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POVZETEK  

Namen magistrske naloge je raziskati vpliv procesov izvajanja inoviranja in intelektualnega 

kapitala na inovacijsko uspešnost organizacije med hitrorastočimi podjetji v Sloveniji. V 

kvantitativno raziskavo smo vključili 500 najhitreje rastočih slovenskih podjetij v letu 2014. 

Ugotovili smo močan pozitiven vpliv intelektualnega kapitala na proces inoviranja produkta 

ter nekoliko manjši vpliv na proces inoviranja procesov, trženja in organizacijskih sistemov. 

Na inovacijsko uspešnost podjetja imata inoviranje produkta in inoviranje organizacijskega 

sistema pozitiven vpliv, inoviranje procesov in inoviranje trženja pa na inovacijsko uspešnost 

podjetja nimata vpliva. Izidi raziskave bodo lahko v praktično pomoč podjetnikom in 

menedžerjem pri razumevanju vloge inoviranja in uporabe intelektualnega kapitala v 

podjetjih, prav tako pa raziskovalcem, ki bodo lahko na osnovi te raziskave in dodatno 

zbranih podatkov izpeljali še druge zaključke obravnavane tematike. 

Ključne besede: inoviranje, intelektualni kapital, procesi inoviranja, inovacijska uspešnost, 

hitrorastoče organizacije. 

SUMMARY 

The purpose of this Master's Thesis is to explore the impact of the innovation and intellectual 

capital implementing processes on the innovation performance of an organisation among the 

rapidly expanding enterprises in Slovenia. The quantitative research encompassed the 500 

fastest growing Slovenian enterprises in 2014. It has been discovered that there exists a strong 

positive impact of the intellectual capital on the product innovation process and a somewhat 

lower impact on the process of innovation of processes, marketing, and organisational 

systems. The product innovation and organisational system innovation have a positive impact 

on the innovation performance of an enterprise while, on the other hand, the innovation of 

processes and marketing have no impact on the innovation performance of an enterprise. The 

findings of the research will be beneficial to entrepreneurs and managers in understanding the 

role of innovation and use of intellectual capital in enterprises, as well as to the researchers 

who, based on the basis of this research and additionally collected information, will be able to 

carry out other conclusions of the topic covered. 

Key words: Innovation, intellectual capital, innovation processes, innovation performance, 

rapidly growing organization. 
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1 UVOD  

Bruto domači proizvod v Sloveniji je po dveh letih padanja (2012 in 2013) v letu 2014 beležil 

najvišjo rast po začetku krize (2,6 %), ključno vlogo gospodarske rasti pa je odigral izvoz 

(UMAR 2015, 13). Slovenski izvozniki so na trgih Evropske unije po mnenju UMAR-ja 

(2014, 32) konkurenčni predvsem v storitvah. Ta konkurenčnost je izrazita na področju 

storitev, ki so vezane na geografsko področje in naravne danosti. Bistveno manjša 

konkurenčnost se izraža pri storitvah, ki temeljijo na sodobnih tehnoloških rešitvah, vsebnosti 

znanja ter inovativnih prijemih. 

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in obravnavanega problema 

Ker se zaveda močnega vpliva na znanju temelječih storitev na konkurenčno sposobnost 

slovenskega gospodarstva, UMAR svetuje povečanje inovacijske dejavnosti podjetij (2014, 

32). 

Tu igrajo in bodo igrala pomembno vlogo tudi hitrorastoča podjetja. Obstajajo različne delitve 

(glede na velikost, fazo življenjskega cikla, dejavnost, način menedžmenta, dinamiko rasti 

ipd.) in z njo povezane definicije hitrorastočih podjetij (Moreno in Casillas 2007; Capelleras 

in Rabetino 2008; Zhang, Yang in Ma 2008; Hölzl 2009). Dandanes med hitrorastoča podjetja 

spadajo majhna do srednje velika podjetja z 20-odstotno rastjo prihodkov od prodaje letno 

(Bavdaž, Drnovšek in Lotrič Dolinšek 2009, 188). Po mnenju Pšeničnyja (2000, 33) so 

hitrorastoča podjetja tista podjetja, ki v časovnem intervalu vsaj petih let dosegajo stopnje 

rasti, ki jih uvrščajo med zgodnjih 5 % ali celo 10 % podjetij v gospodarstvu ali dejavnosti. 

Hitrorastoča podjetja so zmožna odkrivanja novih tržnih niš in zmorejo prilagoditi celoten 

poslovni proces cilju obvladovati nove tržne priložnosti (Pšeničny et al. 2000; Pšeničny 2002; 

Tajnikar 2006). V poslovnem smislu to pomeni, da so dovolj okretna, da se izognejo 

sovražnim prevzemom večjih podjetij in bolj hitre rasti, kot rastejo stroški (Bavdaž, Drnovšek 

in Lotrič Dolinšek 2009, 188). Pri tem uporabijo svoj intelektualni kapital in posledično svojo 

inovacijsko sposobnost (Youndt, Subramaniam in Snell 2004; Subramaniam in Youndt 2005; 

Carmona-Lavado, Cuevas-Rodríguez in Cabello-Medina 2010).  

Intelektualni kapital lahko razdelimo na človeški kapital, organizacijski kapital in socialni 

kapital (Reed, Lubatkin in Srinivasan 2003; Subramaniam in Youndt 2005). Človeški kapital 

predstavljajo zaposleni s svojimi veščinami, izkušnjami, znanjem, potencialom in 

sposobnostmi (Carmona-Lavado, Cuevas-Rodríguez in Cabello-Medina 2010, 681). Po 

mnenju Subramaniama in Youndta (2005) pa doprinos človeškega kapitala organizaciji ne bo 

velik, če se z njim ne bo učinkovito upravljalo – mrežilo, širilo in usmerjalo preko odnosov.  

Organizacijski kapital predstavlja »spomin« organizacije (Carmona-Lavado, Cuevas-

Rodríguez in Cabello-Medina 2010, 683). Walsh in Ungson (1991) definirata organizacijski 
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spomin kot arhivske informacije o zgodovini podjetja. Organizacijski kapital kot znanje 

ostane v podjetju, ko zaposleni odidejo domov: poročila, zapiski, formalne analize 

uspešnosti/neuspešnosti projekta, formalni razgovori, podatki o organizacijskih procesih, 

patentih, priročnikih ipd. (Youndt, Subramaniam in Snell 2004). To znanje, ki se ga je 

pridobilo in shranilo, pa se lahko v prihodnje sistematično prenaša in razširja (Sorensen in 

Lundh-Snis, 2001).  

Socialni kapital podjetja nastane kot rezultat sodelovanja in medsebojnega vpliva zaposlenih, 

ki si delijo ideje (Wright, Dunford in Snell 2001; Subramaniam in Youndt 2005). Tako lahko 

socialni kapital podjetja definiramo kot vire, ki jih ustvarijo medosebna omrežja v podjetju 

(Nahapiet in Ghoshal 1998). Ta kapital je hkrati najbolj »tih« in »posledičen« ter ga je 

najtežje upravljati (Carmona-Lavado, Cuevas-Rodríguez in Cabello-Medina 2010, 682). 

Pozornost, ki smo jo namenili dimenzijam intelektualnega kapitala, je povezana z njihovimi 

vplivi na inovativnost podjetij – inovativnost je postala temeljno gibalo konkurenčnosti za 

podjetja vseh velikosti (Dodgson, Gann in Salter 2009, 4). Inovacija je vsak nov ali bistveno 

izboljšan izdelek, postopek, proces ali storitev, ki za končnega uporabnika predstavlja 

pomembno izboljšavo (Likar 2006a, 54). Inovacija je povezana tudi s trženjem in organizacijo 

(OECD 2005). V smernicah OECD (2005) so za opredelitev in oceno inovacijskih dejavnosti 

na ravni podjetij opisani štirje tipi inovacij:  

 produktna inovacija (uvedba storitve ali izdelka, ki je nov ali bistveno izboljšan glede na 

njegove lastnosti ali namen uporabe, vključno z bistvenimi izboljšavami v tehničnih 

specifikacijah, sestavnih delih in materialih ter drugih značilnostih);  

 procesna inovacija (nov ali bistveno izboljšan postopek proizvodnje ali načina dostave – 

bistvene spremembe v tehnikah, opremi in/ali programski opremi);  

 trženjska inovacija (implementacija nove tržne metode, ki vključuje pomembne 

spremembe v obliki ali pakiranju izdelka, lansiranju na trg, oglaševanju ali določanju 

cene); 

 organizacijska inovacija (implementacija nove organizacijske metode v poslovni praksi 

podjetja, organizaciji dela ali zunanjih odnosih). 

Številni raziskovalci (Hornsby, Kuratko in Zahra 2002; Hagedoorn in Cloodt 2003; Yilmaz, 

Alpkan in Ergun 2005; Likar et al. 2012) so ugotavljali odnos med procesi inoviranja in 

različnimi aspekti uspešnosti organizacije (inovacijska uspešnost, finančna uspešnost, 

učinkovitost na trgu). Raziskave (Hult in Ketchen 2001; Calantone, Cavusgil in Yushan 2002; 

Likar et al. 2012), ki se osredotočajo na eno vrsto procesov inoviranja (inoviranje produkta), 

so pokazale pozitivno povezanost med inoviranjem in uspešnostjo organizacije. Po mnenju 

Gundaya (Gunday et al. 2011, 664) se pri posameznih raziskavah zanemarjajo procesi 

inoviranja organizacijskih sistemov (npr. informacijskega sistema, sistema upravljanja 

človeških virov itd.) in trženja, ki so prav tako bistvenega pomena za rast in učinkovitost 

delovanja organizacije. 
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Subramaniam in Youndt (2005) sta analizirala povezanost med dimenzijami intelektualnega 

kapitala (človeškega, organizacijskega in socialnega kapitala) in inovacijskimi zmogljivostmi 

podjetij. Raziskava potrjuje, da se za razliko od človeškega kapitala, ki lahko »vstopi in 

zapusti« organizacijo kadarkoli (npr. zaradi fluktuacije), organizacijski in socialni kapital 

lahko »ohranita« znotraj organizacije ne glede na mobilnost (gibljivost, premik) zaposlenih. 

Socialni kapital podjetja je po njunem mnenju tudi osnova za inovacijsko zmogljivost podjetij 

(prav tam) – inovacija je v osnovi produkt sodelovanja. Prav tako pa organizacijski kapital 

lahko tudi pomembno vpliva na inovativnost, še zlasti, ker shranjeno/arhivirano znanje 

pospeši prenos ustreznih informacij in podatkov do zaposlenih in organizacijskih enot (Schulz 

in Jobe 2001; Sorensen in Lundh-Snis 2001).  

Tudi raziskava Leenders in Voermans (2007) o pomenu organizacijskega spomina je 

pokazala, da ima aktivna uporaba dostopnega prejšnjega znanja z najnovejšim znanjem 

pozitiven vpliv na inovacijsko uspešnost podjetja. Po drugi strani pa Cooper (1988) meni, da 

sta določanje potreb in želja potrošnikov ter jasno definiranje prednosti novih produktov 

(izdelkov in storitev) nujno potrebna elementa za konkurenčno prednost podjetij. 

Za namene magistrske naloge na obravnavanem področju smo tako podrobneje raziskali 

vlogo izvajanja procesov inoviranja ter intelektualnega (človeškega, socialnega in 

organizacijskega) kapitala na inovacijsko uspešnost organizacije med hitrorastočimi podjetji v 

Sloveniji (slika 1). Na podlagi pregleda do sedaj opravljenih raziskav v RS smo ugotovili, da 

med hitrorastočimi podjetji tovrstne raziskave še ni bilo izvedene. V tem smo zaznali 

raziskovalni problem oz. raziskovalno vrzel, zato smo menili, da je raziskavo vredno opraviti.  

 

Slika 1: Okvir raziskave 

Med človeški kapital smo šteli usposobljenost, ustvarjalnost in znanje zaposlenih 

(Subramaniam in Youndt 2005).  
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Med socialni kapital smo šteli predvsem prenos/izmenjavo informacij med zaposlenimi, 

njihovo sodelovanje in izmenjavo idej ter sodelovanje zaposlenih z deležniki (kupci, 

dobavitelji, zavezništvi) pri izmenjavi idej (prav tam). Iz raziskave McFadyen in Cannella 

(2004) je razvidno, da ima trdnost medsebojnih odnosov statistično značilen pozitiven vpliv 

na znanje v organizaciji. Raziskava Lee, Wong in Chonga (2005) pa je pokazala, da ima 

relacijska dimenzija (osebne in brezosebne e-povezave med zaposlenimi in enotami podjetij – 

s kom in kako to komuniciranje poteka in zgodovine medsebojnih interakcij) statistično 

značilen pozitiven vpliv na socialno izmenjavo in posamezne interakcije med zaposlenimi.  

Med organizacijski kapital smo šteli tisto, kar ostane v podjetju, ko zaposleni odidejo domov: 

poročila, zapiski, formalne analize uspešnosti/neuspešnosti projekta, formalni razgovori, 

podatki o organizacijskih procesih, sistemih ipd. (Youndt, Subramaniam in Snell 2004; 

Subramaniam in Youndt 2005; Carmona-Lavado, Cuevas-Rodríguez in Cabello-Medina 

2010). 

Med procese inoviranja produkta (izdelka, storitve) smo šteli izvajanje procesov inoviranja s 

področja uvedbe tehnološko novih produktov (razvoj novega produkta – lastna inovacija), 

izboljšanih produktov ali razširitev obstoječih produktov (procesi za uvedbo sprememb, ki 

predstavljajo pomembne izboljšave produkta) ipd. (Li, Liu in Ren 2007; Gunday et al. 2011). 

