpore z internacionalizacijo poslovanja.  

V Sloveniji so z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (v nadaljevanju ZPOP-1, Uradni 

list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv) določeni ukrepi za spodbujanje 

podjetništva in organiziranost ter postopki za dodeljevanje sredstev, namenjenih oblikovanju 

podpornega okolja za podjetništvo. V 2. členu ZPOP-1 so določeni temeljni cilji: 

– vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja na lokalni, pokrajinski in nacionalni ravni, 

– ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za gospodarski razvoj in uresničevanje ustvarjalnih 

podjetniških potencialov državljanov, 

– povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje 

novih delovnih mest, 

– pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, 

– vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in podjetnice in 

delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja za dostop do celovitih podpornih storitev, 

– spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter 

gospodarstvom. 

Institucije, ki so odgovorne za izvajanje, predstavljajo podjetja, izobraževalne organizacije, 

raziskovalni inštituti, organizacije za prenos tehnologije, gospodarske zbornice, interesna 

združenja, inovatorski centri, tehnološki parki in državne institucije (ministrstva, agencije) 

(Kavaš 1998, po Konda 2014).  

Naloge spodbujanja podjetništva in zagotavljanja učinkovitega podjetniškega okolja izvajata 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) ter Javna agencija za 

področje investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije (v nadaljevanju 

SPIRIT), ki tudi oblikuje, razvija in izvaja ukrepe za spodbujanje inovativnosti in zagotovitev 

učinkovitega podpornega okolja za razvoj inovativnosti ter odloča o izboru projektov in 

dodeljuje finančne vzpodbude (ZPOP-1). Poznamo tudi Direktorat za internacionalizacijo, 

podjetništvo in tehnologijo, ki v okviru MGRT izvaja programske načrte in ukrepe, ki so 

usmerjeni v večjo konkurenčnost slovenskih podjetij, njihov razvoj, dostop do finančnih 
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sredstev idr. (MGRT 2019). Poleg tega posamezne ukrepe lahko izvajajo tudi druga ministrstva. 

V skladu s četrtim odstavkom 7. člena ZPOP-1 podporno okolje sestavljajo še gospodarske 

zbornice in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter mreža regionalnih oziroma območnih 

zbornic. V nalogi smo pod pojmom podporne institucije poleg zgoraj omenjenih obravnavali in 

zajeli še zbornice, podjetniške inkubatorje in sklade. 

Rezultati različnih raziskav kažejo, da vlade z različnimi programi spodbujajo razvoj inovacij 

v podjetjih. Raziskava na primeru kanadske vlade je pokazala, da se z novimi strateškimi in 

političnimi strategijami osredotoča na razvoj močnejših vezi med univerzami in podjetji, pri 

čemer je program usmerjen v razvoj inovacij (Godin in Gingras 2000, po Zeng, Xie in Tam 

2010), ameriška raziskava (Biggs in Shah 2006) pa je na področju MSP razkrila, da so 

pomembne povezave med podpornimi institucijami in uspešnostjo inovacij v MSP, ameriška 

in britanska vlada pripravljata politične pobude, usmerjene v spodbujanje inovacij v MSP, ki 

predstavljajo vir radikalnim inovacijam (Hewitt-Dundas 2006).   

Pri uporabi javnih podpornih programov, tako finančnih kot nefinančnih, je študija Evropske 

komisije (2011, 8) pokazala, da so se na nacionalni ravni in ravni Evropske unije (v 

nadaljevanju EU) v povprečju: 

– prihodki MSP na ciljnem trgu povečali za 28 %, 

– skupni prihodki podjetij povečali za 11 %, 

– ustvarila ali ohranila tri delovna mesta in 

– prispevala k približno 12 % prihodkov v naslednjem letu. 

Med finančne storitve spadajo subvencije in nepovratna sredstva, med nefinančne pa (Evropska 

komisija 2011, 51):  

– informacije o pravilih in predpisih, 

– informacije o priložnostih na trgu, 

– predstavitev na mednarodnih trgovinskih sejmih, 

– iskanje potencialnih poslovnih partnerjev v tujini, 

– poslovno in mrežno sodelovanje ter 

– dogodki za navezovanje poslovnih stikov. 

2.5.1 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

MGRT (2021) zagotavlja podporo krepitve mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij. Z 

najrazličnejšimi ukrepi zagotavlja stabilno, predvidljivo in konkurenčno gospodarsko okolje, 

primerno za rast in razvoj slovenskih podjetij na domačih in tujih trgih. Ministrstvo posega še 

na področja internacionalizacije, podjetništva, turizma, lesarstva, notranjega trga, tehnološkega 

in regionalnega razvoja.  
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Njegove glavne naloge so (MGRT 2020b): 

– izvajanje politike spodbujanja internacionalizacije in tujih naložb, izvajanje in razvijanje 

ukrepov, ki so povezani s  podjetništvom in tehnologijo, spodbujanje tehnološkega razvoja, 

MSP in spodbujanje inovativnosti, 

– izvajanje evropske in nacionalne politike trga blaga in storitve, tehnične zakonodaje, 

izvajanje infrastrukturne kakovosti (akreditacija, standardizacija itd.), pomoč 

gospodarskim družbam, varstvo potrošnikov, intelektualna lastnina, konkurenca, 

trgovinska politika in dejavnosti, kontrole cen idr.,  

– uresničevanje zastavljenih ciljev regionalnega razvoja, oblikovanje regionalne politike 

Vlade RS predvsem pri spodbujanju trajnostnega razvoja regij, obmejnih problemskih 

območij in območij z visoko brezposelnostjo.  

V okviru ministrstva (MGRT 2020b) delujejo tudi različni organi, ki izvajajo naloge s področja 

intelektualne lastnine (URSIL), tržne inšpekcije (Tržni inšpektorat RS) in meroslovja (Urad za 

meroslovje), ter izvajalske institucije, ki se podrobneje ukvarjajo z izvajanjem ukrepov (MGRT 

2021). Te so:  

– SPIRIT Slovenija, 

– Slovenski podjetniški sklad, 

– Slovenski inštitut za standardizacijo,  

– Zavod RS za blagovne rezerve, 

– Slovenska akreditacija,  

– Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, 

– Javna agencija RS za varstvo konkurence, 

– Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma - Slovenska turistična organizacija, 

– Center Noordung. 

SPIRIT Slovenija 

Področje dela SPIRIT (2020a) je razdeljeno na tri področja: podjetništvo, inovativnost in 

tehnološki razvoj, internacionalizacijo ter tuje neposredne investicije. Na področju spodbujanja 

podjetništva agencija ponuja različne produkte v oporo pri ustanavljanju podjetja oziroma 

podjetjem na začetku poslovne poti, že ustaljenim podjetjem pri nadaljnjem razvoju, ustvarjanju 

dodane vrednosti in konkurenčnosti (SPIRIT 2020b). Posebno pozornost namenjajo 

spodbujanju podjetništva za ženske in mlade. Storitve informiranja obsegajo redno objavljanje 

aktualnih javnih razpisov, zakonodajne novosti, poslovne priložnosti, podjetniška 

usposabljanja, seminarje, delavnice idr. Storitve za podjetja na začetnih stopnjah razvoja 

(SPIRIT 2020c) ponujajo aktivnosti, vezane na svetovanje, izvedbo raznih seminarjev in 

tematskih dogodkov, ki so namenjeni novim inovativnim podjetjem in podjetjem s hitrim 

potencialom rasti. Za aktivna podjetja ponujajo programe za razvoj znanj in sposobnosti ter 

finančne vzpodbude, ki jih izvajajo prek Slovenskega podjetniškega sklada (SPIRIT 2020b). 
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Na področju internacionalizacije agencija s številnimi storitvami (informiranje, svetovanje, 

znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja, poslovni kontakti, finančne vzpodbude, 

promocija idr.) omogoča boljše pogoje za nastop na mednarodnih trgih. Glavni namen sta 

povečevanje konkurenčnosti in internacionalizacija poslovanja (SPIRIT 2020č). 

Namen storitev tujih neposrednih investicij je predstavitev Slovenije kot možne lokacije za 

potencialne tuje vlagatelje, pri čemer zagotavljajo kakovostne informacije, svetovanje, 

organiziranje posameznih obiskov, izvajanje tržnokomunikacijskih dejavnosti, dodeljevanje 

nepovratnih sredstev za tuje vlagatelje in veliko drugega (SPIRIT 2020d). 

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPL) 

SPL je specializirana finančna institucija, ki MSP nudi učinkovite finančne in vsebinske 

spodbude, ter je povezovalec različnih podjetniških mrež in svetovalnih institucij. Ponuja 

različne strokovne storitve, informiranje, usposabljanja, mreženja za podjetja ter MSP omogoča 

boljši dostop in pogoje pri pridobivanju finančnih sredstev za rast, razvoj in prodor na tuje trge 

(SPS b. l.). 

Slovenski inštitut za standardizacijo (v nadaljevanju SIST) 

SIST (2016) je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za področje priprave in sprejemanja 

neobveznih standardizacijskih dokumentov in zastopa interese Slovenije na mednarodni, 

evropski in nacionalni ravni. Za MSP standardi predstavljajo pomembno orodje, hkrati pa so 

ključni akterji pri soustvarjanju evropske in mednarodne standardizacije. Standardi zagotavljajo 

stabilnost, nudijo zanesljivost, zagotavljajo pravično konkurenco, pomagajo pri oblikovanju 

novih izdelkov, prispevajo h gospodarski rasti, olajšujejo dostop do novih trgov, širijo znanje, 

poenostavljajo komunikacijo in zagotavljajo varno osnovo za inovacije. 

2.5.2 Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju GZS) je v prvem členu Statuta (GZS 2015) 

opredeljena kot »samostojno prostovoljno interesno in nepridobitno združenje pravnih in 

fizičnih oseb, ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost«. Njen poglavitni namen 

je zastopanje in uveljavljanje interesov podjetij v razmerju z državo in sindikati pri 

obravnavanju in sprejemanju pogojev dela ter zagotavljanju razmer za gospodarski razvoj 

(Gomezelj Omerzel, Pavletič in Aver 2008, 245). Ponuja pomoč pri prodoru na tuje trge, pravne 

nasvete, svetovanja s področja varstva okolja in izobraževanje, zastopa interese članov na 

nacionalni, regionalni in panožni ravni, ima vpliv na slovensko poslovno okolje in razpolaga s 

kakovostnimi poslovnimi informacijami (GZS 2020). 
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Na drugi strani Obrtna zbornica Slovenije (v nadaljevanju OZS) združuje obrtnike in podjetnike 

s podjetniško oziroma obrtno in obrti podobno dejavnostjo (Gomezelj Omerzel, Pavletič in 

Aver 2008, 247) s ključno nalogo (OZS 2020), ki temelji na aktivnem sodelovanju z državnimi 

institucijami in EU z namenom soustvarjanja gospodarske politike in zakonodaje s področja 

obrti za MSP. Eden izmed ciljev je tudi uresničevanje kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih 

in strokovnih koristi za obrtnike z namenom konkurenčnega nastopa na tujih in domačih trgih 

(Gomezelj Omerzel, Pavletič in Aver 2008, 247). Poleg tega nudijo še različne načine 

informiranja, povezovanja, izobraževanja in izvajanja postopkov javnih pooblastil (OZS 2020). 

2.5.3 Podjetniški inkubatorji  

Poglavitni cilj podjetniškega inkubatorja je pospeševanje podjetništva in gospodarskega razvoja 

občine, regije in ne nazadnje tudi države. Inkubator predstavlja orodje, ki je namenjeno 

gospodarskemu razvoju in je oblikovano tako, da s pomočjo različnih podpornih storitev 

pospešuje rast, razvoj in uspešnost podjetij (Mikrobiz 2015). Gomezelj Omerzel, Pavletič in 

Aver (2008, 231) so podjetniške inkubatorje opredelili kot sistem, ki ponuja svetovanje in 

pomoč na začetni stopnji podjetništva, ter po definiciji Evropske komisije predstavljajo prostor, 

kjer so umeščena nova podjetja. Primarni namen se kaže kot povečevanje možnosti rasti in 

zviševanje stopnje obstoja takih podjetij, pri čemer je omogočena uporaba prostorov, tehnične 

infrastrukture, managerskih pobud in drugih podpornih storitev s poudarkom na lokalnem 

razvoju in ustvarjanju novih delovnih mest (Lah 2009, 41). Njihove ključne značilnosti so (Lah 

2009, 41, po Gomezelj Omerzel, Pavletič in Aver 2008, 232):  

– postavljanje vstopnih pogojev za podjetja (ocena uresničljivosti poslovne zamisli na osnovi 

poslovnega načrta),  

– vodstvo ima tesne povezave s preostalimi podjetji v inkubatorju,  

– spodbujanje podjetij, ki so dosegla določen tržni delež in zrelost, da zapustijo inkubator in 

s tem sprostijo prostor novim podjetjem,  

– da dosežke merijo po številu ustanovljenih MSP, delovnih mestih in rezultatih rastočih 

podjetij, ki so zapustila inkubator.  

Pomoč se inkubirancem nudi, dokler niso dovolj samostojni za delovanje. Brilej (2006) je 

inkubatorje razdelila na: 

– Inkubatorje v javni lasti oziroma neprofitne inkubatorje, ki jih ustanovi država z namenom 

pospeševanja gospodarske rasti na določenem območju, izvajanja razvojnih programov,  

pospeševanja ekonomske dejavnosti idr. Zaračunavanje najemnin za poslovni prostor je 

nižje zaradi državne subvencije, predvidene so še aktivnosti s področja financ, svetovanja, 

izobraževanja idr.   

– Inkubatorji v zasebni lasti oziroma profitni inkubatorji, ki večinski del prihodkov pridobijo 

z oddajanjem poslovnih prostorov v najem in jih pri tem ne zanima sestava najemnikov, 

temveč celotna oddaja prostorov v najem. Podjetnikom prav tako nudijo podporo na vseh 

stopnjah razvoja in rasti podjetja.   
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– Korporacijski inkubatorji oziroma spin-off podjetja, ki so ustanovljena z namenom 

zadovoljevanja specifičnih potreb in povečevanja tehnične inovativnosti matičnih, večjih 

podjetij. Gre za manjša podjetja, ki se lahko hitro in lažje specializirajo in s tem povečajo 

svojo inovativnost.  

– Univerzitetne inkubatorje ustanavljajo univerze z namenom razvoja in prenosa inovativnih 

idej v komercialno sfero. Posameznikom ali skupinam nudijo prostore z računalniško in 

drugo opremo v najem ter mentorja, ki jih spremlja in koordinira. V naši nalogi bodo 

univerzitetni inkubatorji obravnavani pod skupino raziskovalnih institucij. 

V Sloveniji delujejo Podjetniški inkubator – Razvojni center Novo mesto, Podjetniški inkubator 

Kočevje, Podjetniški inkubator Bela krajina, Podjetniški inkubator Postojna, Inkubator Sežana, 

SAŠA inkubator, Ljubljanski univerzitetni inkubator, Tovarna podjemov – podjetniški 

inkubator Univerze v Mariboru, Univerzitetni inkubator Primorske in drugi. 

2.6 Mreženje z raziskovalnimi institucijami 

V mreže raziskovalnih institucij smo vključili univerze, fakultete, inkubatorje, tehnološke parke 

in centre za transfer inovacij. Raziskovalne institucije poleg zagotavljanja novega znanja z 

raziskovalno-razvojnim delom ponujajo še znanje v obliki kvalificirane delovne sile (Diez 

2000, po Zeng, Xie in Tam 2010), veljajo za ključne partnerje pri podpiranju inovacijske 

dejavnosti v MSP ter predstavljajo podporno okolje za razvoj inovacij. Pri raziskovalnih 

institucijah gre za povezovanje akademske sfere z gospodarstvom (Diez 2000). 

Zeng, Xie in Tam (2010) menijo, da gre pri načinih sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi 

organizacijami predvsem za neformalno komunikacijo spretnosti in znanj, tehnologij, formalne 

raziskave, vezane na sodelovanje (zavezništva pri raziskavi in razvoju, zunanje izvajanje 

raziskav in razvoja, skupne raziskave in razvoj, usposabljanje osebja ter zagotavljanje 

usposobljene delovne sile itd.). Univerze so na globalni ravni vse bolj obravnavane kot močno 

gonilo inovacij in sprememb v znanosti in tehnologiji. Pomembnost sodelovanja pri 

inovacijskemu razvoju je še toliko bolj izpostavljena za države v razvoju.   

Filipič (2014) razlaga, da podjetja povečujejo svojo inovativnost s sodelovanjem z zunanjim 

okoljem in raziskovalnimi institucijami, saj to okolje predstavlja bazo znanja, razpolaga z 

raziskovalno, tehnološko in prostorsko infrastrukturo, kar omogoča hitrejši razvoj inovativnih 

izdelkov, storitev, procesov. Tako podporno okolje omogoča, da se znanje v veliki meri zelo 

hitro materializira v nove proizvode, storitve, procese. 

Tudi na tem področju obstajajo raziskave, ki poudarjajo pomen sodelovanja z raziskovalnimi 

institucijami za razvoj inovacij v podjetju. Belderbos idr. (2004, po Zeng, Xie in Tam 2010) so 

raziskovali vloge univerz in raziskovalnih institucij pri razvoju inovacij in pri tem ugotovili, da 

sodelovanje z raziskovalnimi institucijami predstavlja najučinkovitejši način za doseganje 
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novih trgov in segmentov. Študija, ki sta jo izvedla Razak in Saad (2007), razkriva, da so 

univerze v Maleziji odgovorne za zagotavljanje znanja in spretnosti ter predstavljajo seme nove 

industrije, produktov in storitve. Fritsch in Franke (2004) sta nakazala, da je odnos z 

raziskovalni institucijami podjetjem omogočal razvoj inovativnosti do te mere, da so 

izpolnjevala pogoje za patentiranje. 