Med procese inoviranja procesov smo šteli izvajanje procesov inoviranja s področja odprave 

aktivnosti, ki ne prispevajo k dodani vrednosti v procesih izdelave, zmanjševanja stroškov, 

izboljšanja kakovosti procesov ipd. (Gunday et al. 2011). 

Med procese inoviranja trženja smo šteli izvajanje procesov inoviranja s področja prenove 

podobe izdelkov, prenove distribucijskih kanalov, obstoječih načinov pospeševanja prodaje 

produktov (izdelkov, storitev) ipd. (Lin in Chen 2007; Gunday et al. 2011). 

Med procese inoviranja organizacijskega sistema smo šteli izvajanje procesov inoviranja s 

področja izboljšanja postopkov in procesov, ki jih podjetje uporablja za izvajanje inovativnih 

dejavnosti, izboljšanja sistema upravljanja oskrbovalnih verig, izboljšanja sistema upravljanja 

kakovosti, izboljšanja informacijskega sistema ipd. (Wu, Mahajan in Balasujbramanian 2003; 

Gunday et al. 2011). 

Kot inovacijsko uspešnost podjetja smo šteli sposobnost uvajanja novih izdelkov in storitev 

na trg pred konkurenco, delež novih izdelkov in storitev v sedanjem portfelju, število 

načrtovanih izdelkov in storitev, število inovacij, katerih intelektualna lastnina je ustrezno 

zaščitena (npr. patent, model, znamka), kakovost novih izdelkov in storitev ipd. (Gunday et al. 

2011). 
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1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Namen raziskave je na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne literature s 

področja podjetništva, inoviranja, intelektualnega (človeškega, socialnega in 

organizacijskega) kapitala opraviti empirično raziskavo o vplivu procesov izvajanja inoviranja 

ter intelektualnega kapitala na inovacijsko uspešnost organizacije med hitrorastočimi podjetji 

v Sloveniji.  

Cilji magistrske naloge so: 

 pregledati relevantno domačo in tujo strokovno literaturo s področja podjetništva, 

inoviranja, intelektualnega kapitala, hitrorastočih podjetij in inovacijske uspešnosti; 

 s pomočjo anketnega vprašalnika opraviti kvantitativno raziskavo o vplivu procesov 

izvajanja inoviranja ter intelektualnega kapitala na inovacijsko uspešnost organizacije 

med hitrorastočimi organizacijami v Sloveniji; 

 na osnovi predhodnih ugotovitev podati smernice za izboljšave. 

V empiričnem delu raziskave smo preverili naslednje hipoteze (slika 2): 

 

Slika 2: Hipoteze raziskave 

H1: Intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja produkta. 

Hipotezo smo preverili z regresijsko analizo. Kot odvisno spremenljivko smo določili 

»inoviranje produkta«, kot neodvisno spremenljivko pa »intelektualni kapital«.  

H2: Intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja procesov v podjetju. 

Hipotezo smo preverili z regresijsko analizo. Kot odvisno spremenljivko smo določili 

»inoviranje procesov«, kot neodvisno spremenljivko pa »intelektualni kapital«.  
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H3: Intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja trženja v podjetju. 

Hipotezo smo preverili z regresijsko analizo. Kot odvisno spremenljivko smo določili 

»inoviranje trženja«, kot neodvisno spremenljivko pa »intelektualni kapital«.  

H4: Intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja organizacijskega sistema v podjetju. 

Hipotezo smo preverili z regresijsko analizo. Kot odvisno spremenljivko smo določili 

»inoviranje organizacijskega sistema«, kot neodvisno spremenljivko pa »intelektualni 

kapital«.  

H5: Vsak proces inoviranja zase (inoviranje produkta, procesa, trženja in organizacijskega 

sistema) vpliva na inovacijsko uspešnost organizacije. 

Hipotezo smo preverili z regresijskimi analizami. Kot odvisno spremenljivko smo določili 

»inovacijsko uspešnost organizacije«, kot neodvisne spremenljivke pa »inoviranje produkta«, 

»inoviranje procesa«, »inoviranje trženja« in »inoviranje organizacijskega sistema«.  

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

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

z uporabo metode deskripcije, kompilacije in sinteze analizirali vsebine relevantne tuje in 

domače strokovne literature ter drugih virov s področja podjetništva, inoviranja, 

intelektualnega (človeškega, socialnega in organizacijskega) kapitala ter hitrorastočih podjetij. 

Izbor literature smo izvedli s pomočjo uporabe mednarodnih baz, kot so: Emerald, Ebsco, 

Springer, Web of Science (WOS) in Slovenske COBISS Platforme. Predvidevamo, da smo na 

ta način sistematično proučili okrog 80–110 bibliografskih enot (znanstvenih člankov iz revij, 

prispevkov iz zbornikov, monografskih publikacij ter drugih javno dostopnih primarnih in 

sekundarnih baz podatkov).  

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja. Za zbiranje 

podatkov in informacij smo uporabili vprašalnik, ki je sestavljen iz dveh delov, in sicer: 

 prvi del: splošni demografski podatki (panoga, velikost in število let poslovanja 

organizacije, delovno mesto in stopnja izobrazbe anketirane osebe); 

 drugi del: trditve s področja intelektualnega (človeškega, organizacijskega in socialnega) 

kapitala (trditve, povzete po Subramaniam in Youndt 2005) ter trditve s področja 

procesov izvajanja inoviranja produkta, procesa, trženja in organizacijskega sistema ter 

inovacijske uspešnosti podjetja (trditve povzete po Gunday et al. 2011). 

Vprašalnik (e-oblika) vsebuje vprašanja zaprtega tipa. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo 

v drugem in tretjem sklopu vprašalnika so anketirani označili na ocenjevalni lestvici od 1 do 

5. V vzorec smo vključili 500 najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji – podjetja, ki so bila na 
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podlagi bilančnih podatkov uvrščena na nacionalno lestvico 500 gazel 2014. Anketirane osebe 

v teh podjetjih so bili vršni menedžerji in osebe, ki se posredno in neposredno ukvarjajo z 

inovativno dejavnostjo, ter ki uporabljajo elektronsko pošto. Vrnjenih smo prejeli 107 

popolnoma rešenih odgovorov, kar predstavlja 21,42 % odzivnost. To je bila zadostna 

podlaga za nadaljnje analize. 

Kot tehniko anketiranja smo uporabili anketiranje po e-pošti. Vodjo kadrovske službe v 

posamezni organizaciji smo prosili, da povezavo do ankete z dodanim spremnim dopisom, 

kjer smo jih seznanili s področjem raziskovanja, namenom raziskave in zagotovljeno 

anonimnostjo, posreduje vršnim menedžerjem in osebam, ki se posredno in neposredno 

ukvarjajo z inovativno dejavnostjo v teh organizacijah. 

Na tako pridobljenih podatkih in informacijah smo opravili statistično obdelavo. Poleg 

računanja opisnih statistik (aritmetična sredina, standardni odklon, frekvenca, % frekvence) 

smo izvedli tudi faktorsko analizo (s tehniko PCA
1
 smo oblikovali nove spremenljivke, in 

sicer spremenljivke intelektualnega kapitala, procesa inoviranja produkta, procesa inoviranja 

procesov, procesa inoviranja trženja, procesa inoviranja organizacijskega sistema ter 

spremenljivko inovacijske uspešnosti podjetja) in regresijske analize (preverjanje hipotez). 

Izide smo ustrezno interpretirali ter jih tabelarično in grafično prikazali, preverili hipoteze in 

oblikovali ustrezne zaključke. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predvidene predpostavke raziskave: 

 hitrorastoča podjetja v časovnem intervalu vsaj petih let dosegajo stopnje rasti, ki jih 

uvrščajo med zgodnjih 5 % ali celo 10 % podjetij v gospodarstvu ali dejavnosti; 

 imeli smo dostop do relevantnih virov in izidov iz raziskav, ki se nanašajo na področja 

naše raziskave; 

 relevantni viri in izidi iz raziskav so ustrezni, točni in objektivni in jih nismo posebej 

preverjali. 

Omejitve raziskave so: 

 anketiranje je bilo izvedeno v hitrorastočih podjetjih v Sloveniji (podjetja, ki so bila 

uvrščena na nacionalno lestvico 500 gazel 2014), zato izidov iz raziskave ni mogoče 

posploševati na vse organizacije v Sloveniji; 

 v vzorec smo vključili 500 najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji – podjetja, ki so bila na 

podlagi bilančnih podatkov uvrščena na nacionalno lestvico 500 gazel 2014 (anketirane 

osebe v teh podjetjih so bile vršni menedžerji in osebe, ki se posredno in neposredno 

ukvarjajo z inovativno dejavnostjo ter ki uporabljajo elektronsko pošto); 

                                                 

1
 Metoda glavnih komponent – PCA (angl. Principal components). 
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 med socialni kapital se šteje tudi znanje, sposobnosti, spretnosti, iznajdljivost, vrednote 

ipd., ki vplivajo na stopnjo uspešnosti inoviranja produkta, a se z njimi raziskovalno 

nismo ukvarjali. 
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2 PODJETNIŠTVO, HITRORASTOČA PODJETJA, INTELEKTUALNI KAPITAL 

IN INOVIRANJE PODJETIJ  

Značilnost globalnega okolja, kjer so dejavne gospodarske organizacije in ostali gospodarski 

subjekti, je nenehno spreminjanje pogojev poslovanja. Na trgih, kjer se srečujeta ponudba in 

povpraševanje, je konkurenca vedno močnejša, prisotna pa je tudi negotovost poslovanja. 

2.1 Opredelitev in pomen podjetništva  

Kdor želi uveljaviti svoje konkurenčne prednosti in na daljši rok preživeti, se mora prilagajati 

spremembam in na ta način poizkušati prehiteti tekmece. Prav tako mora uvajati novosti v 

poslovne procese ter poizkušati na tržišče plasirati nove izdelke ali storitve in na ta način 

prehiteti konkurenco. V ta namen je treba razvijati in spodbujati inovativnost na nivoju 

celotne organizacije, predvsem pa je treba ustvarjati pogoje zanjo ter podpirati ustvarjalnost 

posameznikov. Hunter (2013) je mnenja, da mora biti prepoznavanje podjetniške priložnosti 

povezava med različnimi dejavniki vplivanja in medsebojnega delovanja, kar se na koncu 

izraža v znanju posameznika ali celotnega podjetniškega okolja. 

2.1.1 Opredelitev podjetništva 

Že dalj časa je znano, da je podjetništvo eden od bistvenih gradnikov gospodarskega razvoja 

narodnih gospodarstev nerazvitih in tudi razvitih držav. Birch (1987) je zapisal, da 

podjetništvo pospešuje tehnološki napredek in zagotavlja nova delovna mesta. Vzpon in 

uveljavljanje podjetništva ustvarja pozitivno konkurenco in sili vse tržne udeležence k 

nenehnemu izboljševanju svojih izdelkov in storitev. Opazil je tudi, da se podjetniško 

razmišljanje in podjetniški pristopi pojavljajo na številnih ostalih področjih gospodarskih in 

negospodarskih aktivnosti. 

Pšeničny (2000, 6) je ugotovil, da različni avtorji najpogosteje podjetništvo definirajo kot 

prizadevanja posameznikov, da bi zadovoljili tržne potrebe. Tajnikar (2000, 70) je prepoznal 

podjetništvo kot proces povezovanja ljudi, ki posedujejo določene vire. Z novo kombinacijo 

teh virov lahko izkoristijo ponujeno poslovno priložnost, realizirajo neko idejo ali pa ustvarijo 

neko novo zgodbo. Cilj povezovanja, za katerega so pripravljeni tudi tvegati, je nagrada v 

obliki ustvarjenega dobička. Timmons (1989, 1) opredeljuje podjetništvo kot prizadevanja 

posameznikov, da ustvarjajo in ustvarijo novo organizacijo praktično iz ničesar. Na podlagi 

samoiniciativnosti in predvsem trdega dela kot antipod
2
 zgolj analiziranju in opazovanju 

podjetja lahko posamezniki izkoristijo zaznano priložnost. Predstavlja tudi zmožnost 

izkoristiti posameznikove talente, njegove spretnosti in znanje pri razpolaganju z viri podjetja. 

                                                 

2
 antipod, antipód – kdor je od koga po lastnostih, mišljenju popolnoma drugačen, nasprotje (Šega 

1977). 
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Slika 3: Razvoj teorije podjetništva in izraza podjetnik 

Vir: Antončič et al. 2002, 26. 
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Razvoj teorije podjetništva je tesno prepleten z razvojem pojma podjetnik. Izraz podjetnik je 

francoskega izvora in dobesedno pomeni vmesnik ali posrednik (Antončič et al. 2002, 26).  

Beseda podjetnik je bila del francoskega jezika že od 12. stoletja, medtem ko je bila Evropa 

zaprta v fevdalni sistem, ki je podjetnike in inovativnost zaviral oziroma onemogočal. 

Podjetniki so z razvojem svoje dejavnosti začeli vzporedno z razvojem večjih evropskih mest. 

V 18. stoletju, ko so se pogoji za podjetništvo močno izboljšali, se je izraz podjetnik tudi 

prvič pojavil v literaturi (Landstrom 2005, 28). 