2.6.1 Univerzitetni inkubator 

Posebne značilnosti podjetniških inkubatorjev smo opredelili v poglavju 2.5.3. V tem delu 

opišemo zgolj univerzitetni inkubator, za katerega je značilno, da posameznikom ali 

podjetniškim skupinam pod ugodnimi pogoji nudi prostore in vso potrebno opremo za razvoj 

podjetniške ideje, vendar zgolj za določen čas, predvidoma do treh let (Mikrobiz 2015). Pogosto 

se nahajajo poleg univerz oziroma fakultet, vanj so vključeni zaposleni, študenti in drugi 

raziskovalci. Njihovo poslanstvo je spodbuditi mlade, študente, pedagoške delavce, 

raziskovalce in ostale k ustanavljanju novih start-up podjetij (UIP 2020). Inkubator poleg 

dodeljenega mentorja, ki nudi vso podporo svetovanja pri izboljšanju poslovnega načrta, pomoč 

pri potencialnih strateških in finančnih partnerjih, skrbno spremlja razvoj inkubirancev ter jih 

usmerja do ustreznih svetovalcev in specialistov za posamezno področje (računovodstvo, 

davčno svetovanje itd.), omogoča identifikacijo dobrih kadrov prek svoje dejavnosti in mreže 

na fakultetah (Gomezelj Omerzel, Pavletič in Aver 2008, 234–240). 

V Sloveniji delujejo ljubljanski, primorski in mariborski univerzitetni inkubator.  

2.6.2 Tehnološki parki 

Tudi tehnološki parki sodelujejo z univerzami, državo in poslovnim okoljem, nastajajo ob 

univerzah ali drugih institucijah ter ponujajo pomoč tehnološkim družbam pri nastajanju in 

nadaljnjem razvoju. Na začetnih stopnjah gre predvsem za svetovanje, izobraževanje, 

administrativno podporo in ponujanje infrastrukturne opreme po subvencionirani najemnini. 

Na nadaljnji stopnji razvoja pa nudijo pomoč pri iskanju strokovnega kadra, vodenju družbe, 

prodoru na tuje trge, iskanju poslovnih in strateških partnerjev ter povezovanju s strokovnjaki 

z različnih področij (Gomezelj Omerzel, Pavletič in Aver 2008, 240–244). Pri tehnoloških 

parkih gre predvsem za povezovanje in pridobivanje različnih znanj, od znanja strokovnjakov 

do poslovnega znanja, vse od visoke tehnologije do znanja z lokalne ravni, omogočajo lažje 

pridobivanje poslovnih, finančnih in strateških povezav, prek vključevanja v nacionalne in 

evropske mreže pa tudi lažje dostope do študentskih praks ali celo zaposlitve. Tehnološki parki 

se od univerzitetnih inkubatorjev ločijo po tem, da so osredotočeni na inkubacijo 

visokotehnoloških podjetij. Njihovi cilji so razvoj tehnološko inovativnih podjetij, povezati 

znanost in gospodarstvo z ustreznim prenosom znanja, razviti regionalno gospodarstvo, 

zagotoviti svetovalne storitve in pomagati pri razvoju novih tehnologij (Mikrobiz 2015). 
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V Sloveniji delujejo Tehnološki park Ljubljana, Štajerski, Primorski in Pomurski tehnološki 

park. 

2.6.3 Centri za transfer inovacij ali pisarne za prenos tehnologije 

Centri za transfer inovacij predstavljajo institucije, ki nudijo podporo pri procesu zaščite 

intelektualne lastnine, pomoč in iskanje virov ter poslovnih partnerjev, ki so sposobni 

spremeniti idejo v izdelek ali storitev (Filipič 2014, 135). Pri tej točki lahko izpostavimo Zakon 

o izumih iz delovnega razmerja (v nadaljevanju ZPILDR, Uradni list RS, št. 15/07 – uradno 

prečiščeno besedilo), ki predstavlja pravno osnovo za delovanje in se po 21. členu ZPILDR 

uporablja za izume, ki jih ustvarijo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 

sodelavci v javnih visokošolskih zavodih ter raziskovalci v javnih raziskovalnih zavodih. 

Država, prav tako na osnovi 21. člena ZPILDR, zagotavlja sredstva iz proračuna za 

organizacijsko infrastrukturo, opredeljeno s statutom javnih visokošolskih ali javnih 

raziskovalnih zavodov, potrebno za obravnavanje izumov in za njihovo učinkovito 

izkoriščanje. 

V Sloveniji imamo center za prenos tehnologij in inovacij Institut Jožef Stefan, ki deluje z 

namenom prenosa tehnologije in inovacij v gospodarstvo. Posameznikom pomaga pri 

pridobivanju pravic iz naslova intelektualne lastnine, sklepanju pogodb z industrijo, 

načrtovanju in ustanavljanju odcepljenih podjetij, nudi pomoč pri prodoru podjetij na tržišče ter 

išče primerne partnerje za prodajo intelektualne lastnine (prodaja licenc, zaščitenega znanja 

itd.) (SI-TT 2017, 16). 

Drugo ime za centre predstavljajo pisarne za prenos tehnologije (SI-TT 2017, 4), ki podpirajo 

dejavnost prenosa tehnologij, tehnološkega razvoja in inovativnosti javnih raziskovalnih 

organizacij (v nadaljevanju JRO) in si prizadevajo za povezovanje JRO z gospodarstvom. 

Vloge pisarne za prenos tehnologije so povezovalne narave, pri čemer gre predvsem za 

usmerjanje raziskovalcev k zadovoljevanju potreb gospodarstva, dvig znanja v podjetjih o 

dostopnosti raziskovalnih kapacitet in znanj JRO ter usmerjanje podjetij k uporabi storitev, ki 

jih ponujajo JRO. 

Institucije, ki delujejo kot centri oziroma pisarne za prenos tehnologij v Sloveniji, so: 

– Univerza v Ljubljani – Center za prenos tehnologij,  

– Univerza v Mariboru – TehnoCenter UM, d. o. o., 

– Univerza v Novi Gorici – Pisarna za prenos tehnologij, 

– Univerza na Primorskem – Center za sodelovanje z gospodarstvom, 

– Institut Jožef Stefan – Center za prenos tehnologij in inovacij,  

– Kemijski inštitut – Komisija za inovacije, 

– Kmetijski inštitut Slovenije – Pisarna za prenos tehnologij, 

– Nacionalni inštitut za biologijo – Pisarna za prenos tehnologij. 
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3 PODJETNIŠTVO IN INOVATIVNOST  

V tretjem poglavju opisujemo podjetnika in podjetništvo, opredelimo pojem in kriterije za 

MPS, izpostavimo proces inoviranja, invencijo in vrste inovacij ter v zadnji točki predstavimo 

razloge in cilje za inovativno obnašanje podjetij. 

3.1 Podjetnik in podjetništvo   

Prvotna oblika organizacije se je pojavila skupaj s človeštvom, saj so že naši predniki živeli v 

organiziranih skupinah, vendar to ni predmet sodobne teorije organizacije, se pa kot oblika 

pojavlja že ob rojstvu človeka. Naše zanimanje sega v začetek pisne zgodovine, ko so začele 

nastajati prve državne organizacijske oblike oziroma prvi znani veliki organizacijski sistemi. 

Govorimo o državnih monopolih za izgradnjo namakalnih sistemov piramid v Egiptu, o vojaški 

organizaciji Aleksandra Velikega, antični Grčija in Rimskem cesarstvu z organizacijo države 

in vojske (Bavec 2005, 13–14). 

V srednjem veku je bila v zahodni civilizaciji globalno razvita organizacija Cerkev, drugih 

večjih ekonomskih in tehnoloških spoznanj na področju organizacije, kot jo poznamo danes, 

vse do začetka industrijske revolucije ni bilo. Šele proti koncu 19. stoletja, ko se je rodila 

moderna industrija, so se prvi podjetniki srečevali z izzivi in problemi, ki jih sistem vojske in 

države do takrat ni poznal. Z industrijsko revolucijo je prišlo do sprememb na tehnološkem in 

miselnem področju, večina podjetij je bila bolj odvisna od inovativnosti na področju 

proizvodnje in organizacije kot od razpoložljivega kapitala. Prav v tem času so razmere 

pripeljale do nastanka prvih velikih, svetovno znanih podjetij, ki so nastala z razmeroma 

majhnimi kapitalskimi vlaganji. Kapital je postal prevladujoč dejavnik uspeha šele v zreli dobi 

industrijske družbe (Bavec 2005, 15–16). 

Danes organizacijo vidimo drugače. Kralj (2003, 62) ugotavlja: »Organizacija je sistem ljudi, 

sredstev in virov, ki ga osnujejo ljudje zaradi svojih interesov (koristi) in mu določajo zamisli, 

poslanstvo, vizijo, smotre in cilje ter v njem delajo ali z njim sodelujejo.« Podjetje predstavlja 

določeno obliko organizacije, ki je sestavljena iz poslovnega in interesnega ali tudi političnega 

sistema v gospodarstvu in je usmerjena k pridobitni dejavnosti z namenom ustvarjanja 

določenih prihodkov (Kralj 2003, 62). 

Rebernik idr. (2016, 9) razlagajo, da zgolj ustanovitev podjetja in njegovega lastniškega 

vodenja še ne predstavlja pojma podjetništvo, gre predvsem za ustvarjanje nečesa novega, za 

to pa so potrebne ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost, ki jih lahko srečamo na številnih 

področjih družbenega in ekonomskega življenja. Res je, posameznik je nosilec podjetniške 

pobude, zatorej mu raziskovanje podjetništva ni tuje, prav tako ne proučevanje okolja, ki ga 

lahko bodisi ovira ali spodbuja. S tem, da preštejemo podjetja in podjetnike, ne moremo 
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spoznati temeljnih značilnosti podjetništva, ampak tako, da spoznavamo njegovo okolje, 

ključne značilnosti podjetniškega delovanja, ciljno naravnanost in motiviranost.  

Podjetništvo predstavlja pomemben vir napredka in razvoja celotnega družbenega življenja, saj 

je ključnega pomena za gospodarsko rast, inovativnost, je gonilo gospodarskega razvoja, 

spodbuja konkurenco, kar prinaša razlike med proizvodi in storitvami, je rezultat odpiranja 

novih delovnih mest, prinaša razliko pri gospodarski uspešnosti po državah in ne nazadnje 

zvišuje blaginjo prebivalstva (Lah 2009, 7). Opišemo ga lahko kot proces ustvarjanja nečesa 

novega, drugačnega in vrednega, pri čemer je v središču procesa podjetnik, ki s svojim 

obnašanjem, intuicijo, vizijo, trdim delom, željo po uspehu, socialnim in človeškim kapitalom 

premika meje napredka ter s tem gradi svoje sanje (Gomezelj Omerzel, Antončič in Hisrich 

2008, 12–43). Glede na razpoložljive definicije lahko kaj hitro ugotovimo, da podjetništvo ni 

nekaj, kar se dotika zgolj finančnih in ekonomskih posledic, ampak predstavlja tudi psihološki 

vidik oziroma socialni proces. Evropska komisija (2003, 5) je podjetništvo opredelila kot 

miselnost, ki zajema posameznikovo motivacijo in sposobnost, da agnoscira priložnosti in jih 

obenem tudi izkoristi z namenom, da bi ustvaril novo, dodano vrednost oziroma ekonomski in 

gospodarski uspeh. Trenutno predstavlja eno od najuspešnejših metod za zapolnjevanje vrzeli 

med znanostjo in trgom, za ustanavljanje novih podjetij ter uvajanje novih izdelkov in storitev 

na trg in kot tako predstavlja ekonomske temelje, dodatna delovna mesta in pomembno vpliva 

na gospodarstvo nekega območja, zato bi moralo biti osrednja točka gospodarskega razvoja 

(Antončič idr. 2002, 38).  

Rebernik (1997, 4) ugotavlja, da je danes nemogoče najti dve osebi, ki bi si pod pojmom 

podjetnik predstavljali isto vsebino. Če iščemo pomen besede podjetnik, je Hisrich (1986, po 

Gomezelj Omerzel, Antončič in Hisrich 2008, 19) zapisal, da je francoskega izvora 

(entrepreneur) in pomeni »vmesnik«  ali »posrednik«. Pšeničny idr. (2000, 6–7) pravijo, da je 

podjetnik posameznik ali podjetniška skupina, ki se ukvarja z inoviranjem in uresničevanjem, 

ki je zmožna prepoznavati in izkoriščati poslovne priložnosti, jih uresničiti in razviti v tržno 

zanimive ideje z vzpostavljeno organizacijo za uresničitev takih idej ter z lastnim časovnim in 

finančnim vložkom, naporom in različnimi spretnostmi, tudi ob sodelovanju z drugimi, ustvariti 

novo (dodano) vrednost, pri čemer ne gre zanemariti tveganja, s katerim se sooča, in uspeha, ki 

ga doseže s svojim ravnanjem. Mihelič (1990, 14, po Lah 2009, 8) opisuje podjetnika kot osebo, 

ki poskuša vnaprej definirati stopnjo tveganja in se mu v največji meri želi izogniti, hkrati pa 

razume, da je zanj največje tveganje prav to, da ostane na varnem. Z znanjem, kombinacijo 

inovativnosti in managementa ter izjemnim posluhom za potrebe trga poskuša tveganje omejiti 

oziroma zmanjšati. Stremi k zamenjavi proizvodne logike s tržno. Schumpeter (1934, po 

Gomezelj Omerzel 2010, 28) pa je podjetnika opredelil kot inovatorja, ki je s podjetništvom 

poimenoval tudi proces inoviranja – gre za ključni dejavnik, s katerim je omogočen razvoj 

podjetja in ne nazadnje tudi gospodarstva.  
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3.2 Opredelitev pojma in kriterija za MSP 

Mikro, mala in srednje velika podjetja predstavljajo gonilo evropskega gospodarstva, saj 

ustvarjajo nova delovna mesta, gospodarsko rast in razvoj ter zagotavljajo družbeno stabilnost. 

MSP opredeljujejo kot spodbujevalce podjetniškega duha in inovativnosti, kar predstavlja ključ 

za pospeševanje konkurenčnosti in zaposlovanja (Evropska komisija 2015, 3). Ta podjetja so 

danes v središču politike EU. Po podatkih Evropske komisije (2012) MSP predstavljajo kar 99 

% vseh podjetij v EU.  

MSP delimo po različnih merilih, ki jih uporabnik največkrat prilagaja svojim ciljem. 

Uporabimo lahko delitev na kvantitativne (glede na število zaposlenih, vrednost prihodkov, 

bilančno vsoto, panogo dejavnosti) ali kvalitativne dejavnike (tržni delež, neodvisnost podjetij, 

slog vodenja) (Gomezelj Omerzel 2008, 12). 

V Sloveniji se najpogosteje uporablja delitev po Zakonu o gospodarskih družbah (v 

nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 

32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 

18/21), ki v 55. členu določa, da se družbe (pri uporabi tega zakona) razvrščajo na mikro, 

majhne, srednje in velike družbe. Merila, ki posamezno družbo kategorizira v mikro, majhno, 

srednjo ali veliko družbo, so povprečno število delavcev v poslovnem letu, čisti prihodki od 

prodaje in vrednost aktive. 

Empirični del naloge temelji zgolj na MSP, zato obravnavamo zgolj podatke za ta podjetja.  

Po določbah 55. člena ZGD-1 se družbe razvršča na: 

Mikro družbo, ki izpolnjuje dve od teh meril: a) povprečno število delavcev v poslovnem letu ne 

presega 10, b) čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 EUR in c) vrednost aktive ne presega 

350.000 EUR. Majhno družbo, ki izpolnjuje dve od teh meril: a) povprečno število delavcev v 

poslovnem letu ne presega 50, b) čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 EUR in vrednost 

aktive ne presega 4.000.000 EUR. Srednja družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril: 

a) povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, b) čisti prihodki od prodaje ne 

presegajo 40.000.000 EUR in c) vrednost aktive ne presega 20.000.000 EUR.  

Po podatkih Evropske komisije (2012, 11) so MSP razdeljena na osnovi treh osrednjih 

elementov, in sicer: povprečnega števila zaposlenih v poslovnem letu, čistega prihodka in 

bilančne vsote. Mikropodjetja so opredeljena kot podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 ljudi in 

letni promet oziroma letna bilančna vsota ne presega 2.000.000 EUR. Mala podjetja so 

opredeljena kot podjetja, ki zaposlujejo manj kot 50 ljudi in katerih letni promet ali letna 

bilančna vsota ne presega 10.000.000 EUR. Srednje velika podjetja so opredeljena kot podjetja, 

ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi in letni promet ne presega 50.000.000 EUR ali letna bilančna 

vsota ne presega 43.000.000 EUR. Obe delitvi, po ZGD-1 in Evropski komisiji, sta prikazani v 

preglednici 1. 
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Preglednica 1: Merila za razvrščanje podjetij v EU in Sloveniji 

  Število zaposlenih 

 

Letni promet                 

(v mio. EUR) 

Letna bilančna      

   vsota / aktiva            

(v mio. EUR) 

 EU Slovenija EU Slovenija EU Slovenija 

Mikro Do 10 Do 10 Do 2  Do 0,7 Do 2 Do 0,35 

Malo  Do 50 Do 50 Do 10 Do 8 Do 10 Do 4 

Srednje veliko Do 250 Do 250 Do 50 Do 40 Do 43 Do 20 

Vir: ZGD-1; Evropska komisija 2012. 

Ker danes poznamo veliko različnih vrst in velikosti MSP, poleg tega pa ta uporabljajo še druge, 

bodisi finančne, operativne ali upravljavske odnose z drugimi podjetji, je v posameznih 

primerih težko določiti, kaj je MSP (Evropska komisija 2015, 3). Zgolj velikost podjetja po 

številu zaposlenih, prometu in bilančni vsoti ni vselej edini, ključni kriterij. Evropska komisija 

(2015, 7) razlikuje MSP še s tremi kategorijami, ki predstavljajo vrsto odnosa, ki bi ga podjetje 

lahko imelo v povezavi z drugimi podjetji (Evropska komisija 2015, 15–24): 

– Samostojno podjetje: podjetje je v celoti samostojno ali ima enega ali več partnerjev, 

vendar je delež manjši od 25 %, razen v primeru povezave z univerzami, institucionalnimi 

vlagatelji, lokalnimi organi, družbami tveganega kapitala, vendar ne več kot 50 % in ne 

pripravlja konsolidiranih računovodskih izkazov.  