Način pojmovanja in delovanja začetnega podjetništva se je torej skozi zgodovino spreminjal 

in razvijal ter se ustalil kot pojem modernega podjetništva. Podjetništvo je Špilak (1999, 17) 

opredelil kot ustvarjanje novih vrednosti z odkrivanjem poslovnih priložnosti. Po njegovem 

mnenju je podjetništvo predvsem prizadevanje posameznikov s ciljem ustvariti čim višji 

dobiček, glavna motivacijska dobrina podjetnika pa naj bi bil denar. Podjetnik naj bi aktiviral 

vse njemu razpoložljive človeške, finančne in materialne vire ter na ta način minimiziral 

prisotna tveganja. Po njegovem mnenju je torej podjetništvo predvsem tekmovanje nekaterih 

udeležencev na trgu za povečanje dobička. 

Gomezelj Omerzel (2010, 17) razume podjetništvo kot ustvarjalni proces – ustvarjanje nečesa 

novega in vrednega, rezultat tega procesa pa mora biti vrednost za podjetnika in tudi za 

javnost. Za ustvarjanje nečesa novega in uveljavitev take novosti je potrebno veliko 

prizadevanja in časa, ob vsem tem pa podjetnik tvega. Prevzema tveganja na finančnem, 

psihičnem in družbenem področju in ne nazadnje tvega svoje zdravje ter družino. Za to 

tveganje je na koncu nagrajen z neodvisnostjo, osebnim zadovoljstvom in tudi denarnimi 

nagradami. 

Rebernik, Tominc in Crnogaj (2012, 14) so mnenja, da se podjetništva lotevajo posamezniki, 

ki razumejo in analizirajo prednosti in stroške takšnega ravnanja. Na njihove odločitve prav 

gotovo vplivajo dejavniki v njihovem življenjskem okolju. Mednje uvrščajo kulturne 

vrednote, odnos okolja do podjetništva ter prevladujoče institucionalne razmere že delujočih 

podjetij. 

Že dolgo je postavljena širša definicija (Bygrave 1994, 2), da je podjetnik vsak, ki začne novi 

posel. To je torej oseba, ki zazna priložnost in zgradi organizacijo oziroma podjetje, da bi 

priložnost izkoristila. Razbija in spreminja uveljavljene vzorce delovanja gospodarstva in 

uvaja nove izdelke ali storitve, uvaja nove oblike organizacije ali pa izkorišča nove oblike 

vhodnih surovin.  

2.1.2 Razvoj in opredelitev podjetnika 

Pojmovanje podjetnika se je spreminjalo skozi daljše časovno obdobje. V literaturo pojem 

podjetnika prvi uvede Richard Cantillon, ki ga označi kot špekulanta. Po njegovem mnenju je 
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namreč prioriteta podjetnika predvsem dobiček, saj kupuje po nižji ceni kot prodaja ter na ta 

način ustvarja dobiček. Njegova teorija loči tri razrede podjetnikov (Pšeničny et al. 2000, 17): 

 zemljiško gospodo, ki je finančno neodvisna; 

 podjetnike, vključene v tržne menjave, ki prevzemajo tveganje, da bi ustvarili dobiček; 

 najemnike, ki se izognejo odločanju in s pomočjo pogodbe zagotovijo varnost stalnih 

prejemkov. 

Ker svojega pričakovanega profita ne more napovedati ter tveganja ne more zavarovati, je za 

Cantillona podjetnik špekulant, podjetništvo pa samozaposlitev z negotovim povračilom 

(McMullan in Long 1990, 59). 

Joseph Shumpeter vidi podjetnika kot inovatorja, ki uvaja nove kombinacije in je iniciator 

sprememb. Po njegovem mnenju je to oseba z jasno vizijo in sposobnostjo uvajanja 

revolucionarnih sprememb, kar pa moti sicer ravnovesno stanje ekonomskega sistema. Navaja 

pet različnih tipov inovacije, ki lahko zmotijo omenjeno ravnovesje (Pšeničny et al. 2000, 17): 

 uvedba nove dobrine, ki je potrošniki še ne poznajo, ali uvedba nove kakovostne dobrine; 

 uvedba nove metode proizvodnje, ki lahko pomeni tudi nov način komercialnega 

rokovanja z blagom; 

 odprtje novega trga; 

 osvojitev novega vira dobave surovin ali polizdelkov; 

 uvajanje nove organizacije katerekoli panoge. 

Shumpeter na dinamični način opredeli tudi podjetje. Njegov obstoj pogojuje s prisotnostjo 

podjetnika, preživetje podjetja pa z uvajanjem novih kombinacij, kar že pomeni inovativnost. 

Ločuje podjetnika in menedžerja na eni ter lastnika, ki prevzema tveganje, na drugi strani 

(prav tam). Za uvajanje novih kombinacij je potreben podjetnik, ko se vzpostavljena poslovna 

aktivnost prične ponavljati, pa podjetnik ni več potreben in vodenje lahko prevzame 

menedžer. Prevzem tveganja nosi lastnik sredstev, ta pa običajno ni podjetnik. 

Kirzner pravi, da je podjetnik tisti posameznik, ki vidi več kot drugi, zato ima sposobnosti 

videti tiste priložnosti, ki so drugim neopazne. Vedno je na preži za novimi priložnostmi, ki 

so povsod okoli nas, vendar je le on tisti, ki jih prepozna. Kirzner še odločneje ločuje med 

podjetnikom in lastnikom. Po njegovem mnenju je podjetnik le odločevalec brez sredstev, 

čigar vloga izhaja iz njegove sposobnosti zaznavanja neopaženih priložnosti (Pšeničny et al. 

2000, 17). Podjetnik po Kirznerju tudi ne ruši ekonomskega sistema, temveč ga ustvarja s 

tem, ko sprejema prave odločitve. 

Knight podjetnika označi kot posameznika, ki je pripravljen tvegati za dosego nagrade, to je 

profita. Priložnost za profit nastane zaradi negotovosti, ki je posledica sprememb. Če bi bile 

spremembe v svetu popolnoma napovedljive, ne bi bilo priložnosti za profit, podjetnik pa je 

tisti, ki tvega v negotovem okolju. Knight strogo loči tveganje in negotovost (Drenik 2003, 
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52). Tveganje nastane, ko obstaja večje število scenarijev, a se lahko izračuna verjetnost, da 

se bo določen scenarij oziroma izid dejansko pojavil. Negotovost pa se pojavi, ko ni mogoče 

izračunati verjetnosti izidov oziroma scenarijev. Kneightov podjetnik je torej posameznik, ki 

je pripravljen tvegati z lastnim podjetjem, kljub temu da se ne more zavarovati pred 

neuspehom. Njegova nagrada za samozavest in tveganje pa je profit. 

V novejši raziskavi (Venesaar, Kallaste in Kuttim 2014) o odkrivanju sodobnih značilnosti 

podjetnikov so avtorji pokazali nekaj glavnih motivacijskih dejavnikov, ki vodijo današnjega 

podjetnika. Prepoznali so jih kot izziv doseganja nečesa novega, možnost bistveno višjih 

prihodkov ter preizkušanje meja lastnih sposobnosti. Opazili so tudi, da niso zanemarljive 

predhodne delovne izkušnje, raven znanja ter sposobnost iskanja različnih kontaktov in virov. 

2.1.3 Podjetnik in inovativnost 

Že Joseph Scumpeter je opredelil podjetnika kot inovatorja, ki razvija nepreizkušeno 

tehnologijo. Inovacijo pojmuje kot nov produkt, novo metodo produkcije, novo vrsto surovin, 

odpiranje novih trgov in nove oblike poslovnega organiziranja (Pšeničny et al. 2000, 17). 

Podjetnika kot inovatorja tako predstavlja v precej klasičnem smislu.  

Nasprotno pa Lumpkin in Dess (1996) prepoznavata inovativnost kot lastnost posameznika, 

kateremu ta lahko bistveno pripomore pri transformaciji v uspešnega podjetnika. Inovativnost 

pomaga podjetniku oblikovati lastno razvojno pot ter možnost realizirati njegove ideje in 

kreativne procese. Je tudi vodilo podjetniku pri njegovi želji po spremembi obstoječega stanja 

ali pa zgolj smer delovanja, za katero se bo odločil, če bo to seveda želel. 

Burns (2014, 44) je mnenja, da uspešni podjetniki izkoriščajo tržne priložnosti z novimi, 

inovativnimi prijemi, s katerimi se lotevajo nastalih ovir. Ker je malo verjetno, da bi bila 

začetna ideja prava, so jo pripravljeni dograjevati in spreminjati tudi med samim vstopom 

izdelka ali storitve na trg. Po njegovem mnenju je oblikovanje idej igra številk, saj večje 

število idej pomeni večjo uspešnost končne realizacije. 

Hisrich in Drnovšek (2002) sta podala korelacijski odnos med inovativnostjo in 

pripravljenostjo tvegati. Zastopata namreč mnenje, da je inovativnost podjetnikova lastnost. 

Za podjetnika sta značilni visoka stopnja inovativnosti in visoka stopnja tveganja.   
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Slika 4: Dvodimenzionalni odnos med inovativnostjo in pripravljenostjo tvegati 

Vir: Hisrich in Drnovšek (2002). 

Bučar in Stare (2003) ugotavljata, da je naloga podjetnika izvajanje inovacij. Ni nujno, da je 

podjetnik izumitelj, potrebno pa je, da na kakršenkoli način pridobljene izboljšave ali izume 

integrira v svoje procese ter jih tako izvaja oziroma spremeni v inovacije. Na ta način bo prav 

gotovo povečal podjetniški dobiček vsaj za določeno obdobje. Ker pričakuje tržne koristi 

zaradi začasne, lahko monopolne prednosti, je visoko motiviran in pripravljen tudi na 

morebitna tveganja. Ne sme pa pozabiti, da je tveganje vedno prisotno, tudi takrat, ko trg ne 

kaže tega. 

Tajnikar (2006, 79) podjetnika kot inovatorja predstavlja nekoliko širše. Kot takega označi 

tudi tistega podjetnika, ki ni spremljal nastanka izdelka vse od invencije, inovacije ali 

poizkusne proizvodne faze, temveč je lahko izdelek že v zadnji fazi odkupil od nekoga, ki je 

inovator v klasičnem Schumpetrovem pojmovanju. Tudi v tem primeru je podjetnik 

inovativna oseba, saj ustvarja nove podjetniške in organizacijske oblike ter pristope na trgu. 

Uspešnega podjetnika Tajnikar (2006, 88) označi kot kreativno osebo, ki ne ustvarja samo 

marginalne inovacije, kreativnost in inovativnost pa sta lastnosti, ki se medsebojno povezujeta 

in dopolnjujeta. 

2.2 Elementi podjetniškega procesa 

Vsak podjetniški proces se začne z idejo in konča z delujočim podjetjem, ki lahko uspešno 

dolgoročno posluje ali pa že na začetku zaradi različnih vzrokov zaide v težave. Ključno 

visoka nizka 

visoka 

Pripravljenost 

tvegati 

Inovativnost 
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vlogo v podjetniškem procesu ima podjetnik, ki mora prepoznati priložnosti in zagotoviti 

pogoje za preživetje podjetja. Poiskati mora dovolj odjemalcev in za uresničenje zamisli 

zagotoviti potrebna sredstva, ki so, vsaj na začetku, sredstva podjetnikov, ki podjetje 

ustanovijo. 

Bolton in Thompson (2013, 72) v podjetniku vidita ustvarjalca, ki uvaja izboljšave in tako 

inovira ter gradi novo zgodbo okrog zaznane priložnosti. Zavedata se sicer, da je njuna 

definicija ozka in posplošena, zato poudarjata, da je treba upoštevati različne specifične 

dejavnike, ki lahko privedejo oziroma omogočajo začetek podjetniškega procesa. 

Podjetniški proces lahko definiramo kot prizadevanje podjetnika ali skupine podjetnikov, da 

prepoznajo tržno priložnost, jo realizirajo ali celo ustvarijo. Pri tem poizkušajo vključiti vse 

razpoložljive vire in jih medsebojno kombinirajo. Plut in Plut (1995) sta v podjetniškem 

procesu prepoznala tri elemente: 

 podjetnika ali skupino podjetnikov; 

 podjetniško priložnost; 

 razpoložljive vire. 

Prvi element podjetniškega procesa je podjetnik oziroma skupina podjetnikov. Za uspešno 

realizacijo ciljev je pomembna njihova kakovost, ki jo opredeljujeta predvsem znanje in 

izkušnje. Pogum, intuicija in predvsem pripravljenost delati so dodatni atributi, ki povečujejo 

možnost uspeha. Poznavanje trga in na začetku izbrana strategija prodora na trg dvigujejo 

možnosti uspeha še višje. Pomembno je, da že takoj oblikujejo vizijo podjetja, to je v 

prihodnost usmerjeno predstavo o položaju in umestitvi svojih izdelkov oziroma storitev na 

trgu. Seveda morajo zato dobro poznati trg ter proučiti proizvodne aktivnosti ali storitve. 

Drugi ključni element podjetniškega procesa je podjetniška priložnost, za katero je treba 

ugotoviti, ali je donosna in predvsem ali je uresničljiva. Treba se je zavedati, da neka nova 

dobra ideja ni isto kot dobra podjetniška priložnost. Pripraviti je treba dober poslovni načrt, za 

kar so nujne izkušnje oziroma pomoč strokovnjaka. Podjetniško priložnost, ki jo ocenjuje 

podjetnik ali skupina podjetnikov v podjetniškem procesu, morajo posameznik ali podjetniška 

skupina znati oceniti. Prepoznati morajo namreč dobro poslovno priložnost ter oceniti trg, 

konkurenco in življenjsko sposobnost ideje.  

Tretji element v podjetniškem procesu so razpoložljivi viri. To so predvsem vsa sredstva in 

ljudje, ki so nujno potrebni za izpeljavo podjetniške priložnosti. Med sredstva lahko štejemo 

finančna in poslovna sredstva, ki so potrebna za realizacijo podjetniške priložnosti. Seveda pa 

so ustrezni kadrovski potenciali pogoj za uspešnost vsakega projekta. Treba je znati 

učinkovito upravljati in nadzorovati vse vire, tako sredstva kot kadre, ter jih medsebojno 

uspešno kombinirati. To pa je zahteven proces oziroma veščina, ki lahko loči uspešnega 

podjetnika od neuspešnega. 
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Hisrich in Peters (1989, 21) sta zapisala, da odločitev za podjetništvo ni nikoli lahka ter da 

nanjo vplivata predvsem dve vrsti dejavnikov, push in pull: 

 tisti dejavniki, ki največkrat posameznika silijo k odločitvi postati podjetnik, so običajno 

dejavniki nezadovoljstva z obstoječo zaposlitvijo oziroma celo izgubo le-te. Te in 

podobne dejavnike lahko imenujemo push dejavniki, saj jih potiskajo v neko odločitev; 

 tiste dejavnike, ki posameznika vlečejo v to odločitev, lahko imenujemo pull dejavniki. 

To so tisti, zaradi katerih posameznik vidi neko obetavno priložnost na trgu, zaradi katerih 

se mu zdi podjetniška kariera privlačna, ali pa zaradi njih začuti željo po neodvisnosti in 

uspešni karieri podjetnika. 

Šuštar (2011, 5) je nekoliko drugače v podjetniškem procesu videl delovanje dveh temeljnih 

elementov, in sicer iskanje in kombiniranje proizvodnih dejavnikov. Prepoznal in definiral je 

funkcije, ki omogočajo delovanje podjetniškega procesa (prav tam): 

 investiranje; to zanj pomeni vlaganje različnih vrst kapitala, izkoriščanje podjetniških 

sposobnosti ter plasiranje znanja v podjetniški proces; 

 inovativnost; enači jo z ustvarjalnostjo, ki vodi k invenciji. To pomeni prepoznavanje 

novih originalnih idej ter odkrivanje načina njihove realizacije. Po njegovem mnenju se 

inovativnost ukvarja z novimi podjetniškimi priložnostmi ter izzivi, ki so sicer tvegani, 

vendar so ob primernem ravnanju lahko uporabni in koristni; 

 tveganje; podjetniki nosijo vso odgovornost in tudi posledice v primeru neuspeha, kar je 

tudi bistvo tveganja. V primeru uspeha pridobijo nagrado, ki je lahko različne oblike, 

materialne ali v obliki zadovoljstva oziroma priznanja družbe. 

Povzamemo lahko trditev Pluta in Pluta (1995, 19), ki podjetniku oziroma podjetniški skupini 

prepuščata izbiro. Imenujeta jo podjetniški proces, kjer se izmed množice donosnih in 

uresničljivih priložnosti pokaže in izbere najbolj optimalna. V tem procesu je treba zbrati in 

ovrednotiti pomembnost vseh potrebnih virov, ki jih sestavljajo ljudje, ter poslovna in 

finančna sredstva. 

Sánchez (2013) je v študiji dokazal, da na podjetniški proces pozitivno vpliva podjetniško 

izobraževanje. Na ta način predvsem mladi podjetniki pridobijo različne nove sposobnosti, 

pogum za ustanovitev različnih oblik podjetij ter možnost samozaposlovanja. Elert, 

Andersson in Wennberg (2015) pa pravijo, da samo podjetniško izobraževanje oziroma 

različne oblike pridobivanja znanja vodijo k višji kakovosti novo nastalih in že obstoječih 

podjetij. 
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2.3 Opredelitev hitrorastočih podjetij 

V današnjih dinamičnih gospodarskih razmerah preživijo, uspešno delujejo ali pa uveljavljajo 

konkurenčno prednost predvsem podjetja, ki so se sposobna hitro, učinkovito in z 

inovativnimi pristopi prilagajati nenehnim spremembam na trgu. Tem zahtevam prav gotovo 

ustrezajo hitrorastoča podjetja z visokim potencialom rasti, ki jih imenujemo tudi dinamična 

podjetja. S svojo vlogo pri ustvarjanju dodane vrednosti, novih delovnih mest, razvoju novih 

tehnologij in povečanju produktivnosti so gonilna sila vsakega gospodarstva. Od ostalih 

podjetij se pomembno razlikujejo po svoji fleksibilnosti in inovativnem pristopu, kar jim 

omogoča zagotovitev konkurenčnega položaja na trgu in rast skozi daljše obdobje. 

Pomen hitrorastočih podjetij je prepoznal že Birch (Pšeničny et al. 2000, 156) v raziskavi o 

nastajanju novih delovnih mest v ZDA. Ugotovil je, da podjetja z manj kot dvajsetimi 

zaposlenimi prispevajo kar dve tretjini stopnje rasti zaposlenosti v celi državi. V nadaljnji 

analizi je prikazal, da več kot devetdeset odstotkov celotne rasti v državi prispeva samo 15 % 

najhitreje rastočih podjetij, poimenoval jih je podjetniško rastoča (dinamična) podjetja. Ostala 

podjetja je uvrstil v kategoriji podjetij življenjskega stila (preživetvena) ter stabilna 

(nedinamična) podjetja. Prvo kategorijo je nato poimenoval gazele, drugi dve pa miši in sloni 

(Birch 1987): 

 miši – podjetja, ki se masovno ustanavljajo in propadajo, in ki nimajo potenciala hitre 

rasti, zato tudi ne pomembnejšega vpliva na gospodarsko rast in zaposlenost; 

 gazele – podjetja, ki hitro rastejo tako po obsegu prometa kot po številu zaposlenih, so 

inovativna, se bliskovito razvijajo in vedno držijo korak prednosti pred konkurenco, s tem 

pa pomembno vplivajo na gospodarsko rast; 

 sloni – podjetja, ki po določenem obsegu poslovanja rastejo počasneje, v določenem 

obdobju morda celo stagnirajo ali upadajo, njihov prispevek k narodnemu gospodarstvu 

je vseeno znaten.  

Pšeničny (2002, 33) dinamična podjetja opredeli kot tista, ki rastejo hitreje kot druga in jih 

dinamična imenujemo zaradi njihove inovativnosti in prilagodljivosti okolju. Tajnikar (2006, 

16) dinamična podjetja označi za rastoča in poudari, da so to tista podjetja, ki na dolgi rok 

sprejemajo odločitve na način, ki vodi do njihove rasti. Od statičnih podjetij se ta podjetja 

razlikujejo predvsem po načinu vodenja in finančnih kazalcih, zanje pa so značilni izkušeni 

lastniki, tesen stik s kupci, inovativnost in prilagodljivost, dobiček kot cilj gospodarjenja, 

odnos med zaposlenimi in rastoči trg. 

Z vidika inovativnosti in rasti lahko opredelimo Kirchoffovo tipologijo štirih skupin majhnih 

podjetij (Drnovšek 2005, 50): 

 ekonomsko jedro, ki je najštevilnejša skupina, sestavljajo mala podjetja, ki delujejo na 

lokalnem trgu in so zadovoljna z doseženo minimalno velikostjo podjetja, ki lastniku daje 

zadovoljiv dohodek; 
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 med ambiciozneže se prištevajo mala podjetja, ki so z inovacijo pridobila tržni delež, 

vendar ne razvijajo novih izdelkov. Življenjski cikel teh podjetij doseže zaton, ko je 

inovacija izčrpana. Nekatera podjetja ostanejo kljub temu uspešna, na primer z razvojem 

franšiz; 

 podjetja, zavrta v rasti, imajo lahko obetaven inovativen produkt z visokim potencialom 

rasti, vendar ne uspevajo zaradi različnih dejavnikov (podjetnik načrtno prepreči rast, 

pomanjkanje finančnih sredstev in/ali človeškega kapitala za zagon ipd.); 

 blesteča podjetja so hitrorastoča, inovativna podjetja, ki po zagonu kontinuirano razvijajo 

nove izdelke. 

Zanimivo je razumevanje in definicija dinamičnih podjetij, kot ga prikažeta Pšeničny in 

Novak (2012, 9). Zanju so to mala predvsem visokotehnološka podjetja, ki celotni poslovni 

proces prilagajajo cilju obvladovanja novih tržnih priložnosti. Imajo zavidljivo zmožnost 

odkrivanja novih tržnih niš, so po velikosti majhna, na začetku pa jih je težko raziskovati od 

drugih majhnih podjetij. Odlikuje jih natančno premišljena organizacijska struktura ter 

previdna izbira prvih sodelavcev. Kasneje, ko pričnejo hitreje rasti in se razvijati, poizkušajo 

tudi z intenzivnim zaposlovanjem ohranjati prednost pred konkurenco. Jasno pa je, da je 

njihov poglavitni cilj uspeti in ne zgolj preživeti. 

2.3.1 Osnovna delitev hitrorastočih podjetij 

Obstajajo različne definicije hitrorastočih podjetij (Moreno in Casillas 2007; Capelleras in 

Rabetino 2008; Zhang, Yang in Ma 2008; Hölzl 2009). Opredeljuje jih predvsem velikost, 

faza življenjskega cikla, dejavnost, način menedžmenta in dinamika rasti. Izpostavimo lahko 

dve delitvi hitrorastočih podjetij kot osnovni (Pšeničny et al. 2000, 148): glede na velikost 

podjetja in glede na dinamiko rasti podjetja. 

Razdelitev glede na dinamiko rasti 

Pšeničny et al. (2000, 155) ugotavljajo, da lahko podjetja glede na dinamiko rasti razdelimo 

na: 

 hitrorastoča podjetja, katerih rast je v petletnem obdobju večja od 50 %, rast najhitreje 

rastočih pa celo okoli 100 % in več; 

 rastoča podjetja s stopnjo rasti, večjo od stopnje rasti bruto domačega proizvoda; 

 povprečna podjetja, ki rastejo z enako stopnjo kot gospodarstvo; 

 usihajoča podjetja, ki v stopnji rasti zaostajajo za povprečji v gospodarstvu in panogi; 

 odmirajoča podjetja, ki skozi daljše časovno obdobje zmanjšujejo obseg svojega 

poslovanja in zelo hitro usihajo. 
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Slika 5: Shematični prikaz tipov podjetij glede na stopnjo rasti 

Vir: Pšeničny et al. 2000, 156. 

Razdelitev glede na velikost podjetja 

Poznamo dve opredelitvi velikosti podjetji in sicer po Zakonu o gospodarskih družbah ter po 

priporočilu Evropske komisije. 

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), deli družbe glede na velikost po naslednjih merilih: 

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: 

 povprečno število delavcev v poslovnem letu je manjše od deset; 

 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 EUR; 

 vrednost aktive ne presega 350.000 EUR. 

Majhna družba je družba, ki ni mikro družba in ki izpolnjuje dve od teh meril: 

 povprečno število delavcev v poslovnem letu je manjše od 50; 

 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 EUR; 

 vrednost aktive ne presega 4.000.000 EUR. 

Srednja družba je družba, ki ni mikro ali majhna družba, in ki izpolnjuje dve od teh meril:

povprečno število delavcev v poslovnem letu je manjše od 250;

 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 EUR; 

Število podjetij Dinamična podjetja 

 P
ov

pr
eč

na
 r

as
t 

v
 g

o
sp

o
d
ar

st
v
u
 

ODMIRAJOČA         UPADAJOČA RASTOČA          HITRORASTOČA 



 

20 

 vrednost aktive ne presega 20.000.000 EUR. 

Velika družba je družba, ki ni ne mikro, mala ali srednja družba. 

Evropska komisija (2003) deli družbe glede na velikost drugače kot ZGD-1. Temeljna razlika 

je pri upoštevanju števila zaposlenih. Ta model je tudi pogosteje uporabljen pri razpisih, kjer 

so vključena tudi Evropska sredstva: 

Mikrodružba je družba, kjer je: 

 število delavcev v poslovnem letu manjše od deset; 

 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR in/ali 

 vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR. 

Mala družba je družba, ki ni mikro družba in kjer je: 

 število delavcev v poslovnem letu manjše od 50; 

 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 10.000.000 EUR in/ali 

 vrednost aktive ne presega 10.000.000 EUR. 

Srednja družba je družba, ki ni mikro ali majhna družba in kjer je: 

 število delavcev v poslovnem letu manjše od 250; 

 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 50.000.000 EUR, in/ali 

 vrednost aktive ne presega 43.000.000 EUR. 

Velika družba je družba, ki ni ne mikro, mala ali srednja družba. 

2.3.2 Vloga dinamičnih podjetij 

Številni avtorji ugotavljajo, da ima dinamično podjetništvo pomembno makroekonomsko 

vlogo. Hitrorastoča podjetja – gazele, ki iz majhnih podjetij v kratkem času prerastejo v 

velika, v globalni trg usmerjena podjetja, dajejo v uspešnih državah skoraj vso dinamiko 

gospodarstvu (Vahčič 1993, 126). Tajnikar (2006, 9) ugotavlja, da so dinamična podjetja 

odločilna za vsako gospodarstvo, saj pogosto predstavljajo nosilce gospodarske rasti in 

razvoja ali pa celo tiste prebojne točke, s katerimi nastajajo mednarodne konkurenčne 

prednosti posameznih gospodarstev. Čeprav jih je vsega 2 do 5 odstotkov med vsemi malimi 

podjetji, je njihov pomen bistveno večji kakor njihov delež v celotnem številu podjetij. 