– Partnersko podjetje: če so deleži z drugimi podjetji najmanj 25 % in največ 50 % ter ne 

pripravlja konsolidiranih računovodskih izkazov.  

– Povezano podjetje: če deleži z drugimi podjetji presegajo 50 % oziroma imajo večinski 

delež glasovalnih pravic v drugem podjetju, je podjetje upravičeno do imenovanja oziroma 

odpoklica večine upravnega ali nadzornega odbora drugega podjetja. Pogodbe med podjetji 

omogočajo prevladujoč vpliv nad drugim ter izključni nadzor nad večino glasovalnih 

pravic (primer je hčerinsko podjetje v celotni lasti). Podjetje pripravlja konsolidirane 

računovodske izkaze. 

Prednosti in slabosti MSP v primerjavi z velikim podjetjem so predvsem (Egbu in Sturges 2001, 

po Gomezelj Omerzel 2009): 

– manj formalna organiziranost omogoča boljšo komunikacijo in hitrejši prenos znanja, 

odločitev in neformalen način mreženja; 

– neformalen način mreženja in povezovanja med zaposlenimi omogoča višjo vključenost 

zaposlenih, pripadnost in razumevanje za implementacijo novih metod in poizkusov v 

povezavi z managementom znanja; 

– hitro odzivanje na spremembe, ki se pojavljajo na trgu, ter hitro pridobivanje novih znanj; 

– nesposobnost financiranja dolgoročnih in tveganih postopkov implementacije 

managementa znanja; 

– pomankanje specializiranega znanja in sposobnosti s področja tehnologije; 

– pomanjkanje naložb v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. 
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MSP se od velikih podjetij ločijo predvsem po kvantitativnih dejavnikih in po načelih 

delovanja, predvsem pri procesu vodenja (Gomezelj Omerzel 2008, 14). Tudi med MSP prihaja 

do razlik, vendar lahko kljub temu povzamemo nekatere skupne značilnosti (Burns 1996, po 

Gomezelj Omerzel 2008, 14): 

– majhna podjetja imajo v primerjavi z večjimi sorazmerno majhen tržni delež, zato nimajo 

vpliva na tržne cene ali količine prodanega proizvoda na trgu; 

– vodstvo majhnih podjetij večinoma vodi podjetje osebno in je hkrati vsaj delni lastnik; 

– vodstvo je samostojno in ni pod vplivom zunanjega nadzora. 

Med drugim so ta podjetja zaradi svoje velikosti bolj prilagodljiva in dovzetna za spremembe, 

njihove organizacijske strukture manj zapletene, kar posledično omogoča tudi hitrejši pretok 

informacije in boljše pogoje za timsko delo ter uporabo znanja (Likar idr. 2002). Njihove 

omejitve pa se kažejo predvsem pri omejenih vodstvenih in finančnih virih ter delovni sili, zato 

jih označujejo za bolj tvegana podjetja (Gomezelj Omerzel, Antončič in Hisrich 2008, 19). 

Večje pomanjkljivosti MSP se kažejo tudi na področju nizkega vlaganja v neopredmetena 

sredstva, npr. vlaganje v znanje, tehnologije, raziskave in razvoj človeškega kapitala (Zahra in 

George 2002; Lee 2006; Wiklund in Sheperd 2003, po Rehman 2017). Značilnosti MSP nam 

prinašajo tudi nekatere posledice. Bridge, O`Neill in Cromie (1998, 132–135, po Bradač 2009, 

105) so posledice razdelili na področje kulture, vpliva, virov in ambicij. Kultura MSP je 

povezana s potrebami, željami in sposobnostmi lastnika, osredotočeni so predvsem na 

neodvisnost, fleksibilnost, povezani so z dobavitelji in kupci, delujejo individualno in v mrežah 

ter so bolj kratkoročno usmerjeni. Njihov vpliv je manjši (npr. na okolje in trg), soočajo se s 

pomanjkanjem virov, hkrati pa jim je otežen dostop do njih. Največje razlike pa nastajajo pri 

ambicijah lastnikov in managerjev. Medtem ko velika podjetja vodi profesionalni management, 

ki stremi k maksimiranju vrednosti podjetja, so na drugi strani MSP, ki jih v večji meri 

upravljajo lastniki, ki dajejo prednost osebnim koristim.  

Po podatkih Evropske komisije so MSP leta 2017 v Sloveniji ustvarila kar 65,1 % celotne 

dodane vrednosti in prispevala k 73,4 % zaposlenosti v Sloveniji. V obdobju 2013–2017 se je 

dodana vrednost v MSP povišala za 33,4 %, število zaposlenih pa povečalo za 5,6 %, kar 

pomeni, da MSP predstavljajo pomemben člen na gospodarskem področju Slovenije (Evropska 

komisija 2018).  

3.3 Inoviranje, invencija in inovacija 

Razumevanje inoviranja in inovacij izvira iz odnosa družbe do ustvarjalnosti, inventivnosti, 

inovativnosti, prevzemanja tveganj in kulture inoviranja, kar pomeni, da je odvisno od 

družbenoekonomskega okolja (Fatur in Likar 2009, 13). To pa vključuje načrtovanje, 

izobraževanje, usposabljanje zaposlenih, prenos znanja, generiranje in upravljanje z idejami in 

drugimi dejavniki, povezanimi s kulturo in strategijo podjetja. Je proces, ki nas pripelje do 
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ustvarjanja nečesa novega, kar ima neko novo, dodano vrednost za posameznika, podjetje ali 

družbo (Likar idr. 2002).  

V preteklosti invencije niso razlikovali od inovacije, danes je ta razlika vidna. Invencija se od 

inovacije razlikuje po tem, da predstavlja vsako novo zamisel, ki nekaj obeta. Mulej in Ženko 

(2004, 8) menita tudi, da gre pri invenciji za vsak nov domislek, ki bi lahko kasneje, v 

prihodnosti prinesel koristi za odjemalce in avtorje. Likar in Fatur (2009, 13) sta invencijo 

opredelila kot zamisel, ki bi lahko v prihodnosti postala inovacija. Sprva nastane invencija, nato 

potencialna inovacija, ki označuje stopnjo razvoja invencije v inovacijo, ob tem predstavlja 

uporaben, a še ne donosen domislek, šele nato pride do inovacije. Mulej idr. (2008, 198) pravijo, 

da se pri razvoju od invencije do inovacije velikokrat zgodi, da večji delež zamisli propade, 

glede na nekatere ocene uspe samo 1 % invencij postati korenita inovacija, 7 % pa drobna 

inovacija.  

Likar, Križaj in Fatur (2006, 31) inovacijo opredeljujejo kot: »Nov ali bistveno izboljšan 

izdelek, postopek ali storitev, ki se pojavi na trgu (kot inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v 

procesu (inovacija postopka, procesa) in se pri tem izkaže za koristno.« Izdelek, storitev ali 

proces mora odražati novost ali bistveno izboljšavo, ni pa nujno, da se na trgu pojavlja prvič 

(Likar, Križaj in Fatur 2006, 31), prinaša pa novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, 

nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja, omejevanja konkurence itn. (Lah 2009, 24). 

Inovacija temelji na znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih, gospodarskih in 

drugih aktivnostih ali na uporabi novih znanj, ki jih je podjetje pridobilo (Stres, Trobec in 

Podobnik 2009, 5).  

Joseph Schumpeter, »oče« inovatorstva in eden izmed prvih ekonomistov, ki je spisal 

najvplivnejša besedila 20. stoletja, v katerih je prepoznal pomen inovatorstva v širšem smislu 

in ne samo kot ključ do gospodarske rasti in razvoja (Fritsch 2017, 1), je inovacijo označil kot 

vsako dokazano koristno novost, torej, če podjetje zazna, da je izdelek ali storitev izboljšan ali 

nov ter postopek dela koristen za doseganje ciljev organizacije, ga lahko opredelimo kot 

inovacijo (Schumpeter 1951).  

Bučar in Stare (2003, 26, po Bezjak 2009, 32) sta inovacije razdelila na: 

– drobne inovacije, ki nastajajo v proizvodnih in storitveni dejavnosti ob uporabi dane 

tehnologije, vplivajo na dvig produktivnosti ter nimajo dramatičnega odmeva v 

gospodarstvu; 

– radikalne ali korenite inovacije lahko povzročijo strukturno spremembo in predstavljajo 

potencial za novo investicijsko dejavnost, vendar je njihov ekonomski vpliv v veliki meri 

omejen in lokaliziran (na posamičen sektor ali proizvodnjo);  

– spremembe v tehnološkem sistemu predstavljajo večje spremembe v tehnologiji, ki 

vplivajo na niz panog in lahko pripeljejo do razvoja novih proizvodenj in storitev; 

– spremembe v tehnološko-ekonomski paradigmi (tehnološke revolucije), pri katerih gre za 

dolgoročne spremembe v tehnoloških sistemih, ki vplivajo na delovanje celotnega 



31 

gospodarstva. Sestavljene so iz radikalnih in drobnih inovacij ter lahko zajemajo niz 

tehnoloških sistemov. Vodijo k pojavu novih proizvodov, storitev, sistemov in industrije 

ter posredno in neposredno vplivajo na vse druge panoge gospodarstva, na cenovno 

strukturo inputov ter na pogoje proizvodnje, distribucije in porabe v sistemu. 

Pompe (2011, 184) pravi, da mora vsaka inovacija izpolniti štiri vidike koristi, pri čemer mora 

biti: 

– enkratna: novo korist morajo ciljne skupine zaznati kot enkratno; 

– pomembna: nova korist mora biti zaznana kot pomembna; 

– vzdržljiva: nova korist naj bi zdržala nekaj časa kot unikatna prednost, ustrezno naj bi bila 

zaščitena pred sledilci in posnemovalci – patenti, hitrost trženja in upravljanje tržnih znamk 

so sredstva, ki se uporabljajo; 

– tržna: da jo podjetje lahko trži, mora podjetje imeti vse potrebne vire, znanja in sposobnosti. 

Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS (v nadaljevanju SURS 2018) se je v obdobju od 

2014 do 2016 v Sloveniji z inovacijsko dejavnostjo ukvarjalo 40 % podjetij (podatek je 

pridobljen na vzorcu opazovanih podjetij). Gre za inovacijsko aktivna podjetja, ki uvedejo eno 

izmed vrst inovacij, bodisi tehnološko ali netehnološko. Iz navedenih podatkov lahko 

razberemo, da je 29 % opazovanih podjetij uvedlo samo tehnološko inovacijo (nov ali bistveno 

izboljšan izdelek ali storitev oziroma postopek), 21 % pa samo netehnološko inovacijo, pri 

kateri gre za trženjsko ali organizacijsko novost. Preostala polovica podjetij pa je uvedla obe 

vrsti inovacij. Z vidika dejavnosti je delež višji v predelovalnih dejavnostih kot med podjetji v 

storitvenih dejavnostih. Vlada RS (2019) je v enem izmed odgovorov na poslansko vprašanje 

zapisala, da so podjetja in druge institucije v Sloveniji zelo inovativne, podatki, ki to potrjujejo, 

so med drugim tudi nacionalne nagrade za inovacije, ki jih vsako leto podeljuje GZS. Samo v 

letu 2018 je v natečaju GZS sodelovalo 197 inovacij in 772 inovatorjev. Podeljenih je bilo več 

nagrad, in sicer 10 zlatih, 28 srebrnih in 3 posebna priznanja za potencialno inovacijo krožnega 

gospodarstva. Do leta 2017 oziroma v 15 letih je nagradila več kot 8.400 slovenskih inovatorjev 

in več kot 2.580 inovacij.  

V gospodarstvu pa ni vse odvisno od podjetij in podjetnika. Za MSP pogosto pravijo, da so v 

ospredju pri gospodarskih in političnih razpravah, saj ta podjetja predstavljajo motor rasti in 

razvoja v državi (Peres in Stumpo 2000, po Zeng, Xie in Tam 2010). Zaradi tega je ključnega 

pomena, da država z vladno politiko, regulativnimi ukrepi, strateškimi programi in drugo javno 

podporo omogoča in razvija pogoje, s katerimi bodo podjetja lahko inovativna ter s tem 

prispevala k ustvarjanju delovnih mest in rasti, konkurenci, osebnemu razvoju, vplivala na 

družbo in okolje, predstavljala pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju zdravstva, izobraževanja 

in blaginje (Evropska komisija 2003).  
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3.4 Vrste inovacij 

Pri inovacijah gre za novosti, ki so se izkazale za koristne in so se potrdile na trgu. Prinašajo 

novo uporabnost v obliki dviga kakovosti, nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja, 

omejevanja konkurence in so rezultat razvojno-raziskovalnega dela (Wikipedija 2015). Lahko 

so tehnološke, družbene, sociološke, organizacijske, metodološke ipd. (Likar 2006). S pomočjo 

petih različnih tipov inovacij, ki jih je opredelil Joseph Schumpeter (1951), se ustvarja 

konkurenčna prednost:  

– z uvajanjem novih izdelkov ali izboljšanjem obstoječih, 

– z novimi metodami proizvodnje,  

– z vstopom na nov trg,  

– z novimi viri za dobavo surovin in 

– z reorganizacijo podjetja. 

Bučar in Stare (2003, 15, po Seliškar 2010, 7) sta inovacijo opredelila kot povečanje ponudbe 

izdelkov ali storitev ter povezanih trgov. Pomen inovacije sta razširila še na vpeljavo novih 

metod in postopkov v proizvodnji, dobavi, distribuciji, reorganizaciji dela, vodenju, pogojih za 

delo in sposobnostih delovne sile. Mulej in Ženko (2004, 126–129) inovacije delita glede na 

vsebino: programske, tehnično-tehnološke, organizacijske, upravljavske (glede na slog 

vodenja) in metodične (glede na metode vodenja, dela in sodelovanja), po posledicah, ki so 

lahko korenite ali drobne, ter glede na dolžnost (poklicno in nepoklicno). 

V nalogi inovacije predstavimo kot (Benavente, Soumitra in Wunsch-Vincent 2012, 5) 

implementacijo novega ali bistveno izboljšanega produkta (izdelka ali storitve), novega 

procesa, nove tržne metode, nove organizacijske metode ali novega načina organizacije dela, 

ki so tudi največkrat predstavljene v literaturi ter v naši nalogi predstavljajo inovacijsko 

uspešnost podjetja.  

Te inovacije se med seboj precej razlikujejo, vendar imajo skupno značilnost, ki se odraža kot 

nov ali bistveno izboljšan postopek, storitev, proces ali metoda. 

3.4.1 Inovacija kot izdelek in storitev 

Inovacija kot izdelek predstavlja nov izdelek ali storitev oziroma izboljšanje obstoječega 

izdelka ali storitve (Berginc in Krč 2001, 169). Izdelek je predstavljen, ko se ponudi na trgu in 

je na voljo uporabnikom. Najmanjša zahteva, na osnovi katere opredeljujemo, da je nek izdelek 

ali storitev inovacija, je ta, da mora imeti eno ali več novih značilnosti, ki se razlikujejo od 

predhodnih, ter za podjetje in uporabnike predstavlja dodano vrednost ali izboljšavo položaja 

podjetja na trgu. Inovacija lahko predstavlja tudi vrsto manjših izboljšav pod pogojem, da 

skupek teh izboljšav predstavlja novost in razliko v končnem izdelku ali storitvi. Inovacije 

izdelkov morajo vsebovati nove funkcije ali izboljšave obstoječih, pri čemer naj bi vključevale 
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nove kakovosti, tehnične specifikacije, zanesljivost, trajnost, ekonomsko upravičenost, 

cenovno ugodnost, praktičnost in uporabnost za uporabnika (OECD 2018). 

3.4.2 Procesna inovacija 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD 2005, 49) 

opredeljuje procesno inovacijo kot izvajanje novih ali bistveno izboljšanih postopkov ali metod 

proizvodnje ter dostave, ki zajemajo pomembne spremembe v tehniki ali programski in drugi 

opremi. Inovacija načina dostave se nanaša na logistični del podjetja, pri čemer gre za uporabo 

tehnične in programske opreme z namenom pridobivanja novega, primernega načina dostave, 

razporejanja zalog idr. (npr. uvedba črtne kode za sledenje blaga). Inovacije procesov 

predstavljajo tudi nove ali izboljšane tehnike uporabe programske in druge opreme pri drugih 

dejavnostih podjetja, kot so nabava, računovodstvo, vzdrževanje itn. (npr.  implementacija 

novega ali izboljšanega informacijsko-komunikacijskega sistema, ki izboljša kakovost, 

učinkovitost podpornih dejavnosti podjetja). Glavni namen je zmanjševanje stroškov na enoto 

proizvodnje ali dostave, izboljšanje kakovosti ali povečanje proizvodnje. Berginc in Krč (2001, 

169) sta izpostavila, da procesna inovacija predstavlja izboljšanje procesov, ki potekajo znotraj 

organizacije in njihov glavni namen predstavlja povečanje učinkovitosti. 

3.4.3 Trženjska inovacija 

Trženjska inovacija je povezana s trženjskim spletom in promocijo, cenami izdelka/storitve in 

njihovo distribucijo ter funkcijo (npr. embalaža) (Berginc in Krč 2001, 169). OECD (2005, 49–

50) pravi, da trženjske inovacije zajemajo implementacijo novih trženjskih metod, ki 

vključujejo spremembe oblikovanja, videza in embalaže izdelka, ki ne spremeni funkcije ali 

uporabne lastnosti izdelka, vpeljavo novih prodajnih kanalov, novih načinov promocije ter 

cenovne strategije. Usmerjene so predvsem v zadovoljevanje potreb kupcev, odpiranje novih 

trgov ali novo pozicioniranje izdelkov na trg z namenom povečanja prodaje. Predstavljati 

morajo nov tržni koncept ali novo strategijo, ki pred tem ni bila uporabljena in predstavlja 

pomemben odmik od obstoječe tržne metode. 

3.4.4 Organizacijska inovacija 

Berginc in Krč (2001, 169) pravita, da se managerska inovacija nanaša na sistem vodenja 

podjetja. Gre za izvedbo novih organizacijskih postopkov in metod v poslovni praksi podjetja, 

organizaciji dela ali nove načine organizacije odnosov z zunanjimi partnerji. Namenjeni so 

povečanju podjetniške uspešnosti z zmanjševanjem administrativnih stroškov, izboljšanjem 

zadovoljstva na delovnem mestu in s tem produktivnosti dela, dostopom do zunanjih virov 

znanja ali nižanjem stroškov (OECD 2005, 51–52). 
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3.5 Razlogi in cilji inovativnega obnašanja 

Uspeh podjetij je vedno bolj odvisen od proizvajanja in ustvarjanja privlačnih inovativnih in 

uporabnih proizvodov ter storitev, pri čemer so kakovost, inovativnost in uporabnost 

postavljeni bistveno prej kot cena. Podjetje, ki svojim odjemalcem nudi nekaj novega, 

izboljšanega, naprednejšega, se razvija in obdrži na trgu, zato je ključnega pomena, da s svojimi 

storitvami uspe odjemalce zadovoljiti bolje od konkurentov (Podjetniški portal 2015, po 

Štrancar 2016). Znanje in inovativnost MSP prinašata tudi sposobnost odziva na tržne razmere 

v globalnem okolju, sposobnost ustreznega odzivanja na prihajajoče tržne trende ter 

pripomoreta k ustvarjanju dodane vrednosti (Bratkovič Kregar 2014, 48). Z inovativnim 

obnašanjem lahko mlada »start-up« podjetja konkurirajo velikim, že uveljavljenim 

korporacijam na področju tržnega pozicioniranja in ustvarjenih delovnih mest (Mulhern 1995; 

Baumol 2004, po Bratkovič Kregar 2014).  

Pri gospodarskih ciljih gre za ustvarjanje dobička, povečevanje prodaje, nižanje stroškov ali 

večanje produktivnosti (Crépon, Duguet in Mairesse 1998, po OECD 2018). Drugi razlogi se 

kažejo kot spremembe v podjetniški zmogljivosti, novih trgih ali tipih strank ter vzpostavitev 

novih zunanjih povezav (OECD 2018, 146). Na MGRT (2020a) so zapisali, da se podjetja 

zavedajo pomena inovacij, ki predstavljajo premoženje z določeno vrednostjo in vplivajo na 

vrednost celotnega podjetja, kar s pravilno usmerjeno strategijo prispeva k rasti, ugledu, 

krepitvi tržnega položaja, pogajalske, trženjske, razvojne in predvsem finančne moči podjetja. 

S pozitivnim trendom prijav pravic intelektualne lastnine na Urad za intelektualno lastnino se 

potrjuje zavedanje podjetij o vrednosti inovacij; upravljanje z intelektualno lastnino pomaga 

uvrstiti podjetja med vodilne v panogi, povečuje prepoznavnost izdelkov in storitev, omogoča 

nove poslovne priložnosti, zagotavlja konkurenčno prednost in svobodo delovanja na trgu. 

Rezultati inovacij pa ne predstavljajo zgolj doseženega cilja za podjetje, ki jih ustvari, temveč 

lahko predstavljajo tudi širše, zunanje učinke, ki vplivajo na druge organizacije ter na 

ekonomsko, socialno in družbeno okolje. Prispevajo lahko k zaposlovanju, pripomorejo pri 

zdravstvenih in drugih okoljskih razmerah. Spremenijo lahko tudi strukturo konkurence in v 

določeni meri spodbujajo ali zavirajo inovacijske dejavnosti drugih organizacij (OECD 2018, 

164). 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA  

V empiričnemu delu naloge bomo podrobneje opisali izvedbo in potek raziskave, predstavili  

metodologijo s posameznimi dimenzijami in njenimi spremenljivkami, pregledali vzorec in 

predstavili ter analizirali rezultate.  

4.1 Osnovna predstavitev raziskave 

Temeljni problem magistrske naloge je proučiti povezanost mreženja z inovacijsko uspešnostjo 

pri osredotočenosti na MSP z geografskega območja Slovenije. Model, ki smo ga zasnovali na 

osnovi pregledane literature, predpostavlja, da je mreženje pozitivno povezano z inovacijsko 

uspešnostjo, da je mreženje s podpornimi in raziskovalnimi institucijami prav tako pozitivno 

povezano z inovacijsko uspešnostjo v MSP, pri čemer je inovacijska uspešnost obravnavana 

kot produktna, storitvena, procesna, trženjska in organizacijska inovacija. Za namen 

pridobivanja primarnih podatkov smo sprva oblikovali anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen 

iz vprašanj in trditev iz že obstoječe literature oziroma so jih različni avtorji v preteklih 

raziskavah že uporabili in preverili. 

Sestavljen je bil iz vprašanj zaprtega tipa, pri čemer smo pri večini vprašanj uporabili Likertovo 

lestvico od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 2 pomeni »ne strinjam se«, 3 

pomeni »niti se ne strinjam niti se strinjam«, 4 pomeni »strinjam se« in 5 »popolnoma se 

strinjam«), kjer so anketiranci lahko obkrožili številko od 1 do 5, ki najbolje odraža njihovo 

stališče do posamezne trditve.  

Prvi sklop vprašanj se je nanašal na značilnosti podjetja oziroma statusno ureditev, velikost, 

starost in glavno dejavnost podjetja, pri čemer so anketiranci odgovarjali tako, da so ustrezno 

označili/obkrožili črko pred odgovorom.   

Drugi sklop vprašanj se je nanašal na mrežno delovanje s poslovnim okoljem podjetja, ki ga 

predstavljajo kupci, dobavitelji, konkurenca idr. Tretji sklop vprašanj se je nanašal na obseg 

sodelovanja s podpornimi institucijami, kot so ministrstvo, zbornice, agencije, podjetniški 

inkubatorji, gospodarska in obrtna zbornica, skladi idr. Četrti sklop vprašanj se je nanašal na 

obseg sodelovanja z raziskovalnimi institucijami (univerze, fakultete, inkubatorji, tehnološki 

parki, centri za transfer inovacij). Peti, zadnji sklop vprašanj smo namenili inovativnosti v 

podjetju, ki je bila razdeljena na: inovacijsko uspešnost izdelkov in storitev, inovacijsko 

uspešnost procesov, trženjske inovacije in organizacijske inovacije.  

4.2 Metodologija  

Za pridobivanje primarnih podatkov smo se na osnovi proučevane populacije in potrebe po 

dovolj velikem vzorcu odločili za anketni vprašalnik. S pomočjo spletnega portala 1ka.si, kjer 

je potekalo spletno anketiranje, smo pridobljene podatke izvozili v program Excel in nato 
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izpeljali statistično analizo v programu SPSS. Z opisno statistiko vseh spremenljivk smo sprva 

preverili frekvenčne porazdelitve. Izpisali smo povprečja, srednje vrednosti, standardni odklon, 

minimum in maksimum ter porazdeljenost podatkov na vzorcu. V nadaljevanju smo izpeljali 

analizo zanesljivosti (Cronbach Alpha) celotnega anketnega vprašalnika in posameznih 

merjenih sklopov, s katero smo preverjali zanesljivo konstrukta. Pri inferenčni statistiki smo za 

potrditev ali zavrnitev postavljenih hipotez uporabili Pearsonov koeficient korelacije, s katerim 

smo preverjali povezanost med izbranimi spremenljivkami. 

Dimenzije, ki smo jih uporabili v anketnem vprašalniku, so razdeljene na mreženje:  

– v poslovnem okolju z dodatnimi poddimenzijami: sposobnost pridobivanja, sposobnost 

eksploatiranja, sposobnost sodelovanja,  

– s podpornimi institucijami, 

– z raziskovalnimi institucijami 

ter dimenzije inovacijske uspešnosti, razdeljene na poddimenzije: 

– produktne, storitvene inovacije, 

– procesne inovacije, 

– trženjske inovacije in 

– organizacijske inovacije.  

V preglednici 2 prikazujemo dimenzije, spremenljivke in avtorje, ki smo jih uporabili za 

mrežno delovanje s poslovnim okoljem podjetja. 

Preglednica 2: Dimenzije mreženja s poslovnim okoljem podjetja 

Dimenzije Spremenljivke Avtorji 

Sposobnost 

pridobivanja 

Informacije o razvoju v naši panogi pridobivamo skozi 

pogovor s poslovnimi partnerji v naši panogi. 

Tepic 

idr. 

2012 
Naše podjetje se vsaj dvakrat letno udeležuje seminarjev in 

konferenc v naši panogi in tako posodablja svoje znanje.   

Veliko časa namenimo vzpostavljanju stikov s partnerji, ki 

nam lahko pomagajo do novega znanja ali informacij o 

inovacijah v naši panogi.   

Sposobnost 

eksploatiranja 

Informacije, ki jih dobimo zunaj našega podjetja, takoj 

uporabimo pri našem delu.   

Tepic 

idr. 

2012 Hitra uporaba informacij, ki jih dobimo zunaj podjetja, 

prispeva k naši dobičkonosnosti.   

Imamo dovolj veščin, da informacije, pridobljene zunaj 

podjetja, pretvorimo v dobiček. 

Sodelovanje z okoljem Sodelovanje našega podjetja s kupci. Zeng, 

Xie in 

Tam 

2010 

Sodelovanje našega podjetja z dobavitelji. 

Sodelovanje našega podjetja s konkurenti. 

Vir: Gomezelj Omerzel 2015, 29. 
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V preglednici 3 prikazujemo dimenzije, spremenljivke in avtorje, ki smo jih uporabili za 

pregled obsega sodelovanja s podpornimi institucijami. 

Preglednica 3: Dimenzija mreženja s podpornimi institucijami 

Dimenzije Spremenljivke Avtorji 

Sodelovanje s 

podpornimi 

institucijami 

Sodelovali smo s podpornimi institucijami za inovacijske 

storitve. 

Diez 2000; 

Fischer, 

Diez in 

Snickars 

2001; 

Doloreux 

2004; Biggs 

in Shah 

2006; 

Hewitt-

Dundas 

2006; 

Sodelovali smo s podpornimi institucijami za informacijske 

storitve. 

Sodelovali smo s podpornimi institucijami za nadzor 

storitev. 

 Podporne institucije pogosto organizirajo sejme in 

prireditve, na katerih se podjetniki srečujejo in vzpostavljajo 

stike. 

Schøtt in 

Jensen 2016 

Vladna politika spodbuja in podpira sodelovanje med 

podjetji. 

 Prejeli smo državno subvencijo za vzpodbujanje 

inovativnosti. 

Radas in 

Božić 2009 

Sodelovali smo z gospodarsko zbornico pri razvoju 

inovacije. 

Vir: Diez 2000; Fischer, Diez in Snickars 2001; Doloreux 2004; Biggs in Shah 2006; Hewitt-Dundas 

2006, po Zeng, Xie in Tam 2010; Schøtt in Jensen 2016; Radas in Božić 2009. 

V preglednici 4 prikazujemo dimenzije, spremenljivke in avtorje, ki smo jih uporabili za 

pregled obsega sodelovanja z raziskovalnimi institucijami. 

Preglednica 4: Dimenzija mreženja z raziskovalnimi institucijami 

Dimenzije Spremenljivke Avtorji 

Sodelovanje z 

raziskovalnimi 

institucijami 

Sodelovali smo z univerzami. Diez 2000; 

Fischer, Diez 

in Snickars 

2001; Doloreux 

2004; Fritsch 

in Franke 

2004; Nieto in 

Santamarıa 

2007; 

 Sodelovali smo s fakultetami/inkubatorji. 

 Sodelovali smo z javnimi inštituti pri razvoju inovacije (npr. 

Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Kmetijski inštitut 

Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo itd.). 

Radas in Božić 

2009 

 Sodelovali smo z drugimi raziskovalnimi ustanovami. 

Vir: Diez 2000; Fischer, Diez in Snickars 2001; Doloreux 2004; Fritsch in Franke 2004; Nieto in 

Santamarıa 2007; Radas in Božić 2009.  
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V preglednici 5 prikazujemo dimenzije, spremenljivke in avtorje, ki smo jih uporabili za 

inovacijsko uspešnost. 

Preglednica 5: Dimenzije inovacijske uspešnosti 

Dimenzije Spremenljivke Avtorji 

Produktne in 

storitvene 

inovacije 

V primerjavi z našimi konkurenti imajo naše spremembe in 

inovacije izdelkov boljši odziv na trgu.  

Ritter in 

Gemünden 2004 

Naši konkurenti imajo boljši uspeh z novimi inovativnimi 

izdelki.  

Naši izdelki so rezultat najsodobnejše tehnologije. 

Naše podjetje je konstantno iskalo možnosti za nove storitve. Nieves, 

Quintana in 

Osorio 2014 
Uvedli smo več novih storitev kot naši konkurenti.   

Naše nove storitve so povzročile pomembne spremembe v naši 

panogi.   

Procesne 

inovacije 

Imamo najmodernejše proizvodne zmogljivosti. Ritter in 

Gemünden 2004 Naše proizvodne zmogljivosti so naprednejše od 

konkurenčnih. 

Naše proizvodne zmogljivosti predstavljajo rezultat 

najsodobnejše tehnologije. 

Pogosto smo posodobili izvajanje naših storitev z namenom 

večje produktivnosti.    

Nieves, 

Quintana in 

Osorio 2014 Pogosto smo uvajali postopke ali tehnologije za izboljšanje 

učinkovitosti (npr. naprave za varčevanje z energijo in 

podobno).   

Naši zaposleni so se izpopolnjevali na področju novih 

tehnologij v naši panogi. 

Trženjske 

inovacije 

Zelo smo bili dinamični pri razvijanju in rabi novih prodajnih 

kanalov (nakup prek interneta, prisotni smo na socialnih 

omrežjih itd.).  

Nieves, 

Quintana in 

Osorio 2014 

Pogosto smo vpeljali nove metode promoviranja naših storitev 

(nove reklamne poti, kartice zvestobe itd.).   

Pogosto smo uporabili nove metode pri oblikovanju cen za 

naše storitve.   

Naši konkurenti so se pogosto zgledovali po nas glede 

trženjskih prijemov.   

Trženjske metode, ki smo jih na novo uvedli, so bile novost v 

naši panogi.  

Organizacijske 

inovacije 

Pogosto smo spremenili organizacijsko strukturo našega 

podjetja z namenom izboljšati porazdelitev dela in 

odgovornosti med zaposlene (decentralizacija, novi oddelki 

itd.).   

Nieves, 

Quintana in 

Osorio 2014 

Pogosto smo uvedli nove možnosti za povezovanje oziroma 

sodelovanje z drugimi podjetji (združitve, prevzemi, 

sodelovanja itd.).   

Pogosto smo uvedli nove ali spremenjene poslovne procese 

(management kakovosti, management znanja itd.).    

Nove organizacijske metode, ki smo jih uvedli v našem 

podjetju, so bile novost za celotno našo panogo.    

Vir: Ritter in Gemünden 2004; Nieves, Quintana in Osorio 2014, po Gomezelj Omerzel 2015, 33.  
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V nadaljevanju po sklopih, avtorjih in vprašanjih predstavimo spremenljivke, ki smo jih 

uporabili v anketnem vprašalniku.   

4.2.1 Spremenljivke za mrežno delovanje s poslovnim okoljem podjetja  

Mrežno delovanje s poslovnim okoljem podjetja smo merili z devetimi trditvami, ki smo jih 

razdelili na tri dimenzije: sposobnost pridobivanja, sposobnost eksploatiranja in sodelovanje z 

okoljem. Vsaki dimenziji smo priredili tri trditve (Tepic idr. 2012; Zeng, Xie in Tam 2010, po 

Gomezelj Omerzel 2015, 29): 

– Q5a: Informacije o razvoju v naši panogi pridobivamo skozi pogovor s poslovnimi partnerji 

v naši panogi. 

– Q5b: Naše podjetje se vsaj dvakrat letno udeležuje seminarjev in konferenc v naši panogi 

in tako posodablja svoje znanje.   

– Q5c: Veliko časa namenimo vzpostavljanju stikov s partnerji, ki nam lahko pomagajo do 

novega znanja ali informacij o inovacijah v naši panogi.   

– Q5d: Informacije, ki jih dobimo zunaj našega podjetja, takoj uporabimo pri našem delu. 

– Q5e: Hitra uporaba informacij, ki jih dobimo zunaj podjetja, prispeva k naši 

dobičkonosnosti. 

– Q5f: Imamo dovolj veščin, da informacije, pridobljene zunaj podjetja, pretvorimo v 

dobiček. 

– Q5g: Sodelovanje našega podjetja s kupci. 

– Q5h: Sodelovanje našega podjetja z dobavitelji. 

– Q5i: Sodelovanje našega podjetja s konkurenti. 

4.2.2 Spremenljivke za obseg sodelovanja s podpornimi institucijami 

Obseg sodelovanja s podpornimi institucijami smo merili s sedmimi trditvami (Diez 2000; 

Fischer, Diez in Snickars 2001; Doloreux 2004; Biggs in Shah 2006; Hewitt-Dundas 2006, po 

Zeng, Xie in Tam 2010; Schøtt in Jensen 2016; Radas in Božić 2009): 

– Q6a: Sodelovali smo s podpornimi institucijami za inovacijske storitve. 

– Q6b: Sodelovali smo s podpornimi institucijami za informacijske storitve. 

– Q6c: Sodelovali smo s podpornimi institucijami za nadzor storitev. 

– Q6d: Podporne institucije pogosto organizirajo sejme in prireditve, na katerih se podjetniki 

srečujejo in vzpostavljajo stike. 

– Q6e: Vladna politika spodbuja in podpira sodelovanje med podjetji. 

– Q6f: Prejeli smo državno subvencijo za vzpodbujanje inovativnosti. 