Antončič et al. (2002, 40) pogojujejo prihodnjo rast v Sloveniji predvsem z zmožnostjo 

nastajanja dinamičnih podjetij, ki jim bo uspelo razviti globalne tržne niše z visoko dodano 

vrednostjo, kar pa zahteva več kot povprečno znanje tako na menedžerskem kot na tehničnem 

področju, ugodnejše razmere za razvoj podjetništva in učinkovito infrastrukturo. Da rast 

najbolj dinamičnih podjetij največ prispeva k rasti nacionalnih gospodarstev in k družbenemu 

blagostanju, trdi tudi Pšeničny (2002, 52). V okviru svetovne raziskave podjetništva GEM 
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enako ugotavljajo tudi Rebernik, Tominc in Pušnik (2008, 77), ki rast podjetja vidijo kot 

ključni dejavnik gospodarskega razvoja podjetij, ustvarjanja bogastva in novih delovnih mest. 

Nikakor ni zanemarljiv vpliv hitrorastočih podjetij na neto rast v gospodarstvu. Vahčič (1994, 

12) primerja pogoje zaposlovanja med dinamičnimi in ostalimi podjetji. Pri slednjih je pogost 

pojav minimalna plača ali njeno neredno izplačevanje ter velikokrat problematično delovno 

okolje. Hitrorastoča podjetja praviloma zagotavljajo dobre delovne pogoje, nadpovprečne in 

redne dohodke, stalno izobraževanje ter osebni razvoj. Zanje je značilna visoka stopnja 

inovativnosti, uvajanje novih tehnologij ter ustvarjanje novih delovnih mest. Zaradi hitre rasti 

jim samo domači trg kmalu predstavlja oviro (Acs, Carlsson in Thurik 1996, 52). Pridobljene 

inovacije pričnejo uveljavljati tudi na svetovnem trgu in s tem dosežejo večjo rast prihodkov.  

Hitrorastoča podjetja zaradi nenehne rasti, prodora na tuje trge in s tem povečanjem rasti 

prihodkov vplivajo na povečanje bruto domačega proizvoda in tako prispevajo k večji 

gospodarski rasti. 

2.4 Intelektualni kapital 

Razlag strukture intelektualnega kapitala je veliko. Razlog je v številu raziskovalcev, ki se je 

ukvarjalo z njim, ter v dejstvu, da so ga raziskovali na podlagi potreb organizacij, za katere so 

bile raziskave opravljene. To se sklada s pojmovanjem intelektualnega kapitala (Chatzkel 

2002, 5), da je najpomembnejša njegova definicija tista, ki je najbolj smiselna za določeno 

organizacijo. Razvito je bilo veliko različnih strukturnih poimenovanj, saj se je vsak izmed 

avtorjev ukvarjal z drugačnimi, specifičnimi problemi obravnavanega področja. Kljub temu 

lahko rečemo, da je vsaka izmed razlag pravilna za določen vidik obravnavanja 

intelektualnega kapitala. Večina avtorjev se strinja, da je intelektualni kapital neka 

neopredmetena
3
 vrednost podjetja. Prav tako se strinja z ugotovitvijo, da na prvi pogled 

neotipljivo znanje lahko z določenim vrednotenjem in umeščanjem pretvorimo v konkurenčno 

prednost in nato dobiček podjetja. Če želijo podjetja doseči višjo stopnjo ugleda, višjo stopnjo 

dodane vrednosti, hitrejšo gospodarsko rast in razvoj in predvsem neko konkurenčno 

prednost, potem morajo vlagati v intelektualni kapital (Lazuka 2012, 9). 

Razumevanje, kako opredeliti, izmeriti ali upravljati s sredstvi podjetja, ki so neoprijemljiva 

in temeljijo na znanju, lahko menedžerje opremi s strateškim orodjem pri upravljanju podjetja 

in sporočanju njegove uspešnosti zunanjim in tudi notranjim deležnikom (Rodgers 2003, 

181). V povezavi s tem Dearlove (2003, 18) omenja tradicionalno menedžersko pojmovanje v 

današnjem času in zanj pravi, da je zastarelo, saj z njim ni mogoče upravljati ljudi, ki 

postajajo prostovoljni vlagatelji svojega neoprejemljivega človeškega kapitala. Temeljna 

                                                 

3
 Slovenski prevodi angleške besede »intangible« so nedotakljiv, neotipljiv, nerazumljiv, tudi 

nesnoven, nematerialen in neopredmeten (Šega 1977). Veljavni slovenski računovodski standardi 
povzemajo izraz »neopredmeten«, v obravnavani literaturi pa lahko zasledimo tudi izraz »neotipljiv«. 
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doktrina delničarskega kapitalizma se po njegovem mnenju spreminja tako, da se bo moralo 

na zaposlene čedalje bolj gledati kot na vlagatelje in ne kot na zaposlene. Tisto, kar ljudje 

vlagajo oziroma gradijo v podjetju, je namreč njihova sposobnost prihodnjega ustvarjanja 

prihodkov. Še bolj kot prihodki pa je pomembna ustvarjena dodana vrednost, saj se prav tu v 

veliki meri zrcalijo na znanju temelječa sredstva in znanje samo. 

Gomezelj Omerzel (2009, 94) je raziskala učinek menedžmenta znanja na poslovno uspešnost 

podjetij. Vloga znanja v slovenskih podjetjih je namreč podcenjena, menedžment pa se ne 

zaveda moči znanja in mu zato ne daje prednostne vloge. Postavila je hipotezo, da je 

menedžment znanja multidimenzionalen konstrukt in da ga sestavlja 5 dimenzij. Te so 

pridobivanje znanja, shranjevanje znanja, prenos znanja, uporaba znanja in merjenje 

učinkovitosti znanja. Ugotovila je, da kar 25 % variabilnosti poslovne uspešnosti v podjetju 

lahko pojasnimo z menedžmentom znanja, kar kaže, da je ta eden ključnih dejavnikov 

poslovne uspešnosti. Višja, kot je raven posameznih dimenzij konstrukta menedžmenta 

znanja, višja je poslovna uspešnost podjetja. Prav tako so podjetja z bolj razvito funkcijo 

menedžmenta znanja poslovno uspešnejša. 

»Znanje je del intelektualnega kapitala, toda intelektualni kapital je veliko več kot znanje« (Ross et 

al. 2000, 17). Tako znanje kot intelektualni kapital sta primaren vir upravljanja organizacije. 

Če znanje izhaja iz tehnološkega ozadja4
 podjetja, potem intelektualni kapital lahko 

prikažemo kot skriti vir organizacije, ki ji daje neko strateško prednost. Chetzkel (2002, 7) 

pravi, da je v okviru intelektualnega kapitala podana struktura, upravljanje znanja pa pomeni 

neko sredstvo za produktivno uporabo tega znanja. 

Gomezelj Omerzel (2010, 46) ugotavlja, da nekateri avtorji prikazujejo znanje kot del 

intelektualnega kapitala, nekateri trdijo, da intelektualni kapital ni nič drugega kot znanje, 

nekateri pa ta dva pojma strogo razlikujejo. Večinoma je znanje predstavljeno kot pomemben 

del intelektualnega kapitala. Stewart (2003, 170) pravi, da se znanje od oprijemljivih sredstev 

razlikuje po številnih značilnostih: 

 ker je neodvisno od prostora, je znanje lahko na več mestih istočasno; 

 nenehno se ustvarja, zato rečemo, da znanje ni redka dobrina; 

 znanje lahko opredelimo kot javno dobrino, uporablja ga lahko več ljudi hkrati; 

 znanje lahko v trenutku izgubi vso vrednost, lahko tudi zastara; 

 postopek ustvarjanja znanja je običajno drag in zamuden, njegovo razmnoževanje pa 

poceni; 

 vrednost znanja je težko izmerljiva. 

Znanje ima vrednost (Dimovski 2002), če nosilci znanja povzročajo poslovno dejavnost, ki jo 

merimo na trgu, ali pa ga vrednotimo z drugimi posrednimi metodami. Za znanje je značilno 

                                                 

4
 To so lahko strukturni, organizacijski ali kadrovski viri. 
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(Gomezelj Omerzel 2010, 41), da ima za različne ljudi različno vlogo. Problem znanja je v 

tem, da zelo hitro zastara, zato se tudi vedno bolj uveljavlja težnja podjetij zasledovati 

koncept učeče se organizacije. Ta model spodbuja zaposlene h konstantnemu učenju in 

izmenjavi informacij ter znanj znotraj organizacije. Dokler je znanje v glavah posameznikov, 

je prikrito. Ko pa znanje začnemo deliti, pridobiva na vrednosti in ga je mogoče deliti 

neodvisno od tega, čigavo je.  

Vlogo znanja v podjetju je Nonaka (1991, 96) utemeljil z besedami, da je v ekonomiji, kjer je 

edino gotova negotovost, znanje edini nesporni vir trajne konkurenčne prednosti. Gomezelj 

Omerzel (2008, 39) pa pravi, da je poslovni svet v celoti sprejel prepričanje, da je znanje 

postalo eden najbolj strateških virov organizacije ter predvsem poglavitni dejavnik 

konkurenčnosti in uspešnosti podjetij. 

2.4.1 Razvoj koncepta intelektualnega kapitala 

Vodstva podjetij, poslovni svetovalci in akademiki so se na podlagi ugotovitev o 

pomembnosti neoprejemljivih kategorij sredstev za uspešno poslovanje pričeli v 80. letih 

dvajsetega stoletja intenzivno zanimati zanje. Pregled uspešnosti delovanja japonskih podjetij 

v tedanjem času, ki ga je izvedel Hiroyuki Itami (Harrison in Sullivan 2000, 139), je pokazal, 

da obstaja pomembna pozitivna korelacija med nivojem tovrstnih sredstev in 

dobičkonosnostjo podjetij. Neoprejemljiva sredstva je definiral kot nekaj, kar ni preprosto 

pridobljivo zgolj z denarjem, je uporabno na več področjih in lahko prinaša podjetju mnoge 

koristi. 

Pojem intelektualni kapital je leta 1991 v poslovnem mediju prvi objavil Stewart, čeprav je bil 

prvič uporabljen že leta 1958. Mihalič (2003, 234) pravi, da je bil sprejet šele v zadnjih nekaj 

letih, saj je sprva povzročil precej hladen odziv. Stewart je (2001) zapisal, da postaja 

najmočnejše trajnostno naravnano korporativno sredstvo v boju za konkurenčno prednost. To 

pojmovanje lahko prenesemo tudi v sedanjost, saj je njegova pomembnost prepoznana na 

različnih področjih gospodarstva in negospodarstva. V nekaterih okoljih intelektualni kapital 

napačno enačijo z ljudmi, njihovimi znanji, intelektualno lastnino ali celotnim 

neopredmetenim premoženjem. Gruban (2004) je prepričan, da raziskovanje intelektualnega 

kapitala lahko prinese več pojmovne jasnosti in s tem njegovo lažje vrednotenje. Intelektualni 

kapital je razčlenil na podlagi vplivnih področij, ki jih je imenoval vpliv zunanjega okolja, 

vpliv notranje infrastrukture in organizacije ter na vpliv človeškega kapitala. 

V letih po prvi omembi intelektualnega kapitala so se mnoga podjetja usmerila k 

sistematičnemu obravnavanju in ravnanju s svojim notranjim potencialom. Pri tem so 

prednjačili predstavniki iz storitvenih dejavnosti, kot so zavarovalnice in banke, pa tudi 

proizvodna podjetja, ki so imela registriranih in pravno zaščitenih več svojih tehnoloških 

inovacij in izumov. Švedska zavarovalnica Skandia (Edvinsson 1997, 17) je leta 1991 v svojo 
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organizacijsko shemo uvedla poseben oddelek, ki je pričel sistematično skrbeti za razvoj 

neoprejemljivih sredstev. Podoben korak je leta 1993 naredilo tudi ameriško podjetje Dow 

Chemical Company (McConnachie 1997, 57) predvsem z vidika izkoriščanja svojih 

tehnoloških inovacij. Do leta 1994 (Harrison in Sullivan 2000, 140) je bilo v svetu že več kot 

deset podjetij, v katerih so se aktivno ukvarjali s svojimi neoprejemljivimi sredstvi. 

Skandia je leta 1995 objavila prvo zunanje poročilo o tej materiji in jo poimenovala 

intelektualni kapital podjetja (Edvinsson 1997, 51).  

 

 

Slika 6: Vrednostna shema in struktura intelektualnega kapitala po modelu Skandie 

Vir: Edvinsson 1997, 52. 
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Njena vrednostna shema razlikuje med dvema osnovnima komponentama, ki sestavljata 

vrednost podjetja, in sicer med finančnim kapitalom, ki je mišljen kot fizični kapital podjetja, 

opisan v bilanci stanja podjetja, ter neoprijemljivim intelektualnim kapitalom, ki predstavlja 

neoprijemljivi del podjetja (Edvinsson 1997, 20) . 

Intelektualni kapital je v modelu Skandie razdeljen na človeški in strukturni del (prav tam). 

Delitev izhaja iz tega, da je človeški kapital razmišljujoči del, ki je v lasti zaposlenih, 

strukturni kapital pa nerazmišljujoči del intelektualnega kapitala v lasti podjetja, ki zato 

zahteva drugačno obravnavo.  