– Q6g: Sodelovali smo z gospodarsko zbornico pri razvoju inovacije. 
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4.2.3 Spremenljivke za obseg sodelovanja z raziskovalnimi institucijami 

Obseg sodelovanja z raziskovalnimi institucijami smo merili s štirimi trditvami (Diez 2000; 

Fischer, Diez in Snickars 2001; Doloreux 2004; Fritsch in Franke 2004; Nieto in Santamarıa 

2007; Radas in Božić 2009): 

– Q7a: Sodelovali smo z univerzami. 

– Q7b: Sodelovali smo s fakultetami/inkubatorji. 

– Q7c: Sodelovali smo z javnimi inštituti pri razvoju inovacije (npr. Institut Jožef Stefan, 

Kemijski inštitut, Kmetijski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo itd.). 

– Q7d: Sodelovali smo z drugimi raziskovalnimi ustanovami. 

4.2.4 Spremenljivke za inovacijsko uspešnost 

Inovativnost smo merili s skupno 21 trditvami, pri čemer smo inovativnost razdelili na štiri 

področja: inovacijsko uspešnost izdelkov in storitev, procesov, trženjske in organizacijske 

inovacije.  

Spremenljivke za produktne in storitvene inovacije 

Spremenljivko inovacijsko uspešnost izdelkov in storitev smo merili z naslednjimi trditvami 

(Ritter in Gemünden 2004; Nieves, Quintana in Osorio 2014, po Gomezelj Omerzel 2015, 33): 

– Q8a: V primerjavi z našimi konkurenti imajo naše spremembe in inovacije izdelkov boljši 

odziv na trgu. 

– Q8b: Naši konkurenti imajo boljši uspeh z novimi inovativnimi izdelki. 

– Q8c: Naši izdelki so rezultat najsodobnejše tehnologije. 

– Q8d: Naše podjetje je konstantno iskalo možnosti za nove storitve. 

– Q8e: Uvedli smo več novih storitev kot naši konkurenti. 

– Q8f: Naše nove storitve so povzročile pomembne spremembe v naši panogi. 

Spremenljivke za procesne inovacije 

Spremenljivko inovacijska uspešnost procesov smo merili z naslednjimi trditvami (Ritter in 

Gemünden 2004; Nieves, Quintana in Osorio 2014, po Gomezelj Omerzel 2015, 33): 

– Q9a: Imamo najmodernejše proizvodne zmogljivosti. 

– Q9b: Naše proizvodne zmogljivosti so naprednejše od konkurenčnih. 

– Q9c: Naše proizvodne zmogljivosti predstavljajo rezultat najsodobnejše tehnologije. 

– Q9d: Pogosto smo posodobili izvajanje naših storitev z namenom večje produktivnosti. 

– Q9e: Pogosto smo uvajali postopke ali tehnologije za izboljšanje učinkovitosti (npr. 

naprave za varčevanje z energijo in podobno). 

– Q9f: Naši zaposleni so se izpopolnjevali na področju novih tehnologij v naši panogi. 
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Spremenljivke za marketinške inovacije 

Spremenljivko marketinške inovacije smo merili z naslednjimi trditvami (Nieves, Quintana in 

Osorio 2014, po Gomezelj Omerzel 2015, 33): 

– Q10a: Zelo smo bili dinamični pri razvijanju in rabi novih prodajnih kanalov (nakup prek 

interneta, prisotni smo na socialnih omrežjih itd.).  

– Q10b: Pogosto smo vpeljali nove metode promoviranja naših storitev (nove reklamne poti, 

kartice zvestobe itd.). 

– Q10c: Pogosto smo uporabili nove metode pri oblikovanju cen za naše storitve. 

– Q10d: Naši konkurenti so se pogosto zgledovali po nas glede trženjskih prijemov. 

– Q10e: Trženjske metode, ki smo jih na novo uvedli, so bile novost v naši panogi. 

Spremenljivke za organizacijske inovacije  

Spremenljivko organizacijske inovacije smo merili z naslednjimi trditvami (Nieves, Quintana 

in Osorio 2014, po Gomezelj Omerzel 2015, 33): 

– Q11a: Pogosto smo spremenili organizacijsko strukturo našega podjetja z namenom 

izboljšati porazdelitev dela in odgovornosti med zaposlene (decentralizacija, novi oddelki 

itd.).   

– Q11b: Pogosto smo uvedli nove možnosti za povezovanje oziroma sodelovanje z drugimi 

podjetji (združitve, prevzemi, sodelovanja itd.). 

– Q11c: Pogosto smo uvedli nove ali spremenjene poslovne procese (management kakovosti, 

management znanja itd.). 

– Q11d: Nove organizacijske metode, ki smo jih uvedli v našem podjetju, so bile novost za 

celotno našo panogo. 

4.3 Predstavitev vzorca  

S pomočjo AJPES (2020) smo pridobili podatke o vseh MSP na območju Republike Slovenije. 

Med vsemi podatki so bili za nas najpomembnejši elektronskimi naslovi, skupno smo jih prejeli 

3.439. Sprva smo elektronske naslove pregledali, jih uredili in prečistili tako, da jih po 499 

pošljemo v enem elektronskem sporočilu na dan, saj to predstavlja maksimalno število 

elektronskih naslovov, ki jih v enem dnevu lahko pošljemo iz zasebnega e-poštnega nabiralnika. 

S pošiljanjem smo pričeli 26. junija 2020. Skupno je bilo poslanih 3.392 e-sporočil, ki smo jih 

odpremili s spremnim dopisom in dostopom do anketnega vprašalnika. Zaradi nizke odzivnosti 

in veliko neveljavnih ali ukinjenih oziroma spremenjenih elektronskih naslovov smo bazo 

podatkov ponovno prečistili in ponovili pošiljanje po elektronski pošti. Tokrat je bilo poslanih 

nekaj več kot 2.400 sporočil. Spremni dopis smo pri drugem pošiljanju spremenili tako, da smo 

se anketirancem zahvalili za izpolnjeno anketo in če te še niso izpolnili, jih vljudno pozvali k 

sodelovanju. Anketiranje je potekalo do 26. septembra 2020, ko smo spletno anketo na portalu 

zaklenili. Skupno je v raziskavi sodelovalo 441 anketirancev, od katerih je 160 anketirancev 
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anketni vprašalnik izpolnilo v celoti, 67 anketirancev pa delno. Skupno, ustrezno število 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov je 227. 

4.3.1 Demografski pregled 

Demografski pregled vzorca nam sprva prikazuje pravnoorganizacijske oblike sodelujočih 

anketirancev.  Slika 2 prikazuje, da je v raziskavi sodelovalo največ, kar 80,6 % podjetnikov iz 

družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), 9,3 % samostojnih podjetnikov (s. p.), 4 % 

podjetnikov iz delniške družbe (d. d.), 2,2 % podjetnikov iz  družbe z neomejeno odgovornostjo 

(d. n. o.), 0,4 % društev ter 3,5 % drugih (zadruga, zavod, gospodarsko interesno združenje).  

 

Slika 2: Pravnoorganizacijska oblika anketiranih podjetij 

Analiza velikosti podjetja (slika 3) prikazuje, da je 44,9 % anketiranih iz malih podjetij (od 11 

do 50 zaposlenih), 34,8 % iz mikropodjetij (od 0 do 10 zaposlenih) ter 20,3 % iz srednjih velikih 

podjetij (od 51 do 250 zaposlenih). 

 

Slika 3: Velikost anketiranih podjetij 

9,3%

80,6%

2,2%
4%

0,4% 3,5%
Samostojni podjetnik (s.p.)

Družba z omejeno

odgovornostjo (d.o.o.)

Družba z neomejeno

odgovornostjo (d.n.o.)

Delniška družba (d.d.)

Društvo

Drugo:

34,8%

44,9%

20,3% Mikro podjetje (od 0 do 10

zaposlenih)

 Majhno podjetje (od 11 do 50

zaposlenih)

Srednje podjetje (od 51 do 250

zaposlenih)
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Starost anketiranih podjetij prikazuje slika 4, iz katere je razvidno, da je največji delež (69,6 %) 

podjetji starih več kot 20 let, sledijo podjetja, stara med 11 in 20 let, z 19,8 %, nato podjetja, 

stara med 6 in 10 let, s 5,7 %, od 0 do 2 let z 3,1 % in na zadnjem mestu podjetja, stara od 3 do 

5 let, z 1,8 %. 

 

Slika 4: Starost anketiranih podjetij 

V anketni raziskavi smo v zadnjem delu prvega sklopa vprašanj anketirance spraševali po 

glavni dejavnosti podjetja. Slika 5 prikazuje, da 51,9 % veljavno anketiranih prihaja iz 

storitvene dejavnosti, 25 % iz proizvodnje dejavnosti in 23,1 % iz trgovske dejavnosti. 

 

Slika 5: Glavna dejavnost podjetij 

4.3.2 Opisna statistika odvisnih spremenljivk 

Na osnovi postavljene metodologije rezultate sprva prikažemo kot frekvenčne porazdelitve 

posameznih spremenljivk.    

3,10% 1,80%

5,70%
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1 ( 0–2 leti) 2 ( 3–5 let) 3 (6–10 let) 4 ( 11–20 let) 5 (nad 20 let)
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Proizvodna dejavnost

 Storitvena dejavnost

Trgovska dejavnost
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Spremenljivke mrežnega delovanja s poslovnim okoljem podjetja 

Anketirani so se pri mrežnem delovanju s poslovnim okoljem podjetja v povprečju najbolj 

strinjali s trditvama, da njihovo podjetje sodeluje s kupci (x̄ = 4,24, σ = 0,861) ter da njihovo 

podjetje sodeluje z dobavitelji (x̄ = 4,10, σ = 0,901). Srednje so se strinjali s trditvami, da 

informacije o razvoju v njihovi panogi pridobivajo skozi pogovor s poslovnimi partnerji v 

njihovi panogi (x̄ = 3,67, σ = 1,020), da informacije, ki jih dobijo zunaj podjetja, takoj uporabijo 

pri svojem delu (x̄ = 3,66, σ = 0,947), da veliko časa namenijo vzpostavljanju stikov s partnerji, 

ki jim lahko pomagajo do novega znanja ali informacij o inovacijah v njihovi panogi (x̄ = 3,63, 

σ = 1,055), da imajo dovolj veščin, da informacije, pridobljene zunaj podjetja, pretvorijo v 

dobiček (x̄ = 3,56, σ = 0,929), ter da hitra uporaba informacij, ki jih dobijo zunaj podjetja, 

prispeva k njihovi dobičkonosnosti (x̄ = 3,53, σ = 1,021). Niti strinjali niti ne strinjali pa so se 

v povprečju s trditvama, da se njihovo podjetje vsaj dvakrat letno udeležuje seminarjev in 

konferenc v njihovi panogi in tako posodablja svoje znanje (x̄ = 3,33, σ = 1,495) ter da 

sodelujejo s konkurenti (x̄ = 3,03, σ = 1,016), kar prikazujemo v preglednici 6 in na sliki 6. 

Preglednica 6: Opisna statistika - mrežno delovanje s poslovnim okoljem podjetja 

  

Velikost (N) 

x̄* Me* σ* 
Koef. 

asimetrije 

Koef. 

sploščenosti 

Širina razredov 

Veljavni Manjkajoči Min Maks 

Informacije o 

razvoju v naši 

panogi 

pridobivamo skozi 

pogovor s 

poslovnimi 

partnerji v naši 

panogi. 

182 45 3,67 4,00 1,020 –0,565 –0,063 1 5 

Naše podjetje se 

vsaj dvakrat letno 

udeležuje 

seminarjev in 

konferenc v naši 

panogi in tako 

posodablja svoje 

znanje.   

183 44 3,33 3,00 1,495 –0,287 –1,358 1 5 

Veliko časa 

namenimo 

vzpostavljanju 

stikov s partnerji, 

ki nam lahko 

pomagajo do 

novega znanja ali 

informacij o 

inovacijah v naši 

panogi.   

183 44 3,63 4,00 1,055 –0,386 –0,621 1 5 

Informacije, ki jih 

dobimo zunaj 

našega podjetja, 

takoj uporabimo 

pri našem delu.   

183 44 3,66 4,00 0,947 –0,319 –0,264 1 5  

        
se nadaljuje 
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Velikost (N) 

x̄* Me* σ* 
Koef. 

asimetrije 

Koef. 

sploščenosti 

Širina razredov 

Veljavni Manjkajoči Min Maks 

Hitra uporaba 

informacij, ki jih 

dobimo zunaj 

podjetja, prispeva 

k naši 

dobičkonosnosti. 

183 44 3,53 4,00 1,021 –0,302 –0,322 1 5 

Imamo dovolj 

veščin, da 

informacije, 

pridobljene zunaj 

podjetja, 

pretvorimo v 

dobiček. 

183 44 3,56 4,00 0,929 –0,460 0,176 1 5 

Sodelovanje 

našega podjetja s 

kupci. 

181 46 4,24 4,00 0,861 –1,127 1,268 1 5 

Sodelovanje 

našega podjetja z 

dobavitelji. 

181 46 4,10 4,00 0,901 –0,704 –0,162 1 5 

Sodelovanje 

našega podjetja s 

konkurenti. 

181 46 3,03 3,00 1,016 –0,003 –0,372 1 5 

* Aritmetična sredina (x̄) 

* Mediana (Me) 

* Standardni odklon (σ) 
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Slika 6: Mrežno delovanje s poslovnim okoljem podjetja 

Spremenljivke obsega sodelovanja s podpornimi institucijami 

Anketiranci se v povprečju niso strinjali s trditvami sklopa obsega sodelovanja s podpornimi 

institucijami. Še nekako najbolj so se nagibali k niti strinjanju niti ne strinjanju, da so sodelovali 

s podpornimi institucijami za informacijske storitve (x̄ = 2,78, σ = 1,397) ter da podporne 

institucije pogosto organizirajo sejme in prireditve, na katerih se podjetniki srečujejo in 

vzpostavljajo stike (x̄ = 2,77, σ = 1,299). Najmanj pa so se strinjali s trditvama, da so prejeli 

državno subvencijo za vzpodbujanje inovativnosti (x̄ = 1,61, σ = 1,110) ter da so sodelovali z 

gospodarsko zbornico pri razvoju inovacije (x̄ = 1,72, σ = 1,141), kar prikazujeta preglednica 7 

in slika 7. 

Preglednica 7: Opisna statistika – obseg sodelovanja s podpornimi institucijami 

  

Velikost (N) 

x̄ Me σ 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Širina 

razredov 

Veljavni Manjkajoči Min Maks 

Sodelovali smo s 

podpornimi 

institucijami za 

inovacijske storitve. 

171 56 2,45 2,00 1,334 0,424 –1,077 1 5 

        
 se nadaljuje 

3,03

3,33

3,53

3,56

3,63

3,66

3,67

4,10

4,24

1 2 3 4 5

Sodelovanje našega podjetja s konkurenti.

Naše podjetje se vsaj dvakrat letno udeležuje seminarjev

in konferenc v naši panogi in tako posodablja svoje

znanje.

Hitra uporaba informacij, ki jih dobimo zunaj podjetja,

doprinese k naši dobičkonosnosti.

Imamo dovolj veščin, da informacije, pridobljene zunaj

podjetja, pretvorimo v dobiček.

Veliko časa namenimo vzpostavljanju kontaktov s

partnerji, ki nam lahko pomagamo do novega znanja ali

informacij o inovacijah v naši panogi.

Informacije, ki jih dobimo zunaj našega podjetja, takoj

uporabimo pri našem delu.

Informacije o razvoju v naši panogi pridobivamo skozi

pogovor s poslovnimi partnerji v naši panogi.

Sodelovanje našega podjetja z dobavitelji.

Sodelovanje našega podjetja s kupci.
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Velikost (N) 

x̄ Me σ 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Širina 

razredov 

Veljavni Manjkajoči Min Maks 

Sodelovali smo s 

podpornimi 

institucijami za 

informacijske 

storitve. 

171 56 2,78 3,00 1,397 0,063 –1,280 1 5 

Sodelovali smo s 

podpornimi 

institucijami za 

nadzor storitev. 

171 56 2,35 2,00 1,200 0,409 –0,835 1 5 

Podporne institucije 

pogosto organizirajo 

sejme in prireditve, 

na katerih se 

podjetniki srečujejo 

in vzpostavljajo 

stike. 

171 56 2,77 3,00 1,299 0,053 –1,040 1 5 

Vladna politika 

spodbuja in podpira 

sodelovanje med 

podjetji. 

171 56 2,33 2,00 1,023 0,426 –0,263 1 5 

Prejeli smo državno 

subvencijo za 

vzpodbujanje 

inovativnosti. 

170 57 1,61 1,00 1,110 1,787 2,141 1 5 

Sodelovali smo z 

gospodarsko 

zbornico pri razvoju 

inovacije. 

170 57 1,72 1,00 1,141 1,431 0,925 1 5 

 

Slika 7: Obseg sodelovanja s podpornimi institucijami  

1,61

1,72

2,33

2,35

2,45

2,77

2,78

1 2 3 4 5

Prejeli smo državno subvencijo za vzpodbujanje

inovativnosti.

Sodelovali smo z gospodarsko zbornico pri razvoju

inovacije.

Vladna politika spodbuja in podpira sodelovanje med

podjetji.

Sodelovali smo s podpornimi institucijami za nadzor

storitev.

Sodelovali smo s podpornimi institucijami za

inovacijske storitve.

Podporne institucije pogosto organizirajo sejme in

prireditve na katerih se podjetniki srečujejo in

vzpostavljajo stike.

Sodelovali smo s podpornimi institucijami za

informacijske storitve.



48 

Spremenljivke obsega sodelovanja z raziskovalnimi institucijami 

Anketiranci se v povprečju niso strinjali s trditvami sklopa obsega sodelovanja z raziskovalnimi 

institucijami. Nagibali so se k nestrinjanju, da so sodelovali z univerzami (x̄ = 2,20, σ = 1,486), 

da so sodelovali s fakultetami/inkubatorji (x̄ = 2,15, σ = 1,507) ter da so sodelovali z drugimi 

raziskovalnimi ustanovami (x̄ = 2,09, σ = 1,403). Najmanj pa so se strinjali s trditvijo, da so pri 

razvoju inovacije sodelovali z javnimi inštituti (npr. Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, 

Kmetijski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo itd.) (x̄ = 1,85, σ = 1,332), kar 

prikazujeta preglednica 8 in slika 8. 

Preglednica 8: Opisna statistika – obseg sodelovanja z raziskovalnimi institucijami 

 

Velikost (N) 

x̄ Me σ 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Širina 

razredov 

Veljavni Manjkajoči Min Maks 

Sodelovali smo z 

univerzami. 

169 58 2,20 1,00 1,486 0,816 –0,868 1 5 

Sodelovali smo s 

fakultetami/ 

inkubatorji. 

170 57 2,15 1,00 1,507 0,890 –0,804 1 5 

Pri razvoju inovacije 

smo sodelovali z 

javnimi inštituti 

(npr. Institut Jožef 

Stefan, Kemijski 

inštitut, Kmetijski 

inštitut Slovenije, 

Nacionalni inštitut 

za biologijo idr.). 

169 58 1,85 1,00 1,332 1,387 0,558 1 5 

Sodelovali smo z 

drugimi 

raziskovalnimi 

ustanovami. 

170 57 2,09 1,00 1,403 0,859 –0,755 1 5 

 

Slika 8: Obseg sodelovanja z raziskovalnimi institucijami  

1,85

2,09

2,15

2,20

1 2 3 4 5

Sodelovali smo z javnimi inštituti pri razvoju inovacije

(npr. Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Kmetijski

inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo …)

Sodelovali smo z drugimi raziskovalnimi ustanovami.

Sodelovali smo s fakultetami / inkubatorji.

Sodelovali smo z univerzami.
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Spremenljivke inovacijske uspešnosti izdelkov in storitev 

Anketiranci so se v povprečju najbolj strinjali s trditvijo, da je njihovo podjetje konstantno 

iskalo možnosti za nove storitve (x̄ = 3,66, σ = 1,037). Manj so se strinjali s trditvami, da so 

uvedli več novih storitev kot njihovi konkurenti (x̄ = 3,28, σ = 1,162), da so njihovi izdelki 

rezultat najsodobnejše tehnologije (x̄ = 3,26, σ = 1,245), da imajo v primerjavi z njihovimi 

konkurenti, njihove spremembe in inovacije izdelkov boljši odziv na trgu (x̄ = 3,19, σ = 1,154) 

ter da so njihove nove storitve povzročile pomembne spremembe v njihovi panogi (x̄ = 3,04, σ 

= 1,174). Najmanj pa so se strinjali s trditvijo, da imajo njihovi konkurenti boljši uspeh z novimi 

inovativnimi izdelki (x̄ = 2,57, σ = 0,927), kar prikazuje preglednica 9 in slika 9. 

Preglednica 9: Opisna statistika - Inovacijska uspešnost izdelkov in storitev 

  

Velikost (N) 

x̄ Me σ 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Širina 

razredov 

Veljavni Manjkajoči Min Maks 

V primerjavi z našimi 

konkurenti imajo naše 

spremembe in inovacije 

izdelkov boljši odziv na 

trgu.  

164 63 3,19 3,00 1,154 –0,207 –0,434 1 5 

Naši konkurenti imajo 

boljši uspeh z novimi 

inovativnimi izdelki. 

164 63 2,57 3,00 0,927 0,064 –0,047 1 5 

Naši izdelki so rezultat 

najsodobnejše tehnologije. 

163 64 3,26 3,00 1,245 –0,404 –0,717 1 5 

Naše podjetje je  

konstantno iskalo možnosti 

za nove storitve. 

166 61 3,66 4,00 1,037 –0,856 0,465 1 5 

Uvedli smo več novih 

storitev kot naši 

konkurenti. 

163 64 3,28 3,00 1,162 –0,413 –0,423 1 5 

Naše nove storitve so 

povzročile pomembne 

spremembe v naši panogi. 

164 63 3,04 3,00 1,174 –0,153 –0,640 1 5 
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Slika 9: Inovacijska uspešnost izdelkov in storitev  

Spremenljivke inovacijske uspešnosti procesov 

Anketiranci se v povprečju niso niti strinjali niti ne strinjali, da so pogosto posodobili izvajanje 

svojih storitev z namenom večje produktivnosti (x̄ = 3,40, σ = 1,209), da so se njihovi zaposleni 

izpopolnjevali na področju novih tehnologij v njihovi panogi (x̄ = 3,34, σ = 1,211), da so 

pogosto uvajali postopke ali tehnologije za izboljšanje učinkovitosti (x̄ = 3,22, σ = 1,100), da 

imajo najmodernejše proizvodne zmogljivosti (x̄ = 2,93, σ = 1,231), da njihove proizvodne 

zmogljivosti predstavljajo rezultat najsodobnejše tehnologije (x̄ = 2,89, σ = 1,221) ter da so 

njihove proizvodne zmogljivosti naprednejše od konkurenčnih (x̄ = 2,82, σ = 1,192), kar 

prikazujeta preglednica 10 in slika 10. 

Preglednica 10: Opisna statistika – inovacijska uspešnost procesov 

  

Velikost (N) 

x̄ Me σ 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Širina 

razredov 

Veljavni Manjkajoči Min Maks 

Imamo 

najmodernejše 

proizvodne 

zmogljivosti. 

157 70 2,93 3,00 1,231 –0,179 –0,863 1 5 

Naše proizvodne 

zmogljivosti so 

naprednejše od 

konkurenčnih. 

157 70 2,82 3,00 1,192 –0,051 –0,750 1 5 

Naše proizvodne 

zmogljivosti 

predstavljajo 

rezultat 

najsodobnejše 

tehnologije. 

156 71 2,89 3,00 1,221 –0,155 –0,979 1 5 

       
se nadaljuje 

2,57

3,04

3,19

3,26

3,28

3,66

1 2 3 4 5

Naši konkurenti imajo boljši uspeh z novimi

inovativnimi izdelki.

Naše nove storitve so povzročile pomembne

spremembe v naši panogi.

V primerjavi z našimi konkurenti, imajo naše

spremembe in inovacije izdelkov boljši odziv na trgu.

Naši izdelki so rezultat najsodobnejše tehnologije.

Uvedli smo več novih storitev kot naši konkurenti.

Naše podjetje je  konstantno iskalo možnosti za nove

storitve.
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Velikost (N) 

x̄ Me σ 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Širina 

razredov 

Veljavni Manjkajoči Min Maks 

Pogosto smo 

posodobili 

izvajanje naših 

storitev z 

namenom večje 

produktivnosti. 

155 72 3,40 4,00 1,209 –0,544 –0,484 1 5 

Pogosto smo 

uvajali postopke 

ali tehnologije za 

izboljšanje 

učinkovitosti (npr. 

naprave za 

varčevanje z 

energijo in 

podobno). 

157 70 3,22 3,00 1,100 –0,616 –0,162 1 5 

Naši zaposleni so 

se izpopolnjevali 

na področju novih 

tehnologij v naši 

panogi. 

159 68 3,34 4,00 1,211 –0,506 –0,593 1 5 

 

Slika 10: Inovacijska uspešnost procesov 

Spremenljivke trženjske inovacije 

Anketiranci se v povprečju niso niti strinjali niti ne strinjali, da so bili zelo dinamični pri 

razvijanju in rabi novih prodajnih kanalov (x̄ = 3,19, σ = 1,297), da so pogosto uporabili nove 

metode pri oblikovanju cen za njihove storitve (x̄ = 2,82, σ = 1,236), da so pogosto vpeljali 

nove metode promoviranja njihovih storitev (x̄ = 2,70, σ = 1,262), da so se njihovi konkurenti 

2,82

2,89

2,93

3,22

3,34

3,40

1 2 3 4 5

Naše proizvodne zmogljivosti so naprednejše od

konkurenčnih.

Naše proizvodne zmogljivosti predstavljajo rezultat

najsodobnejše tehnologije.

Imamo najmodernejše proizvodne zmogljivosti.

Pogosto smo uvajali postopke ali tehnologije za

izboljšanje učinkovitosti (npr. naprave za varčevanje z

energijo in podobno).

Naši zaposleni so se izpopolnjevali na področju novih

tehnologij v naši panogi.

Pogosto smo posodobili izvajanje naših storitev z

namenom večje produktivnosti.
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pogosto zgledovali po njih glede trženjskih prijemov (x̄ = 2,70, σ = 1,155). Najmanj pa so se 

strinjali s trditvijo, da so bile marketinške metode, ki so jih na novo uvedli, novost v njihovi 

panogi (x̄ = 2,50, σ = 1,204), kar prikazujeta preglednica 11 in slika 11. 

Preglednica 11: Opisna statistika – trženjske inovacije 

  

Velikost (N) 

x̄ 

 

Me σ 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Širina  

razredov 

Veljavni Manjkajoči Min Maks 

Zelo smo bili 

dinamični pri 

razvijanju in rabi 

novih prodajnih 

kanalov (nakup prek 

interneta, prisotni smo 

na socialnih omrežjih 

itd.).  

157 70 3,19 3,00 1,297 –0,165 –1,077 1 5 

Pogosto smo vpeljali 

nove metode 

promoviranja naših 

storitev (nove 

reklamne poti, kartice 

zvestobe itd.). 

156 71 2,70 3,00 1,262 0,216 –0,961 1 5 

Pogosto smo uporabili 

nove metode pri 

oblikovanju cen za 

naše storitve. 

158 69 2,82 3,00 1,236 0,068 –0,892 1 5 

Naši konkurenti so se 

pogosto zgledovali po 

nas glede trženjskih 

prijemov. 

156 71 2,70 3,00 1,155 0,128 –0,756 1 5 

Trženjske metode, ki 

smo jih na novo 

uvedli, so bile novost 

v naši panogi. 

158 69 2,50 2,00 1,204 0,444 –0,562 1 5 

 

Slika 11:Trženjske inovacije 

2,50

2,70

2,70

2,82

3,19

1 2 3 4 5

Marketinške metode, ki smo jih na novo uvedli, so bile

novost v naši panogi.

Pogosto smo vpeljali nove metode promoviranja naših

storitev (nove reklamne poti, kartice zvestobe itd.).

Naši konkurenti so se pogosto zgledovali po nas glede

marketinških prijemov.

Pogosto smo uporabili nove metode pri oblikovanju cen

za naše storitve.

Zelo smo bili dinamični pri razvijanju in rabi novih

prodajnih kanalov (nakup preko internet, prisotni smo

na socialnih omrežjih itd.).
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Spremenljivke organizacijske inovacije 

Anketirani se v povprečju niso strinjali s trditvami sklopa organizacijskih inovacij. Niso se 

strinjali, da so pogosto spreminjali organizacijsko strukturo podjetja z namenom izboljšati 

porazdelitev dela in odgovornosti med zaposlene (decentralizacija, novi oddelki itd.) (x̄ = 2,57, 

σ = 1,257), da so pogosto uvedli nove ali spremenjene poslovne procese (management 

kakovosti, management znanja itd.) (x̄ = 2,55, σ = 1,228), da so pogosto uvedli nove možnosti 

za povezovanje oziroma sodelovanje  z drugimi podjetji (združitve, prevzemi, sodelovanja itd.) 

(x̄ = 2,42, σ = 1,256), ter najmanj, da so nove organizacijske metode, ki so jih uvedli v podjetju, 

bile novost za celotno panogo (x̄ = 2,24, σ = 1,117), kar prikazujeta preglednica 12 in slika 12. 

Preglednica 12: Opisna statistika – organizacijske inovacije 

  

Velikost (N) 

x̄ Me σ 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Širina 

razredov 

Veljavni Manjkajoči Min Maks 

Pogosto smo 

spremenili 

organizacijsko 

strukturo našega 

podjetja 

z  namenom 

izboljšati 

porazdelitev dela 

in odgovornosti 

med zaposlene 

(decentralizacija, 

novi oddelki itd.).   

154 73 2,57 2,00 1,257 0,256 –1,071 1 5 

Pogosto smo 

uvedli nove 

možnosti za 

povezovanje 

oziroma 

sodelovanje  z 

drugimi podjetji 

(združitve, 

prevzemi, 

sodelovanja itd.). 

154 73 2,42 2,00 1,256 0,354 –0,982 1 5 

Pogosto smo 

uvedli nove ali 

spremenjene 

poslovne procese 

(management 

kakovosti, 

management 

znanja itd.). 

155 72 2,55 3,00 1,228 0,281 –0,865 1 5 

Nove 

organizacijske 

metode, ki smo jih 

uvedli v našem 

podjetju, so bile 

novost za celotno 

našo panogo. 

153 74 2,24 2,00 1,117 0,470 –0,603 1 5 
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Slika 12: Organizacijske inovacije 

4.4 Analiza zanesljivosti  (Cronbach Alpha) 

V tem podpoglavju prikažemo rezultate metode analize zanesljivosti (Cronbach Alpha) 

celotnega anketnega vprašalnika in podrobne rezultate po posameznih oziroma merjenih 

sklopih, pri čemer Cronbach Alpha zavzema vrednosti od 0 do 1. Višja kot je vrednost 

Cronbach Alpha (bliže 1), bolj konsistentni so odgovori in v večji meri ponovljivi.  

4.4.1 Celoten anketni vprašalnik 

Celoten anketni vprašalnik meri pojav mreženja in inovacijske uspešnosti visoko zanesljivo 

oziroma z vrednostjo Cronbachove Alphe 0,940, ob upoštevanju vseh 41 spremenljivk, kar je 

prikazano tudi v preglednici 13. 

Preglednica 13: Vrednost koeficienta Cronbach Alpha za celoten anketni vprašalnik 

Vrednost koeficienta 

Cronbach's Alpha Št. spremenljivk 

0,940 41 

4.4.2 Sklop mreženja 

Izbrani merski kazalniki oziroma trditve za sklop mreženja merijo pojav visoko zanesljivo 

oziroma z vrednostjo Cronbachove Alphe 0,900, ob upoštevanju vseh 20 spremenljivk. Za 

sklop mreženja v poslovnem okolju merijo pojav zanesljivo oziroma z vrednostjo Cronbachove 

Alphe 0,809, za dimenzijo mreženja v poslovnem okolju – sposobnost pridobivanj, merijo 

pojav manj zanesljivo oziroma z vrednostjo Cronbachove Alphe 0,696; za dimenzijo mreženja 

v poslovnem okolju – sposobnost eksploatiranja merijo pojav zanesljivo oziroma z vrednostjo 

2,24

2,42

2,55

2,57

1 2 3 4 5

Nove organizacijske metode, ki smo jih uvedli v našem

podjetju, so bile novost za celotno našo panogo.

Pogosto smo uvedli nove možnosti za povezovanje oz.

sodelovanje  z drugimi podjetji (združitve, prevzemi,

sodelovanja itd.).

Pogosto smo uvedli nove ali spremenjene poslovne

procese (management kakovosti, management znanja

itd.).

Pogosto smo spremenili organizacijsko strukturo

našega podjetja z  namenom izboljšati porazdelitve dela

in odgovornosti med zaposlene (decentralizacija, novi

oddelki itd.).
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Cronbachove Alphe 0,819; pri dimenziji mreženja v poslovnem okolju – sodelovanje v 

poslovnem okolju merijo pojav manj zanesljivo oziroma z vrednostjo Cronbachove Alphe 

0,687. Pri sklopu sodelovanja s podpornimi institucijami merijo pojav zanesljivo oziroma z 

vrednostjo Cronbachove Alphe 0,881, pri sklopu sodelovanja z raziskovalnimi institucijami 

merijo pojav visoko zanesljivo oziroma z vrednostjo Cronbachove Alphe 0,920, kar prikazuje 

preglednica 14.  

Preglednica 14: Vrednost koeficienta Cronbach Alpha za sklop mreženja 

 

 

 

Sklop mreženja 

Vrednost 

koeficienta 

Cronbach's 

Alpha 

Št. 

spremenljivk 

Celoten sklop mreženja (Q5a–Q7d) 0,900 20 

Mreženje v poslovnem okolju (Q5a–Q5i): 0,809 9 

- Dimenzija mreženja v poslovnem okolju – sposobnost 

pridobivanja (Q5a–Q5c) 

0,696 3 

- Dimenzija mreženja v poslovnem okolju – sposobnost 

eksploatiranja (Q5d–Q5f) 

0,819 3 

- Dimenzija mreženja v poslovnem okolju – sodelovanje 

v poslovnem okolju (Q5g–Q5i) 

0,687 3 

Mreženje podjetja s podpornimi institucijami (Q6a–Q6g) 0,881 7 

Mreženje podjetja z raziskovalnimi institucijami (Q7a–Q7d) 0,920 4 

4.4.3 Sklop inovacijske uspešnosti 

Izbrani merski kazalniki oziroma trditve za sklop inovacijske uspešnosti merijo pojav visoko 

zanesljivo oziroma z vrednostjo Cronbachove Alphe 0,900, ob upoštevanju vseh 21 

spremenljivk. Za sklop produktnih in storitvenih inovacij merijo pojav zanesljivo oziroma z 

vrednostjo Cronbachove Alphe 0,808, za sklop procesnih inovacij merijo pojav visoko 

zanesljivo oziroma z vrednostjo Cronbachove Alphe 0,934, za sklop trženjskih inovacij merijo 

pojav visoko zanesljivo oziroma z vrednostjo Cronbachove Alphe 0,903 ter za sklop 

organizacijskih inovacij merijo pojav zanesljivo oziroma z vrednostjo Cronbachove Alphe 

0,862, kar prikazuje preglednica 15.  

Preglednica 15: Vrednost koeficienta Cronbach Alpha za sklop inovacijske uspešnosti 

 

 

 

Sklop inovacijske uspešnosti 

Vrednost 

koeficienta 

Cronbach's 

Alpha 

Št. 

spremenljivk 

Celoten sklop inovacijske uspešnosti (Q8a–Q11d)  0,900 21 

Produktne, storitvene inovacije (Q8a–Q8f) 0,808 6 

Procesne inovacije (Q9a–Q9f) 0,934 6 

Marketinške inovacije (Q10a–Q10e) 0,903 5 

Organizacijske inovacije (Q11a–Q11d) 0,862 4 
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4.5 Inferenčna statistika  

Pri vrednotenju podatkov smo izpeljali analizo povezanosti (Pearsonov koeficient korelacije) 

dveh spremenljivk posameznih sklopov, s katero smo ocenjevali parametre in preverjali 

postavljene hipoteze.  