Edvinsson (1997, 35), ki pri strukturiranju intelektualnega kapitala izhaja iz vrednostne sheme 

Skandie, strukturni kapital nadalje deli na zunanji odjemalski in notranji organizacijski del, le-

tega pa naprej v organizacijski in procesni kapital. 

Eden vodilnih svetovnih teoretikov na področju upravljanja z znanjem Sveiby (1998, 20) za 

intelektualni kapital uporablja izraz neoprijemljiva sredstva, ki jih deli na:  

 zmožnosti zaposlenih, ki jih tvorijo znanje in izkušnje zaposlenih, njihove vrednote, 

pripravljenost za nadaljnje učenje, sposobnost samomotivacije in sposobnost uporabe ter 

prenašanja znanja na druge zaposlene v podjetju; 

 notranjo strukturo, ki jo tvorijo baze podatkov podjetja, ustvarjeni interni priročniki, 

licence, patenti, koncepti poslovanja in razvojni modeli v podjetju, sistem vodenja ter 

računalniški in administracijski sistem. Vse to običajno ustvarijo zaposleni ali pa je 

kupljeno zunaj podjetja. Poleg tega med interne kategorije prišteva še organizacijsko 

kulturo ter samo vzdušje v kolektivu; 

 zunanjo strukturo, v kar so zajeti odnosi s kupci, dobavitelji in drugimi partnerji, njihova 

lojalnost in spoštovanje, blagovne znamke in zaščitni znaki ter zunanji ugled podjetja. 

Ta model strukturiranja intelektualni kapital deli na tri enakovredne dele, pri čemer so iz 

strukturnega kapitala po Skandii izvzeti odnosi z zunanjimi strankami podjetja. 

V nadaljnjih letih veliko raziskovalcev osvetljuje intelektualni kapital iz različnih perspektiv, 

in sicer v odvisnosti od specifičnih problemov obravnavanih področij. Ob širokem seznamu 

različnih načinov določitve strukture intelektualnega kapitala v literaturi prevladuje mnenje 

(Guthrie 2001, 27), da intelektualni kapital podjetja sestavljajo:  

 človeški kapital;  

 organizacijski kapital oziroma strukturni kapital; 

 kapital odnosov oziroma socialni kapital. 

McElroy (2002, 32) je tako npr. modificiral že obstoječo Edvinssonovo (Skandiino)

vrednostno shemo in vključil tretjo glavno komponento neotipljivih sredstev, to je socialni 

kapital (slika 6). Menil je, da je socialni kapital sicer dokaj neotipljiva kategorija oziroma ga 

je težko doreči. Njegovo moč oziroma velikost lahko merimo s številom povezav med ljudmi 
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ter z močjo teh povezav. Uporaba socialnega kapitala naj bi pomenila, da neka oseba poseduje 

pravico do uporabe posameznih virov, druga oseba pa bi do teh virov težko prišla. Značilno za 

socialni kapital naj bi torej bilo, da viri niso ekskluzivna last oseb in jih lahko poseduje tudi 

druga oseba. 

Nadaljnja delitev socialnega, strukturnega in človeškega kapitala je v posameznih modelih 

različna in prepuščena različni interpretaciji oziroma pogledom avtorjev in raziskovalcev in je 

odvisna od potreb organizacij, za katere so le-ti individualni kapital proučevali.  

Poleg dvo- in tridimenzionalnih razčlenitev intelektualnega kapitala se v literaturi pojavljajo 

še druge, bolj kompleksne razčlenitve. Ložar (2003, 21) je intelektualni kapital razdelil na 

človeški, strukturni in produktivni kapital. Po njegovem mnenju je osnovna vsebnost 

človeškega kapitala znanje, podkrepljeno z izkušnjami. Nekoliko manj je ovrednotil vpliv 

vrednot, motiviranosti, kompetenc in pripadnosti zaposlenih. V strukturni kapital je uvrstil 

procese, produkcijsko tehnologijo ter baze podatkov. Prepoznal je tudi baze znanja, 

prilagodljivost podjetja ter njegovo sposobnost inoviranja. V produktivni kapital pa je uvrstil 

patente, licence, sistem trženja in produkte v razvoju. 

 

Slika 7: McElroyeva modificirana shema intelektualnega kapitala 

Vir: McElroy 2002, 32. 
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Inštitut za intelektualni kapital (Inštitut za intelektualni kapital 2000, 9) deli intelektualni 

kapital nekoliko drugače. Človeškemu kapitalu pripisuje vsebnost usposobljenosti, veščin, 

znanja, vedenja, izkušenj in čustev. Socialni kapital opredeljuje kot pripravljenost za 

skupinsko sodelovanje, oblikovanje zaupanja in družbeno sposobnost. Pod strukturni kapital 

šteje inovacijski, procesni in organizacijski kapital. Relacijski kapital določa kot odnos med 

dobavitelji, odjemalci in ostalimi partnerji organizacije.  

Večdimenzionalnih teorij intelektualnega kapitala je veliko. Največ jih vanj uvršča človeški 

kapital, preostali del pa delijo v več različnih kategorij. Te kategorije so odvisne od 

pojmovanj in razlag avtorjev, ki raziskave običajno opravljajo za potrebe organizacij. Razlog 

za takšno različnost so prav gotovo želje in hotenja organizacij ter dejstvo, da raziskovanje in 

razvoj intelektualnega kapitala še ni končano. 

Van der Meer-Kooistra in Zijlstra (2001, 460) ugotavljata, da kljub razlikam v uvrščanju in 

poimenovanju kategorij med različnimi modeli strukturiranja intelektualnega kapitala vseeno 

obstoji velika podobnost. Skupne postavke, ki se pojavljajo pri večini, so znanje in izkušnje 

ljudi, notranji sistemi organizacije in procesov, inovacije ter poslovni odnosi v podjetju in 

navzven. Z uspešnim upravljanjem intelektualnega kapitala prispevamo k povečanju možnosti 

ustvarjanja nove vrednosti, izboljšanju poslovnih procesov, razvoju novih izdelkov, boljši 

izrabi obstoječih virov ali pa boljšemu oblikovanju celostne grafične podobe neke 

organizacije v javnosti. Ni pa zanemarljiv tudi pozitiven vpliv na motiviranost in zadovoljstvo 

zaposlenih (Branković-Merdžo, Đogić in Brdarević 2015, 362). 

2.4.2 Človeški kapital 

Človeški kapital lahko prepoznamo kot tiste vire v podjetju, ki imajo izkušnje, ustvarjalnost, 

različna znanja, sposobnosti in lastnosti, motiviranost, prilagodljivost in inovativni potencial. 

Mihalič (2006, 44) ugotavlja, da te vire lahko organiziramo, vodimo, nadzorujemo in 

analiziramo z namenom čim večje uspešnosti in ustvarjanja nove dodane vrednosti. Pravi, da 

zato ne govorimo več o človeških virih, temveč o človeškem kapitalu, saj ustvarja neko 

vrednost. Ta vrednost je posledica osebnostnih lastnosti, različnih sposobnosti, inovativnosti 

in ustvarjalnosti posameznikov. Ti lahko izkazujejo zadovoljstvo, podjetniški zanos ter 

sposobnost prilagajanja spremembam. Dodamo jim lahko tudi njihovo znanje in izkušnje, 

izobrazbo ter strokovno usposobljenost. 

Stewart (1999, 84) človeški kapital definira kot tisti del intelektualnega kapitala, v katerem se 

ustvarjajo ideje in od koder se napaja celoten preostali del intelektualnega kapitala. Pravi, da 

je zato treba zagotoviti možnosti, da zasebno mnenje postane javno oziroma tiho znanje 

postane eksplicitno. Njegovo razmišljanje o človeškem kapitalu se osredotoča na individualne 

zmožnosti, ki predstavljajo vir inovacij in obnov znotraj podjetij.  
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Drugačno delitev podajajo Roos et al. (2000, 25), ki človeški kapital delijo na: 

 zmožnosti: te so sestavljene iz znanja in veščin. Znanje običajno pokriva teoretični okvir, 

veščine oziroma sposobnosti pa predstavljajo njihov praktični del, v praksi pa ni nujno, 

da človek poseduje oba pola zmožnosti. Veliko primerov, na primer uporaba 

računalnikov, kaže, da ljudje posedujejo veščine, kako uporabljati ta pripomoček, ne vedo 

pa veliko o tem, kako deluje; 

 odnos: ta podsestavina zaznamuje pripravljenost ljudi uporabiti svoje znanje v korist 

podjetja. Če lahko formalnemu znanju in veščinam v računalniškem jeziku rečemo 

strojna oprema, odnos posameznikov tvori programski del človeškega kapitala. 

Oblikujejo ga ustrezna motivacija, vedenje ali obnašanje in osebna drža posameznikov. 

Motivacijo lahko poimenujemo tudi trma ali vizija, vedenje pa označuje celotno vrednost 

oziroma ustvarjeno okolje, ki izvira iz vedenja vseh zaposlenih. Osebno držo oblikuje 

predvsem etična usmeritev posameznika, ki svojega ravnanja ne usmerja le z vidika 

prihodnjega uspeha, ampak tudi z vidika etičnih vrednot; 

 intelektualno prožnost: označuje jo sposobnost zaposlenih uporabiti svoje znanje v 

najrazličnejših situacijah in pri tem poiskati inovativne rešitve. Odraža jo tudi sposobnost 

pretvoriti neko idejo v končni izdelek ali storitev. 

Za razliko od ostalih oblik kapitala je človeški kapital v lasti posameznikov. Ti običajno 

občutijo večjo pripadnost do raznih formalnih in neformalnih skupin, ki jim pripadajo, kot pa 

do svojega delodajalca. Zato si podjetja prizadevajo človeški kapital, ki je akumuliran v obliki 

raznih specialnih znanj, prenesti na čim širšo mrežo zaposlenih ljudi. Tam naj bi se ta kapital 

oplajal in omogočil preko osvojenih praks prehajanje v lastništvo podjetja. Stewart (1999, 

101) meni, da si prav zato delodajalci trudijo predstavljati podjetje kot skupen projekt, kjer 

zaposleni nastopajo kot partnerji. 

Davidsson in Honig (2003, 131) zastopata mnenje, da je najpomembnejša sestavina 

človeškega kapitala znanje. Najvišje vrednotita znanje pridobljeno s formalno izobrazbo, 

pomembno pa je tudi strokovno usposabljanje na delovnem mestu. Izredno cenita dolgoletno 

izobraževanje, delovne izkušnje ter predvsem znanja podjetnika ali menedžerja. Zanju 

investiranje v človeški kapital pomeni investiranje v izobraževanje zaposlenih. Če želimo, da 

je znanje tisto, ki odločilno pripomore k ustvarjanju večje dodane vrednosti, potem mora 

nemoteno prehajati med zaposlenimi. To pomeni, da si ga morajo zaposleni medsebojno deliti 

in ne skrivati. Takšno ravnanje namreč vodi v nezaupanje in recipročno skrivanje znanja, 

oboje pa v izrazit padec ustvarjalnosti zaposlenih (Černe et al. 2014). 

Tudi Malačič (1984, 273) je pristaš trditve, da človeški kapital krepimo predvsem z 

izobraževanjem. Razne oblike usposabljanj izboljšujejo strokovnost, razvijajo znanja 

posameznika in s tem povečujejo njegovo možnost ustvarjanja dohodkov. Strinja se z 

Beckerjem (Malačič 1984, 283), ki je razlikoval med splošnim in specifičnim človeškim 

kapitalom, pri čemer se slednji razvija predvsem z izobraževanjem. Velik porast zanimanja za 
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različne oblike izobraževanja na vseh nivojih razlaga z dejstvom, da posamezniku 

izobraževanje pomeni enostavno verjetnost in možnost višjega donosa od njegovih vloženih 

sredstev. 

Davidsson in Honig (2003) zastopata mnenje, da človeški kapital ne more biti rezultat samo 

formalne izobrazbe. Menita, da je treba vključiti tudi druge oblike, ki niso del tradicionalnih 

izobraževanj. Zanju ima visoko vrednost tudi neformalna izobrazba, zato cenita izkušnje, 

pridobljene na delovnem mestu podjetja, ter poklicne izkušnje iz preteklih zaposlitev. 

Sposobnost posameznika, da uveljavi in pokaže pridobljeno znanje, zvišuje produktivnost, 

vodi k odkrivanju novih potencialnih dejavnosti ter omogoča podjetju možnost napredka. Po 

njunem mnenju torej kakovostni človeški kapital hitreje odkriva potencialne priložnosti na 

trgu, saj jih zaradi izobrazbe lažje prepozna. 

Veliko avtorjev človeški kapital v celoti izenačuje z znanjem. Kešeljević (2004, 32) pravi, da 

vsem posameznikom ob rojstvu niso dane enake možnosti. Samo njihovo pridobljeno znanje 

jih kasneje razlikuje, povečuje njihovo delovno zmožnost in omogoča podjetjem, kjer so 

zaposleni, višje koristi in donose. Pridobivanje znanja lahko torej razumemo kot investicijo 

posameznika v korist podjetja. Na področju intelektualnega dela ima preteklo znanje eno 

ključnih vlog. Omogoča lažje privajanje novim položajem in situacijam ter pomaga pri 

integriranju novega znanja ter njegovi akumulaciji. Znanje lahko prikažemo tudi kot produkt 

individualnega in skupinskega učenja, ki je vgrajeno v izdelek podjetja. Povezano je z 

izkušnjami ljudi v podjetju in družbi (Kubr 2002).  

V podjetju se v tej povezavi oblikujeta dve obliki znanja; formalno in tiho znanje. Formalno 

(eksplicitno) znanje je objektivno znanje, ki ga je mogoče ubesediti ali kako drugače prikazati 

(s simboli, znaki, diagrami). Pri tem dobi obliko, ki omogoča učinkovito prenašanje bistva 

znanja, to je razumevanje. Njegovi nosilci so tako ljudje kot tudi različne baze podatkov 

(Pučko 1998). Obstaja tudi tiho (tacitno) znanje, ki ga je večina pridobila s pomočjo 

življenjskih izkušenj. Ker je to strogo osebno znanje se nahaja v mislih ljudi in ga je težko 

formalizirati in deliti z drugimi. Zaradi množice različnih življenjskih izkušenj je po svojem 

obsegu bistveno večje kot formalno. 

Zaradi razlikovanja posameznih oblik znanja kot človeškega kapitala v podjetju je zelo 

pomembno prepoznati tiste, ki obstajajo v podjetju in lahko predstavljajo vir konkurenčne 

prednosti. Rodriguez Perez in Ordonez de Pablos (2003, 86) sta izdelala matriko oblik znanja 

kot človeškega kapitala (slika 7).  

Poudarila sta dve dimenziji, in sicer vrednost in edinstvenost. Matrika predstavlja okvir 

različnih možnih oblik znanja kot človeškega kapitala, ki lahko obstaja ali šele nastaja v 

nekem podjetju. Koristna je pri ugotavljanju ravnanja s posameznimi oblikami človeškega 

kapitala predvsem z vidika ugotavljanja njegove vloge pri delovanju podjetja. 
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Slika 8: Oblike znanja kot človeškega kapitala 

Vir: Rodriguez Perez in Ordonez de Pablos (2003, 86). 

V prvi kvadrant sta uvrstila temeljna znanja, ki jih označuje visoka strateška vrednost in 

edinstvenost. To znanje predstavlja akumulacijo podjetja, ki je strateško pomembna in lahko 

omogoča nemoten razvoj podjetja. Zato želijo podjetja v to obliko človeškega kapitala veliko 

investirati. 

Drugi kvadrant ima visoko stopnjo edinstvenosti, vendar nizko strateško vrednost. Predstavlja 

posebna znanja, ki so specifična za posamezna podjetja. Njihova naloga je ta znanja 

prepoznati, ohranjati ter razvijati njihove potencialne vrednosti. 

V tretji kvadrant so uvrščena dopolnilna znanja, ki imajo za podjetja lahko visoko strateško 

vrednost, vendar zanj niso značilna. Za razliko od temeljnih znanj bodo investicije vanj 

drugačne, verjetno nižje. Pomembno je prepoznavanje kadrov, ki spadajo v to skupino, in 

omogočanje njihovega razvoja. 

Četrti, zadnji kvadrant pa predstavlja pomožna znanja. To znanje ni značilno za podjetje in ne 

predstavlja njegove strateške vrednosti. Generirano je zgolj na podlagi dosedanje aktivnosti 

podjetja in je lahko v manjši meri prineseno vanj. Ker ga sestavljajo predvsem nižje 
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kvalificirani delavci, ne predstavljajo vira konkurenčne prednosti podjetja. Iz tega razloga se 

obravnavana literatura s to obliko znanja posebej ne ukvarja. 

Za vsako podjetje je smiselno, da investira v tiste oblike človeškega kapitala, ki so 

kompatibilne s strateškimi cilji podjetja (Ming Chen in Jun Lin 2004, 119). Razlog za to je, da 

podjetju predstavljajo visoko vrednost in pomembnost. Prav zato so edinstvene in težko 

nadomestljive. 

Daum (2003, 18) je mnenja, da ne smemo vključevati vseh znanj, veščin, izkušenj in 

kompetenc vseh zaposlenih med človeški kapital. Ta namreč vključuje individualne 

zmožnosti ljudi, ki so različne. Prepoznati moramo predvsem tiste zmožnosti posameznikov, 

ki predstavljajo neko večjo vrednost za podjetje in jih zato lahko vključimo v delovne 

procese. Poudarja, da je treba poznati tiste kompetence in veščine, ki so splošno dosegljive na 

trgu dela. Te ne predstavljajo človeškega kapitala, ampak samo človekove zmožnosti, in kot 

take ne prispevajo k povečanju konkurenčne prednosti podjetja.  

Lipičnik (1998, 29) si je zastavil vprašanje, ali lahko kot vire v podjetjih obravnavamo ljudi 

ali zgolj njihove zmožnosti. Ugotovil je, da je odgovor odvisen od velikosti podjetja. 

Predvsem v velikih podjetjih za vsako posamezno delo, ki zahteva določeno lastnost, 

zaposlijo posameznika z zmožnostjo, ki jo to delo zahteva. Na ta način z vidika menedžerjev 

kot vir nastopajo ljudje. Na drugi strani pa v majhnih podjetjih ne zmorejo takšnega ravnanja. 

Ne sprašujejo se, kakšne ljudi potrebujejo, temveč kakšne zmožnosti potrebujejo njihovi 

ljudje. Torej kot vire v podjetju obravnavajo zmožnosti ljudi. Z uporabo dodatnih 

izobraževanj lahko te vire okrepijo in jim razvijejo nadaljnje zmožnosti. 

Daum (2003, 17) ugotavlja, da se je človeški kapital razvil v enega najpomembnejših 

neotipljivih sredstev podjetij. Ker prepoznava in vključuje posameznikovo ekonomsko 

vrednost, predstavlja jedro intelektualnega kapitala. Ljudje oziroma zaposleni v podjetju v 

moderni ekonomiji predstavljajo nosilce znanja o željah in potrebah kupcev. Iz tega razloga 

predstavlja človeški kapital v podjetju prepoznaven vir inovacij in izboljšav. 

2.4.3 Socialni kapital 

Mnogo raziskav ugotavlja, da k uspehu posameznika vodi to, koga poznaš in kaj veš. Prvo 

lahko prepoznamo kot socialni kapital, drugo pa kot človeški kapital. Greve in Salaff (2003) 

prepoznavata človeški kapital kot veščine in znanje posameznikov, medtem ko je za socialni 

kapital potrebna njihova sposobnost povezovanja tako znotraj neke organizacije kot navzven. 

To povezovanje je nujno potrebno za uspešno reševanje problemov ali pa zgolj za 

pridobivanje potrebnih informacij. V svoji raziskavi sta ugotovila, da imata pozitiven vpliv na 

produktivnost oba, tako človeški kot socialni, vendar je vpliv slednjega izrazitejši. Podjetniki 

in menedžerji z razvejanimi osebnimi mrežami so bili po rezultatih raziskave mnogo bolj 
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nadaljevanje na naslednji strani 

produktivni, svoja znanja so uspešneje realizirali ter bolje razporejali opravila v 

produkcijskem procesu. 

Roblek (2007, 233) je prepričan, da so prav te osebne mreže bistvene za definicijo in 

prepoznavanje socialnega kapitala. Posameznik namreč uporablja osebna poznanstva5
 v 

namene pridobitve neke informacije oziroma rešitve problema. Socialni kapital torej lahko 

prikažemo tudi kot lastnino mreže, ki povezuje različne dejavnike znotraj in izven 

organizacije. Cohen in Prusak (2001) ga razlagata kot mreženje ljudi z namenom pridobivanja 

določenih virov. Ugotavljata, da je njegova neotipljivost razlog za to, da so njegove lastniške 

pravice težko določljive. Vidita ga kot vsoto že obstoječih virov, ki jih zaradi bodočih 

potencialnih koristi povezujemo v neko neinstucionalizirano medsebojno simbiozo
6
. Socialni 

kapital je, tako kot človeški, koristen za razvoj in krepitev posamezne organizacije, saj je z 

njim lažje dosegati nekatere zastavljene cilje.  

Obstoječe opredelitve socialnega kapitala sta Adler in Kwon (2000, 90–93) razdelila v tri 

skupine. V prvo sta uvrstila poglede in mnenja predvsem sociologov, ki poudarjajo zunanje 

povezave med posamezniki. Ti namreč menijo, da socialni kapital oziroma članstvo v 

različnih omrežnih povezavah omogočajo posamezniku njihovo uveljavljanje predvsem na 

nivoju podjetij. V drugo skupino sta umestila ekonomiste in politologe, ki poudarjajo notranje 

povezave, ki so značilne za večje skupine, regije in narode. Ta uvrstitev nam omogoča razlago 

socialnega kapitala na bistveno širši ravni. V tretjo skupino sta postavila avtorje, ki poudarjajo 

prepletanje zunanjih in notranjih povezav. Ti avtorji namreč menijo, da samo takšno gledanje 

lahko prikaže celotno delovanje in kompleksnost socialnega kapitala. Avtorje sta uredila 

glede na to, kakšen vidik analize oziroma kakšne relacije zavzemajo, pri čemer se različni 

pogledi prej dopolnjujejo, kot pa si nasprotujejo. 

Preglednica 1: Različne opredelitve socialnega kapitala po posameznih avtorjih 

Nekateri avtorji 

1. skupine Opredelitve socialnega kapitala 

Baker Kot vir in sredstvo posameznikov za doseganje lastnih ciljev. 

Bourdieu 
Kot pogostost in pomen socialnih povezav, ki jih uporabi posameznik z 

namenom izboljšanja svojega položaja. 

Burt 

Kot odnose med posamezniki, ki s svojimi redkimi in šibkimi 

povezavami omogočajo kakovostnejšo izrabo človeškega in finančnega 

kapitala. 

                                                 

5
 Govorimo o zvrsti oziroma obliki zasebne lastnine. 

6
 simbióza -e ž  pojav, da dva različna organizma živita v skupnosti, ki je za oba koristna, sožitje (Šega 

1977). 
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Nekateri avtorji 

1. skupine 
Opredelitve socialnega kapitala 

Coleman 
Kot funkcijo, ki poudarja zgoščenost in pomen zaprtih omrežij7

 in 

socialnih struktur. 

Portes 
Kot članstvo posameznikov različnih socialnih strukturah in omrežjih z 

namenom doseganja koristi. 

 

Nekateri avtorji 

2. skupine Opredelitve socialnega kapitala 

Fukujama 
Kot  skupek neformalnih norm in zaupanja, kar omogoča lažje 

sodelovanje in doseganje zastavljenih ciljev. 

Inglehart 
Kot medsebojno zaupanje udeležencev, kar omogoča lažje 

vzpostavljanje mrež in povezav. 

Putnam 
Kot sodelovanje, ki je značilnost in lastnost organizacije ter prinaša 

vsestranske koristi. 

Thomas 
Kot procese, katerih prostovoljna naravnanost prinaša koristi celotni 

družbi. 

 

Nekateri avtorji 

3. skupine Opredelitve socialnega kapitala 

Ghoshal 
Kot možne vire in sredstva, ki omogočajo obstoj mreže povezav na 

relaciji posameznik – organizacija. 

Pennar 
Kot socialne odnose, ki omogočajo in definirajo obnašanje in 

individualno rast posameznikov. 

Woolcock 
Kot povezavo med normami, zaupanjem in informacijami v okviru 

socialnih omrežij. 

Svetovna banka 
Kot temelj socialnega in ekonomskega razvoja institucij na vseh ravneh 

družbe. 

Vir: Adler in Kwon 2000, 90-93. 

                                                 

7
 Zaprtost omrežij pomeni obstoj zadostnih vezi med ljudmi, ki zagotavljajo upoštevanje norm in 

ustvarjajo medsebojno zaupanje (Coleman 2000, 28). 
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V celoti sta podprla (Adler in Kwon 2000, 93) stališče Svetovne banke, da obstajajo tri ravni 

socialnega kapitala. Mikro raven kor ožji vidik, mezo raven kot širši vidik ter makro raven kot 

najširši vidik. Ožji vidik predstavljajo horizontalne relacije med posamezniki; širšemu vidiku 

so dodane še organizacije, ki predstavljajo vertikalne relacije; najširši vidik pa predstavljajo 

formalne in neformalne institucionalne strukture.  

Kljub temu da so v obravnavani literaturi prisotna razhajanja avtorjev glede nastanka in 

razvoja koncepta socialnega kapitala, so njihovi zaključki o njegovem pomenu in vlogi za 

organizacijo podobni. Strinjajo se, da socialni kapital spodbuja krepitev sodelovanja med 

vsemi deležniki v nekem procesu ter zmanjšuje možnost konfliktov med njimi. 

Dill (2015, 1) pravi, da socialni kapital lahko definiramo kot vrednost socialnih omrežij, ki je 

odvisna od volontarizma, donacij, sosedskih aktivnosti, dobrodelnosti in še česa. Zato je 

socialni kapital treba obravnavati kot pomemben vir zbliževanja in povezovanja neke skupine 

ali širše družbe. 

Kašeljevič (2004, 68) zastopa mnenje, da je socialni kapital javna dobrina, saj prinaša koristi 

vsem, tudi tistim, ki niso udeleženi v procesu njegovega nastajanja. Izkazuje se v medsebojnih 

razmerjih in za razliko od človeškega kapitala ni prenosljiv. Omogoča tudi pretok in 

predvsem dostop do informacij, ki so velikokrat bistvenega pomena za uspešno doseganje 

zastavljenih ciljev. Lang (2004, 93) poudarja zaupanje kot enega izmed temeljev socialnega 

kapitala. Meni, da lahko samo s posamezniki, ki jim zaupamo, delimo skupne vire. Seveda pa 

tudi sami pričakujemo koristi, zato te vire izkoriščamo za pridobitev in krepitev socialnega 

kapitala, ki je sestavljen iz aktivnih povezav med ljudmi. Te povezave vsebujejo zaupanje, 

medsebojno razumevanje in skupne vrednote (Adam et al. 2001, 33), ki omogočajo lažje 

doseganje skupnih ciljev. Če je posameznik ali skupina sposobna pridobiti sodelovanje in 

podporo okolja za doseganje določenih ciljev ali projektov, potem lahko govorimo o visoki 

stopnji socialnega kapitala. 