4.5.1 Mreženje med malimi in srednje velikimi podjetji ter poslovnim okoljem podjetja – 

inovacijska uspešnost 

V preglednici 16 je izpisan rezultat analize povezanosti oziroma korelacijska matrika linearne 

povezanosti spremenljivk mreženja v poslovnem okolju in inovacijske uspešnosti, pri čemer 

smo izpisali še vse njune poddimenzije.  

Kot lahko razberemo iz Pearsonovega koeficienta korelacije, obstaja statistično značilna 

srednje močna pozitivna povezanost med mreženjem v poslovnem okolju in inovacijsko 

uspešnostjo (p = 0,000 < 0,01, R = 0,579 ). Vsebinsko to pomeni, da je mreženje v poslovnem 

okolju podjetja srednje močno pozitivno povezano z inovacijsko uspešnostjo. Z večanjem 

strinjanja s trditvami sklopa mreženja v poslovnem okolju se veča tudi strinjanje s trditvami 

sklopa inovacijske uspešnosti ter vseh njenih poddimenzij (produktne in storitvene inovacije, 

procesne inovacije, trženjske inovacije ter organizacijske inovacije). Prav tako so tudi 

dimenzije mreženja v poslovnem okolju (dimenzija sposobnosti pridobivanja, sposobnosti 

eksploatiranja in sodelovanja v poslovnem okolju) statistično značilno (p < 0,05) pozitivno 

šibko do srednje močno povezane z inovacijsko uspešnostjo ter vsemi njenimi pod dimenzijami.  

Obstaja statistično značilna srednje močna pozitivna povezanost med dimenzijo sposobnosti 

pridobivanja in inovacijsko uspešnostjo (p = 0,000 < 0,01, R = 0,546). Z večanjem strinjanja s 

trditvami dimenzije sposobnosti pridobivanja se veča tudi strinjanje s trditvami sklopa 

inovacijske uspešnosti. 

Obstaja statistično značilna srednje močna pozitivna povezanost med dimenzijo sposobnosti 

pridobivanja in produktnimi ter storitvenimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,444). Z 

večanjem strinjanja s trditvami dimenzije sposobnosti pridobivanja se veča tudi strinjanje s 

trditvami podsklopa produktnih in storitvenih inovacij. 

Obstaja statistično značilna srednje močna pozitivna povezanost med dimenzijo sposobnosti 

pridobivanja in procesnimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,467). Z večanjem strinjanja s 

trditvami dimenzije sposobnosti pridobivanja se veča tudi strinjanje s trditvami podsklopa 

procesnih inovacij. 

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med dimenzijo sposobnosti 

pridobivanja in trženjskimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,372). Z večanjem strinjanja s 
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trditvami dimenzije sposobnosti pridobivanja se veča tudi strinjanje s trditvami podsklopa 

trženjskih inovacij. 

Obstaja statistično značilna srednje močna pozitivna povezanost med dimenzijo sposobnosti 

pridobivanja in organizacijskimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,435). Z večanjem 

strinjanja s trditvami dimenzije sposobnosti pridobivanja se veča tudi strinjanje s trditvami 

podsklopa organizacijskih inovacij. 

Obstaja statistično značilna srednje močna pozitivna povezanost med dimenzijo sposobnosti 

eksploatiranja in inovacijsko uspešnostjo (p = 0,000 < 0,01, R = 0,465). Z večanjem strinjanja 

s trditvami dimenzije sposobnosti eksploatiranja se veča tudi strinjanje s trditvami sklopa 

inovacijske uspešnosti. 

Obstaja statistično značilna srednje močna pozitivna povezanost med dimenzijo sposobnosti 

eksploatiranja ter produktnimi in storitvenimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,416). Z 

večanjem strinjanja s trditvami dimenzije sposobnosti eksploatiranja se veča tudi strinjanje s 

trditvami podsklopa produktnih in storitvenih inovacij. 

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med dimenzijo sposobnosti 

eksploatiranja in procesnimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,331). Z večanjem strinjanja 

s trditvami dimenzije sposobnosti eksploatiranja se veča tudi strinjanje s trditvami podsklopa 

procesnih inovacij.  

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med dimenzijo sposobnosti 

eksploatiranja in trženjskimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,314). Z večanjem strinjanja 

s trditvami dimenzije sposobnosti eksploatiranja se veča tudi strinjanje s trditvami podsklopa 

marketinških inovacij.  

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med dimenzijo sposobnosti 

eksploatiranja in organizacijskimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,356). Z večanjem 

strinjanja s trditvami dimenzije sodelovanja v poslovnem okolju se veča tudi strinjanje s 

trditvami podsklopa organizacijskih inovacij.  

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med dimenzijo sodelovanja v 

poslovnem okolju in inovacijsko uspešnostjo (p = 0,000 < 0,01, R = 0,304). Z večanjem 

strinjanja s trditvami dimenzije sodelovanja v poslovnem okolju se veča tudi strinjanje s 

trditvami sklopa inovacijske uspešnosti. 

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med dimenzijo sodelovanja v 

poslovnem okolju ter produktnimi in storitvenimi inovacijami (p = 0,002 < 0,01, R = 0,247). Z 

večanjem strinjanja s trditvami dimenzije sodelovanja v poslovnem okolju se veča tudi 

strinjanje s trditvami podsklopa produktnih in storitvenih inovacij. 
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Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med dimenzijo sodelovanja v 

poslovnem okolju in procesnimi inovacijami (p = 0,015 < 0,01, R = 0,196). Z večanjem 

strinjanja s trditvami dimenzije sodelovanja v poslovnem okolju se veča tudi strinjanje s 

trditvami podsklopa procesnih inovacij. Ta povezanost je šibka, a vseeno statistično značilna.  

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med dimenzijo sodelovanja v 

poslovnem okolju in trženjskimi inovacijami (p = 0,002 < 0,01, R = 0,243). Z večanjem 

strinjanja s trditvami dimenzije sodelovanja v poslovnem okolju se veča tudi strinjanje s 

trditvami podsklopa trženjskih inovacij. 

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med dimenzijo sodelovanja v 

poslovnem okolju in organizacijskimi inovacijami (p = 0,006 < 0,01, R = 0,225). Z večanjem 

strinjanja s trditvami dimenzije sodelovanja v poslovnem okolju se veča tudi strinjanje s 

trditvami podsklopa organizacijskih inovacij. 

Na osnovi zgoraj navedenega hipoteze H1: »Mreženje med MSP in poslovnim okoljem podjetja 

je pozitivno povezano z inovacijsko uspešnostjo v MSP« ne ovržemo, saj obstaja šibka do 

srednje močna pozitivna povezanost.  

Preglednica 16: Korelacijska matrika – mreženje v poslovnem okolju/inovacijska 

uspešnost 

  

Inovacijska 

uspešnost 

Produktne in 

storitvene 

inovacije 

Procesne 

inovacije 

Marketinške 

inovacije 

Organizacijske 

inovacije 

Mreženje v 

poslovnem 

okolju 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,579** 0,489** 0,445** 0,409** 0,450** 

p (dvostranska) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 142 160 153 153 150 

Dimenzija 

sposobnosti 

pridobivanja 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,546** 0,444** 0,467** 0,372** 0,435** 

p (dvostranska) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 143 161 154 154 152 

Dimenzija 

sposobnosti 

eksploatiranja 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,465** 0,416** 0,331** 0,314** 0,356** 

p (dvostranska) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 143 161 154 154 152 

Dimenzija 

sodelovanja v 

poslovnem 

okolju 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,304** 0,247** 0,196* 0,243** 0,225** 

p (dvostranska) 0,000 0,002 0,015 0,002 0,006 

N 142 160 153 153 150 

** Korelacija je statistično značilna ob stopnji značilnosti 0,01 (dvostranska). 

* Korelacija je statistično značilna ob stopnji značilnosti 0,05 (dvostranska). 
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4.5.2 Mreženje med malimi in srednje velikimi podjetji ter podpornimi institucijami – 

inovacijska uspešnost 

V preglednici 17 je prikazana korelacijska matrika linearne povezanosti spremenljivk mreženja 

med podpornimi institucijami in inovacijske uspešnosti z njenimi poddimenzijami. 

Kot lahko razberemo iz Pearsonovega koeficienta korelacije, obstaja statistično značilna 

srednje močna pozitivna povezanost med sodelovanjem s podpornimi institucijami in 

inovacijsko uspešnostjo (p = 0,000 < 0,01, R = 0,483 ). Vsebinsko to pomeni, da je mreženje 

med MSP in podpornimi institucijami srednje močno pozitivno povezano z inovacijsko 

uspešnostjo. Z večanjem sodelovanja s podpornimi institucijami se veča tudi strinjanje s 

trditvami sklopa inovacijske uspešnosti ter vseh njenih pod dimenzij (produktne in storitvene 

inovacije, procesne inovacije, trženjske inovacije, organizacijske inovacije). 

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med sklopom sodelovanja s podpornimi 

institucijami ter produktnimi in storitvenimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,337). Z 

večanjem strinjanja s trditvami sklopa sodelovanja s podpornimi institucijami se veča tudi 

strinjanje s trditvami podsklopa produktivnih storitvenih organizacij. 

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med sklopom sodelovanja s podpornimi 

institucijami in procesnimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,379). Z večanjem strinjanja s 

trditvami sklopa sodelovanja s podpornimi institucijami se veča tudi strinjanje s trditvami 

podsklopa procesnih inovacij. 

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med sklopom sodelovanja s podpornimi 

institucijami in trženjskimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,356). Z večanjem strinjanja s 

trditvami sklopa sodelovanja s podpornimi institucijami se veča tudi strinjanje s trditvami 

podsklopa trženjskih inovacij. 

Obstaja statistično značilna srednje močna pozitivna povezanost med sklopom sodelovanja s 

podpornimi institucijami in organizacijskimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,480). Z 

večanjem strinjanja s trditvami sklopa sodelovanja s podpornimi institucijami se veča tudi 

strinjanje s trditvami podsklopa organizacijskih inovacij. 

Na osnovi zgoraj navedenega hipoteze H2: »Mreženje med MSP in podporni institucijami je 

pozitivno povezano z inovacijsko uspešnostjo v MSP« ne ovržemo, saj obstaja šibka do srednje 

močna pozitivna povezanost. 
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Preglednica 17: Korelacijska metrika – mreženje med malimi in srednje velikimi podjetji 

ter podpornimi institucijami – inovacijska uspešnost 

  

Sodelovanje s podpornimi 

institucijami 

Inovacijska uspešnost Pearsonov koeficient korelacije 0,483** 

p (dvostranska) 0,000 

N 142 

Produktne in storitvene inovacije Pearsonov koeficient korelacije 0,337** 

p (dvostranska) 0,000 

N 159 

Procesne inovacije Pearsonov koeficient korelacije 0,379** 

p (dvostranska) 0,000 

N 151 

Marketinške inovacije Pearsonov koeficient korelacije 0,356** 

p (dvostranska) 0,000 

N 153 

Organizacijske inovacije Pearsonov koeficient korelacije 0,480** 

p (dvostranska) 0,000 

N 150 

** Korelacija je statistično značilna ob stopnji značilnosti 0,01 (dvostranska). 

4.5.3 Mreženje med malimi in srednje velikimi podjetji ter raziskovalnimi institucijami – 

inovacijska uspešnost 

V preglednici 18 je prikazana korelacijska matrika linearne povezanosti spremenljivk mreženja 

med raziskovalnimi institucijami in inovacijske uspešnosti z njenimi poddimenzijami. 

Kot lahko razberemo iz Pearsonovega koeficienta korelacije, obstaja statistično značilna 

srednje močna pozitivna povezanost med sodelovanjem z raziskovalnimi institucijami ter 

inovacijsko uspešnostjo (p = 0,000 < 0,01, R = 0,435). Vsebinsko to pomeni, da je mreženje 

med MSP in raziskovalnimi institucijami srednje močno pozitivno povezano z inovacijsko 

uspešnostjo. Z večanjem sodelovanja z raziskovalnimi institucijami se veča tudi strinjanje s 

trditvami sklopa inovacijske uspešnosti ter vseh njenih poddimenzij (produktne in storitvene 

inovacije, procesne inovacije, trženjske inovacije, organizacijske inovacije). 

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med sklopom sodelovanja z 

raziskovalnimi institucijami ter produktnimi in storitvenimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 

0,388). Z večanjem strinjanja s trditvami sklopa sodelovanja z raziskovalnimi institucijami se 

veča tudi strinjanje s trditvami podsklopa produktnih in storitvenih inovacij. 

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med sklopom sodelovanja z 

raziskovalnimi institucijami in procesnimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,322). Z 
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večanjem strinjanja s trditvami sklopa sodelovanja z raziskovalnimi institucijami se veča tudi 

strinjanje s trditvami podsklopa procesnih inovacij. 

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost med sklopom sodelovanja z 

raziskovalnimi institucijami in trženjskimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,294). Z 

večanjem strinjanja s trditvami sklopa sodelovanja z raziskovalnimi institucijami se veča tudi 

strinjanje s trditvami podsklopa trženjskih inovacij. 

Obstaja statistično značilna srednje močna pozitivna povezanost med sklopom sodelovanja z 

raziskovalnimi in organizacijskimi inovacijami (p = 0,000 < 0,01, R = 0,405). Z večanjem 

strinjanja s trditvami sklopa sodelovanja z raziskovalnimi institucijami se veča tudi strinjanje s 

trditvami podsklopa organizacijskih inovacij. 

Na osnovi zgoraj navedenega hipoteze H3: »Mreženje med MSP in raziskovalnimi institucijami 

je pozitivno povezano z inovacijsko uspešnostjo v MSP« ne ovržemo, saj obstaja šibka do 

srednje močna pozitivna povezanost. 

Preglednica 18: Korelacijska metrika – mreženje med malimi in srednje velikimi podjetji 

ter raziskovalnimi institucijami –inovacijska uspešnost 

  

Sodelovanje z 

raziskovalnimi institucijami 

Inovacijska uspešnost Pearsonov koeficient korelacije 0,435** 

p (dvostranska) 0,000 

N 143 

Produktne in storitvene inovacije Pearsonov koeficient korelacije 0,388** 

p (dvostranska) 0,000 

N 161 

Procesne inovacije Pearsonov koeficient korelacije 0,322** 

p (dvostranska) 0,000 

N 153 

Marketinške inovacije Pearsonov koeficient korelacije 0,294** 

p (dvostranska) 0,000 

N 154 

Organizacijske inovacije Pearsonov koeficient korelacije 0,405** 

p (dvostranska) 0,000 

N 152 

** Korelacija je statistično značilna ob stopnji značilnosti 0,01 (dvostranska).  
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5 SKLEP, KLJUČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

V zadnjem poglavju magistrske naloge predstavljamo sklepe, ključne ugotovitve in priporočila 

za stroko ter druge raziskovalce pri nadaljnjih raziskavah s tega področja. 

5.1 Sklepi in ključne ugotovitve 

V magistrski nalogi smo se osredotočili na razumevanje mreženja, podjetniških in drugih 

medorganizacijskih povezav po posameznih sklopih, ki smo jih oblikovali v predlaganem 

modelu in se povezujejo z inovacijsko uspešnostjo v MSP. Nadalje smo opredelili podjetnika, 

kriterije za MSP in podrobneje predstavili vrste inovacij ter raziskali, kako so različne vrste 

mreženja povezane z inovacijsko uspešnostjo v MSP. S kvantitativno raziskavo v empiričnem 

delu naloge smo dokazali, da je mreženje ne glede na vrsto in obliko povezano z inovacijsko 

uspešnostjo v MSP. Raziskava je bila izvedena zgolj na predstavnikih MSP, saj ti predstavljajo 

gonilno silo našega gospodarstva, steber družbene in gospodarske stabilnosti ter 99,8 % vseh 

podjetij v Sloveniji.  

Na osnovi opisne statistike smo ugotovili, da največji delež anketirancev prihaja iz majhnih 

podjetij z do 50 zaposlenimi, ta podjetja so stara več kot 20 let in v največji meri predstavljajo 

družbe z omejeno odgovornostjo ter se pretežno ukvarjajo s storitveno dejavnostjo.  

V nalogi smo izpostavili tri ključne hipoteze, ki smo jih preverjali s pomočjo Pearsonovega 

koeficienta korelacije, ter na osnovi pridobljenih rezultatov potrdili povezanost med 

izpostavljenimi spremenljivkami. S tem smo tako kot mnoge predhodne raziskave tudi sami 

dokazali, da je mreženje iz vseh treh izbranih sklopov pozitivno povezano z inovacijsko 

uspešnostjo, ki je bila obravnavana kot produktna, storitvena, procesna, trženjska in 

organizacijska inovacija. Dokazali smo, da je mreženje vpeto in prisotno v MSP ne glede na 

izbrani sklop, jasno pa se kažejo razlike pri intenzivnosti mreženja po sklopih ter povezanosti 

z inovacijsko uspešnostjo v MSP.  

Kot je bilo pričakovati, pri mreženju med MSP in poslovnim okoljem podjetja najbolj izstopa 

sodelovanje s kupci. Že literatura nakazuje, da je kupec del podjetniškega vsakdana, 

obravnavan kot kralj in predstavlja tisto prvo mrežno vzpostavljanje, h kateremu podjetja 

stremijo oziroma ga vzpodbujajo. Sledi mreženje z dobavitelji, ki so prav tako pomembni za 

podjetja kot kupci in konkurenti. Prvi preskok na šibkejše ali manj intenzivne povezave smo z 

raziskavo dobili pri sodelovanju s podpornimi institucijami. Še najbolj so se anketiranci 

nagibali k sodelovanju s podpornimi institucijami za informacijske storitve in da podporne 

institucije pogosto organizirajo sejme in prireditve, na katerih se podjetniki lahko srečujejo ter 

vzpostavljajo stike. Izpostavili pa bi ugotovitev oziroma nestrinjanje anketirancev pri 

sodelovanju z gospodarsko zbornico pri razvoju inovacije in prejemu državne subvencije za 

vzpodbujanje inovativnosti. Še šibkejše ali neintenzivne povezave so se pokazale pri 
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sodelovanju z raziskovalnimi institucijami. V raziskavi smo pri tej skupini zaznali največji 

delež nestrinjanja, sploh pri sodelovanju z javnimi instituti pri razvoju inovacije. Na osnovi 

rezultatov smo ugotovili še, da se podjetniki najbolj nagibajo k inovacijski uspešnosti izdelkov 

in storitev, pri čemer so se najbolj strinjali s trditvijo, da je njihovo podjetje konstanto iskalo 

možnosti za nove storitve ter da so uvedli več novih storitev kot njihovi konkurenti. Sledijo 

inovacijska uspešnost procesov, trženjske inovacije in kot zadnje organizacijske inovacije, ki 

so prejele največji delež nestrinjanja.  

Glede na rezultate številnih raziskav, ki potrjujejo, da povezovanje akademsko-raziskovalne 

sfere z gospodarstvom prinaša inovativne rešitve, so izkazane šibke povezave v naši raziskavi 

najbolj presenetljive. Zakaj je temu tako in kakšni so razlogi? Menimo, da okolje, v katerem 

MSP delujejo, ne ponuja dovolj programov za spodbujanje prenosa znanja. Glede na zavedanje, 

da ta podjetja predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva, jim je potrebno zagotoviti več 

podpornih storitev, oblikovati različne mehanizme za (so)financiranje, omogočiti lažji prenos 

znanja iz raziskovalnih institucij v gospodarstvo, omiliti birokratske postopke idr., kar je v 

veliki meri odvisno od države in njene politike.  

Študija, ki sta jo na nivoju Evropske unije izvedla Tijssen in Wijk (1999), izpostavlja 

pomanjkanje interakcije med štipendiranjem in tehnologijo, t. i. »primanjkljaj inovacij«. 

Vprašanje je, ali te institucije ustvarjajo in širijo dovolj znanja, ponujajo dovolj kadrov, 

informacij in drugih koristi potencialnim MSP v Sloveniji? Morda zaradi slabega medsebojnega 

poznavanja primanjkuje vzpostavljanja vezi med raziskovalci in podjetniki. Morda so 

raziskovalci premalo motivirani, podjetja pa zaradi nepoznavanja sposobnosti raziskovalcev 

težko vzpostavljajo prave stike. Izziv se kaže tudi pri togosti zaposlovalne politike, poleg tega 

je zaposlovanje in usposabljanje takih kadrov MSP vse prej kot cenovno dostopno. 

Problematika bi se lahko navezovala tudi na potrebo podjetij po specifičnih znanjih in kadrih, 

ki so ob upoštevanju politike podjetja sposobna razumeti potrebe po inovacijah (ZRS Bistra 

Ptuj 2018). 

Na drugi strani pa se poraja vprašanje, v kolikšni meri so MSP sami odgovorni za izkazane 

šibke povezave. Ali imajo postavljeno jasno inovacijsko strategijo, spodbujajo inovativnost na 

vseh ravneh delovanja podjetja, poznajo priložnosti skupnega delovanja in raziskovanja? Želijo 

voditi ali slediti spremembam? Ali so dovolj spretna, da pridobljeno znanje pretvorijo v 

inovacije? Tsang (1998) pravi, da so inovacijske aktivnosti obravnavane kot tvegane in drage. 

Ali vedo, da se ta tveganja s skupnim delovanjem zmanjšujejo?  

Bill Gates pravi: »V Evropi ne primanjkuje znanja, primanjkuje pa znanja v podjetjih.« Glede 

na rezultate naše raziskave bi lahko šibke povezave pripisali prav temu. Menimo, da je za slabo 

sodelovanje z raziskovalnimi institucijami krivo predvsem nepoznavanje pomena takih mrež in 

nizko medsebojno zaupanje. Z načrtnim vzpostavljanjem mrež s poudarkom na prenosu in 

uporabi znanj, zniževanju stroškov, krepitvi zaupanja in skupnega delovanja, predvsem pa z 
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identifikacijo »problemov«, zaradi katerih MSP mreže slabo izkoriščajo, bi MSP dosegla širši 

spekter znanj in ob uporabi novih tehnologij spodbudila inovativno obnašanje. 

Če povzamemo, smo z rezultati kvantitativne raziskave dokazali, da je potreba po mreženju 

vpeta na vseh organizacijskih stopnjah z namenom rasti in razvoja podjetja, prisotne pa so 

razlike, ki se kažejo v intenzivnosti mreženja in doseženih ciljih ali drugače, doseženih 

rezultatih inovacijske uspešnosti. Mirno lahko rečemo, da je mreženje orodje za ustvarjanje 

novih priložnosti. V preteklosti z mreženjem ni šlo drugače, kot da so se osebe fizično sestale 

na sestanku, kosilu, drugem dogodku, vse z namenom vzpostavljanja obojestranskih koristi. 

Danes ni več tako. Za začetek je dovolj že, da v roke vzamemo računalnik ali mobilni telefon 

in se povežemo na eno izmed omrežij, kjer predvidevamo, da se nahajajo naši potencialni kupci, 

partnerji, konkurenti, strokovnjaki in mnogi drugi, s katerimi bi lahko prišlo do neke 

»izmenjave«. Pri tem procesu je pomembno zavedanje, da je vsak gradnik pomemben za 

dolgoročni razvoj oziroma konkurenčno prednost podjetja. S pomočjo raziskave smo potrdili, 

da je mreženje del našega vsakdana, in prepričani smo, da predstavlja tudi imperativ naše 

prihodnosti, pri čemer pa je treba v MSP še dodatno okrepiti pomen mreženja, nameniti dodatna 

vlaganja v razvoj ter izkoriščanje obstoječih in potencialnih mrež. Gre predvsem za razvoj 

zavedanja obstoja zunanjega in notranjega okolja, ki lahko bistveno vpliva na doseg 

zastavljenih ciljev podjetja, na inovacijsko, gospodarsko in ekonomsko uspešnost.  

5.2 Priporočila za stroko in nadaljnja raziskovanja 

Med pomembnejšimi priporočili za stroko so, naj sledijo trendu, ki od njih zahteva konstantno 

vlaganje v razvoj podjetniških mrež ali načrtno grajenje poslovnih mrež, bodisi skozi vlaganje 

v izobraževanje, sodelovanje z okoljem, vlaganje v zaupanje med zaposlene in okolico, 

predvsem pa učenje, kako prepoznati obstoječe in potencialne mreže, na katerih se lahko gradijo 

koristi, tudi obojestranske. Ključna sta nadaljevanje in nadgradnja sodelovanja s poslovnimi 

partnerji, kupci, dobavitelji in konkurenti, potencialno najbolj smiselna pa bi bila izvedba 

dodatnih izobraževanj, usposabljanj ter drugih aktivnosti, ki so usmerjene k mreženju s 

podpornimi in raziskovalnimi institucijami. Menimo namreč, da sta za šibke vezi na področju 

mreženja s podpornimi in raziskovalnimi institucijami kriva predvsem primanjkovanje znanja, 

usposobljenosti ter nepoznavanje sistema s spremljajočo zapleteno birokracijo. 

Pri nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno upoštevati razširjeno ekonomsko okolje, pri čemer bi 

raziskavo izpeljali še v drugih državah, ob tem pa izpeljali proučavanje vpliva mreženja na 

inovacijsko uspešnost še na področju velikih podjetij in morebiti predlagali vključitev finančnih 

kazalnikov. S primerjalno študijo na mednarodni ravni in z razširjenim pregledom bi pridobili 

nova spoznanja in ugotovili bistvene razlike pri povezanosti mreženja z inovacijsko uspešnostjo 

v MSP in velikih podjetjih. 
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PRILOGE 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 





Priloga 1 

 

Anketni vprašalnik: povezanost mreženja z inovacijsko uspešnostjo v malih in srednje 

velikih podjetjih 

Spoštovani, sem študentka Fakultete za management v Kopru in pod mentorstvo prof. dr. Doris 

Gomezelj Omerzel pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Povezanost mreženja z 

inovacijsko uspešnostjo v malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) na 

geografskem območju Slovenije. Namen raziskave je ugotoviti, kako so različne vrste oziroma 

oblike mreženja povezane z inovacijsko uspešnostjo v MSP. Vaše sodelovanje je izrednega 

pomena, zato vas prosim, da si vzamete nekaj minut za izpolnitev vprašalnika, ki je anonimen, 

varen in prostovoljen. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni zgolj namen izdelave magistrske 

naloge. 

Anketa je dostopna na naslednji URL-povezavi: https://www.1ka.si/a/287943 

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 

 

Spodnja vprašanja se nanašajo na statusno ureditev, velikost podjetja in glavno dejavnost 

podjetja. Nanje odgovorite tako, da označite ustrezno črko pred odgovorom oziroma izpolnite 

polje pod točko »drugo«.  

 

1) Pravnoorganizacijska oblika: 

a. Samostojni podjetnik (s. p.). 

b. Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). 

c. Družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.). 

d. Delniška družba (d. d.). 

e. Društvo. 

f. Drugo _________ 

 

2) Velikost podjetja : 

a. Mikropodjetje (od 0 do 10 zaposlenih). 

b. Majhno podjetje (od 11 do 50 zaposlenih). 

c. Srednje podjetje (od 51 do 250 zaposlenih). 

 

3) Starost podjetja: 

a. 0–2  leti. 

b. 3–5 let. 

c. 6–10 let. 

d. 11–20 let. 

e. Nad 20 let. 

 

4) Glavna dejavnost podjetja: 

a. Proizvodna dejavnost. 

b. Storitvena dejavnost. 

c. Trgovska dejavnost. 

d. Drugo:__________ 
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Na drugi del vprašalnika odgovorite tako, da obkrožite številko, ki najbolj odraža vaše stališče 

do posamezne trditve.  

 

Pri tem 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 2 pomeni »ne strinjam se«, 3 pomeni »niti se ne 

strinjam niti se strinjam«, 4 pomeni »strinjam se« in 5 pomeni »popolnoma se strinjam«. 

 

5) Spodnje trditve se nanašajo na mrežno delovanje s poslovnim okoljem podjetja. 

(Poslovno okolje podjetja predstavljajo: kupci, dobavitelji, konkurenca idr.) 

Zap. 

št.  

 

Trditev 

          

4a Informacije o razvoju v naši panogi pridobivamo skozi 

pogovor s poslovnimi partnerji v naši panogi. 

1 2 3 4 5 

4b Naše podjetje se vsaj dvakrat letno udeležuje seminarjev in 

konferenc v naši panogi in tako posodablja svoje znanje.   

1 2 3 4 5 

4c Veliko časa namenimo vzpostavljanju stikov s partnerji, ki 

nam lahko pomagajo do novega znanja ali informacij o 

inovacijah v naši panogi.   

1 2 3 4 5 

4d Informacije, ki jih dobimo zunaj našega podjetja, takoj 

uporabimo pri našem delu.   

1 2 3 4 5 

4e Hitra uporaba informacij, ki jih dobimo zunaj podjetja, 

prispeva k naši dobičkonosnosti.   

1 2 3 4 5 

4f Imamo dovolj veščin, da informacije, pridobljene zunaj 

podjetja, pretvorimo v dobiček. 

1 2 3 4 5 

4g Sodelovanje našega podjetja s kupci. 1 2 3 4 5 

4h Sodelovanje našega podjetja z dobavitelji. 1 2 3 4 5 

4i Sodelovanje našega podjetja s konkurenti. 1 2 3 4 5 

Avtorji: Tepic idr. 2012; Zeng, Xie in Tam 2010, po Gomezelj Omerzel 2015, 29. 

 

6) Naslednje trditve se nanašajo na obseg sodelovanja s podpornimi institucijami. (Podporne 

institucije predstavljajo: ministrstvo, zbornice, agencije, podjetniški inkubatorji, 

gospodarska in obrtna zbornica, skladi idr.) 

Zap. 

št. 

 

Trditev 

          

5a Sodelovali smo s podpornimi institucijami za inovacijske 

storitve. 

1 2 3 4 5 

5b Sodelovali smo s podpornimi institucijami za informacijske 

storitve. 

1 2 3 4 5 

5c Sodelovali smo s podpornimi institucijami za nadzor storitev. 1 2 3 4 5 

5d Podporne institucije pogosto organizirajo sejme in prireditve, 

na katerih se podjetniki srečujejo in vzpostavljajo stike. 

1 2 3 4 5 

5e Vladna politika spodbuja in podpira sodelovanje med podjetji. 1 2 3 4 5 

5f Prejeli smo državno subvencijo za vzpodbujanje inovativnosti. 1 2 3 4 5 

5g Sodelovali smo z gospodarsko zbornico pri razvoju inovacije. 1 2 3 4 5 

Avtorji: Diez 2000; Fischer, Diez in Snickars 2001; Doloreux 2004; Biggs in Shah 2006; Hewitt-

Dundas 2006, po Zeng, Xie in Tam 2010; Schøtt in Jensen 2016; Radas in Božić 2009. 
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7) Naslednje trditve se nanašajo na obseg sodelovanja z raziskovalnimi institucijami. 

(Raziskovalne institucije predstavljajo: univerze, fakultete, inkubatorji, tehnološki parki, 

centri za transfer inovacij.) 

Zap. 

št. 

 

Trditev 

          

6a Sodelovali smo z univerzami. 1 2 3 4 5 

6b Sodelovali smo s fakultetami/inkubatorji. 1 2 3 4 5 

6c Sodelovali smo z javnimi inštituti pri razvoju inovacije (npr. 

Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Kmetijski inštitut 

Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo idr.). 

1 2 3 4 5 

6d Sodelovali smo z drugimi raziskovalnimi ustanovami. 1 2 3 4 5 

Avtorji: Diez 2000; Fischer, Diez in Snickars 2001; Doloreux 2004; Fritsch in Franke 2004; Nieto in 

Santamarıa 2007; Radas in Božić 2009. 

 

8) Naslednje trditve se nanašajo na inovacijsko uspešnost izdelkov in storitev. 

 

Zap. 

št. 

 

Trditev 

          

7a V primerjavi z našimi konkurenti imajo naše spremembe in 

inovacije izdelkov boljši odziv na trgu.  

1 2 3 4 5 

7b Naši konkurenti imajo boljši uspeh z novimi inovativnimi 

izdelki.  

1 2 3 4 5 

7c Naši izdelki so rezultat najsodobnejše tehnologije. 1 2 3 4 5 

7d Naše podjetje je konstantno iskalo možnosti za nove storitve. 1 2 3 4 5 

7e Uvedli smo več novih storitev kot naši konkurenti.   1 2 3 4 5 

7f Naše nove storitve so povzročile pomembne spremembe v 

naši panogi.   

1 2 3 4 5 

Avtorji: Ritter in Gemünden 2004; Nieves, Quintana in Osorio 2014, po Gomezelj Omerzel 2015, 33. 

 

9) Naslednje trditve se nanašajo na inovacijsko uspešnost procesov. 

Zap. 

št. 

 

Trditev 

          

8a Imamo najmodernejše proizvodne zmogljivosti. 1 2 3 4 5 

8b Naše proizvodne zmogljivosti so naprednejše od 

konkurenčnih. 

1 2 3 4 5 

8c Naše proizvodne zmogljivosti predstavljajo rezultat 

najsodobnejše tehnologije. 

1 2 3 4 5 

8d Pogosto smo posodobili izvajanje naših storitev z namenom 

večje produktivnosti.    

1 2 3 4 5 

8e Pogosto smo uvajali postopke ali tehnologije za izboljšanje 

učinkovitosti (npr. naprave za varčevanje z energijo in 

podobno).   

1 2 3 4 5 

8f Naši zaposleni so se izpopolnjevali na področju novih 

tehnologij v naši panogi. 

1 2 3 4 5 

Avtorji: Ritter in Gemünden 2004; Nieves, Quintana in Osorio 2014, po Gomezelj Omerzel 2015, 33. 



Priloga 1 

 

10) Naslednje trditve se nanašajo na marketinške inovacije. 

Zap. 

št. 

 

Trditev 

          

9a Zelo smo bili dinamični pri razvijanju in rabi novih 

prodajnih kanalov (nakup prek interneta, smo prisotni na 

socialnih omrežjih itd.).  

1 2 3 4 5 

9b Pogosto smo vpeljali nove metode promoviranja naših 

storitev (nove reklamne poti, kartice zvestobe itd.).   

1 2 3 4 5 

9c Pogosto smo uporabili nove metode pri oblikovanju cen za 

naše storitve.   

1 2 3 4 5 

9d Naši konkurenti so se pogosto zgledovali po nas glede 

marketinških prijemov.   

1 2 3 4 5 

9e Marketinške metode, ki smo jih na novo uvedli, so bile 

novost v naši panogi.  

1 2 3 4 5 

Avtorji: Nieves, Quintana in Osorio 2014, po Gomezelj Omerzel 2015, 33. 

 

11) Naslednje trditve se nanašajo na organizacijske inovacije. 

Zap. 

št. 

 

Trditev 

          

10a Pogosto smo spremenili organizacijsko strukturo našega 

podjetja z  namenom izboljšati porazdelitev dela in 

odgovornosti med zaposlene (decentralizacija, novi 

oddelki itd.).   

1 2 3 4 5 

10b Pogosto smo uvedli nove možnosti za povezovanje 

oziroma sodelovanje z drugimi podjetji (združitve, 

prevzemi, sodelovanja itd.).   

1 2 3 4 5 

10c Pogosto smo uvedli nove ali spremenjene poslovne 

procese (management kakovosti, management znanja itd.).    

1 2 3 4 5 

10d Nove organizacijske metode, ki smo jih uvedli v našem 

podjetju, so bile novost za celotno našo panogo.    

1 2 3 4 5 

Avtorji: Nieves, Quintana in Osorio 2014, po Gomezelj Omerzel 2015, 33. 

 

 

 

 