Ugotovimo lahko, da je prisotnost in obseg socialnega kapitala zelo pomembna za doseganje 

zastavljenih ciljev podjetnika ali podjetja kot celote. Podjetnik lahko s pomočjo podjetniških 

mrež kot oblike socialnega kapitala lažje poišče in zagotovi opredmetena in neopredmetena 

sredstva, ki so potrebna za normalno delovanje podjetja. Lažje torej zagotovi želena finančna 

sredstva ter poišče potrebno informacijo ali nasvet. Širec in Bradač (2008, 2) pravita, da 

uspešnost predvsem malih in srednje velikih podjetij temelji na osebnih odnosih in 

prekrivanju podjetniških mrež. Zato prepoznavata znanje in socialni kapital kot osnovna 

pogoja za uspešnost podjetja in podjetnika. 

Lang (2004, 44) navaja kot koristi socialnega kapitala posameznikov vpliv, kredibilnost, 

okrepitev identitete in predvsem pretok informacij:  

 Na podlagi kredibilnosti oziroma socialnega priporočila posameznik pripada določeni 

skupini, pridobi njihovo zaupanje in nato še njihove vire, ki jih potrebuje ali želi.  
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 S pripadnostjo določeni skupini ali mreži pridobi veljavo v družbi in si tako zagotovi lažji 

dostop do različnih drugih mrež. 

 V primeru pripadnosti več različnim skupinam, ki se med seboj ne poznajo, lahko nadzira 

pretok informacij. 

 Zaradi spremljanja pretoka informacij lahko zaznava nove priložnosti, ki bi mu bile 

običajno nedosegljive. 

Zanj (Lang 2004, 48) socialni kapital predstavlja način prenosa znanja ter uporaben 

informacijski kanal. Meni, da je v njem združena funkcija pričakovanj in obveznosti 

posameznikov ter njihovo medsebojno zaupanje.  

McFadyen in Canella (2004, 735) sta raziskovala vpliv medsebojnih razmerij zaposlenih na 

pridobivanje in prenos znanja. Ugotovila sta, da je v primeru prenosa znanja to kodificirano in 

zato lažje prenosljivo od ene do druge osebe. Posamezniki pogosto iščejo specifične 

informacije oziroma odgovore na vprašanja, ki jih potrebujejo. Ustvarjanje oziroma 

pridobivanje znanja je na drugi strani bolj odvisno od možnosti kombiniranja in vključevanja 

tihega znanja. Velikokrat posamezniki v podjetju niso zmožni pravilno izraziti svojih 

pričakovanj glede določenega znanja, ki ga potrebujejo, zato je izmenjava informacij nujno 

potrebna. Njuna raziskava je pokazala, da med socialnim kapitalom in količino ustvarjenega 

znanja ne obstaja linearna povezava. Prav tako je ustvarjanje novega znanja odvisno od 

intenzitete ter števila medsebojnih razmerij, pri čemer ima intenziteta višji mejni vpliv na 

ustvarjanje znanja. Zanimiva je tudi ugotovitev, da se na določeni točki stroški medsebojnih 

razmerij izravnajo s pričakovanimi koristmi. 

Temelj socialnega kapitala so torej predvsem medsebojna različna razmerja v neki 

organizaciji (Adam et al. 2001, 41). Najbolj sta pomembna kakovost in jakost teh 

medsebojnih razmerij, ki služijo izmenjavi znanja, informacij in novih idej. Zato igra socialni 

kapital pomembno vlogo pri aktivaciji ostalih oblik intelektualnega kapitala. 

2.4.4 Organizacijski kapital 

Organizacijski oziroma strukturni kapital, kot ga imenujejo nekateri avtorji, je najlažje 

definirati kot tisti del kapitala, ki ga zaposleni pustijo v podjetju, ko zaključijo z delavnikom. 

Čeprav tako pojmovanje organizacijskega kapitala na prvi pogled deluje posplošeno, zajema 

njegovo bistvo. Sullivan (2000, 231) navaja podrobnosti strukturnega kapitala, ki naj bi služil 

kot infrastrukturna podpora človeškemu kapitalu. Po njegovem mnenju so to razne sheme, 

programi, vodniki in ostali podobni dejavniki, ki razporejajo, varujejo in pomagajo 

človeškemu kapitalu, ki je prisoten v podjetju. 

Opredelimo ga kot vse nematerialne faktorje, ki ostanejo podjetju in lahko vplivajo na uspeh 

podjetja. Lahko ga delimo na (Jelčič 2004, 25): 
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 organizacijsko znanje, ki zajema inovacijski in procesni kapital ter kulturo in vodenje; 

 potrošniški kapital, ki zajema potenciale, odnose in baze podatkov. 

Jelčič podaja mnenje, da strukturni kapital omogoča človeškemu kapitalu večjo izraznost in 

kakovostnejšo izrabo lastnih kakovosti. Produktivnost se poveča zaradi kakovostnejšega in ne 

količinsko intenzivnejšega dela. V primeru šibkega strukturnega kapitala namreč človeški 

kapital ni v celoti izkoriščen, kar prav gotovo prinaša določene posledice in tako slabšo 

uspešnost ali konkurenčnost podjetij. 

Sullivan (2000, 232) prav tako razume nalogo strukturnega kapitala kot podporo človeškemu 

kapitalu. To podporo deli na neposredno in posredno. V prvo prišteva neoprijemljiva sredstva 

v obliki informacijskih sistemov, delovnih postopkov ipd., med oprijemljiva pa stroje in 

pisarniški inventar, skratka, vse tisto, ki infrastrukturno zagotavlja osnovne pogoje za 

delovanje podjetja. Posredno podporo človeškemu kapitalu vidi v oprijemljivih sredstvih, kot 

so stavbe in komunalna infrastruktura, v neoprijemljivih sredstvih pa prepoznava strateške 

načrte, plačilne sisteme ipd. Ugotavlja tudi, da si organizacijski kapital lahko lasti podjetje, 

medtem ko človeški kapital ostaja v lasti in upravljanju zaposlenih. 

Pučko (1998, 559) pojmuje organizacijski kapital kot vse tisto, kar je doslej v podjetju s 

pomočjo človeškega kapitala nastalo, vendar je v lasti podjetja. Zajema znanje, ki nastane v 

času delovnega procesa znotraj podjetja in tam tudi ostane, del tega kapitala je lahko kot 

intelektualna lastnina tudi zakonsko zaščiten. Roos et al. (1998, 30) kot vsebnost 

organizacijskega kapitala naštevajo informacijske sisteme, podatkovne baze, programsko 

opremo, tehnologijo, patente, blagovne znamke, procese in vse, kar je za podjetje večje 

vrednosti kot njegova materialna vrednost. Strukturni kapital delijo na (Roos et al. 2000, 35) 

odnose, organizacijo ter obnavljanje in razvoj. Odnosi z zunanjimi strankami po njihovem 

mnenju predstavljajo odjemalci, dobavitelji in drugi morebitni udeleženci.  

Adams in Oleksak (2010, 28) definirata strukturni kapital v štirih oblikah (slika 8). 

Posamezne oblike se lahko med sabo tudi prekrivajo, tako da je lahko na primer 

organizacijsko znanje preneseno v proces, ki je lahko zaščiten kot intelektualna lastnina. 

Kultura podjetja je neki sistem vrednot in prepričanj ter pravil vedenja v podjetju, ki so jih 

sprejeli in jih oblikujejo vsi v njem zaposleni (Fernandez Sanchez, Montes in Vazquez Ordas 

2000, 82). Nekatera podjetja imajo te vrednote zapisane, spet druga jih razvijajo postopoma, 

ker menijo, da jih je treba oblikovati skupaj z zaposlenimi in prilagajati v skladu z razvojem 

podjetja. 

Organizacijsko znanje sta Adams in Oleksak (2010, 28) definirala kot znanje, ki je nastalo na 

podlagi uporabe človeškega in socialnega kapitala. Imenujemo ga lahko tudi tehnološki 

kapital, saj se nanaša na znanje proizvodnih tehnik in procesov. Corrado, Hulten in Sichel 
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(2009, 17) so v definicijo neotipljivega strukturnega kapitala uvrstili še kapital informacijske 

tehnologije, ki obsega baze podatkov in programsko opremo.  

Intelektualna lastnina predstavlja del strukturnega kapitala, ki ga je mogoče zakonsko 

zaščititi. Ta zakonska zaščita lahko lastniku določene intelektualne lastnine začasno prinese 

konkurenčno prednost. Patenti, blagovne znamke, avtorske pravice in licence lahko poleg 

konkurenčne prednosti podjetju prinašajo direktne materialne koristi v obliki licenčnin ali 

avtorskih in patentnih prihodkov. 

Procesni kapital je Wiig (1997, 401) razumel kot neko ustvarjeno vrednost, ki jo je podjetje 

doseglo z uporabo različnih procesov. V proizvodnih podjetjih je ta kapital razumljiv in jasno 

viden. Obstaja namreč v obliki proizvodne linije, kjer je mogoče spremljati in popravljati 

morebitne nepravilnosti v teh procesih. V neproizvodnih dejavnostih pa je spremljanje 

proizvodnih procesov težje, saj so podatki skriti in razpršeni. 

 

Slika 9: Oblike strukturnega kapitala 

Vir: Adams in Oleksak (2010, 28). 

Nekateri avtorji, med njimi Mihalič (2006, 70), so procesni kapital razmejili še na relacijski in 

inovacijski kapital ter poudarili temeljne elemente strukturnega kapitala. Po Mihaličevem 

mnenju so to: 

 splošna infrastruktura; 

 podpora kupcem; 

 administrativni procesi; 

 izboljšanje kakovost; 

 na znanju temelječa infrastruktura. 

Gostiša (1999, 2) prav tako definira strukturni kapital kot neotipljiv in ga pojmuje kot lastnino 

podjetja, ki je nastala s pomočjo človeškega kapitala. Ugotavlja pomanjkljivost obstoječih 

računovodskih sistemov, ki registrirajo kot vrednost le nekatere elemente strukturnega 
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kapitala (npr. patente, blagovne znamke in druge pravice intelektualne lastnine), medtem ko 

večji del predstavlja neotipljivo vrednost podjetja.  

Organizacijski kapital je organizacijska oblika, ki se nanaša na vrsto organizacijske strukture 

v družbi, različnih organizacijah ali delovnih skupinah (Aramburu, Saenz in Blanco 2014). 

Struktura je preko komunikacijskih kanalov povezana vertikalno in horizontalno in služi 

uveljavljanju posamezne delovne ali druge enote. 

Edvinsson in Malone (1997, 11) sta strukturni kapital razdelila v dve osnovni skupini, ki 

prikazujeta njegov zunanji in notranji vidik: 

 zunanji vidik predstavlja kapital v odjemalcih (odnosi z odjemalci in partnerji), 

poimenovala sta ga relacijski kapital;  

 notranji vidik kot organizacijski del, ki sta ga razdelila na procesni in inovacijski kapital. 

Uršič in Nikl (2004, 415) sta v grobem povzela njuno delitev in jo natančneje analizirala:  

 sestavine odjemalskega oziroma relacijskega kapitala imenujeta odnose in sodelovanje 

podjetja s partnerji in odjemalci, blagovno znamko in splošno podobo podjetja. Ker je ta 

kapital v lasti družbe, lahko zaščitijo blagovno znamko. Kapital v odjemalcih je torej 

sestavljen iz vrednosti organizacijskih odnosov z odjemalci, medtem ko je organizacijski 

kapital sestavljen iz aktiv oz. vrednosti znanja na področju inoviranja in procesov;  

 procesni kapital je vsota know-howa, ki je formaliziran znotraj organizacije 

(organizacijska struktura, prakse in procesi menedžmenta, poslovni procesi, sistemi in 

procedure, najboljše prakse in izkušnje, infrastruktura računalniških procesov, intranetni 

viri, knjižnice projektov);  

 inovacijski kapital je po drugi strani to, kar ustvarja »vir« za prihodnost, razvoj in 

obnovitev celotne organizacije. Sestavljen je iz eksplicitno dokumentiranega in zbranega 

znanja, ki je vloženo v intelektualno lastnino (inovacije, operativne prakse in izkušnje, 

patenti, tehnologija, izobraževalni program, organizacijske podatkovne baze znanja kot 

tudi oblike (dizajni) in specifikacije izdelkov in storitev). 

Sullivan (2000, 232) pravi, da je strukturni kapital lahko, in običajno tudi je, v lasti podjetja. 

Je torej lastninski in nudi neposredno in posredno podporo človeškemu kapitalu. Prav tako 

tudi Choo in Bontis (2002, 631) ugotavljata, da je strukturni kapital namenjen predvsem 

podpori človeškemu kapitalu, saj pravilni proizvodni mehanizmi in optimalna struktura 

posameznega podjetja zagotavljata njegovo učinkovito poslovanje. 

Zaposleni v podjetjih imajo lahko akumuliranega veliko znanja, izkušenj in veščin, ki jih 

prepoznamo kot človeški kapital. Brez primerne organizacijske strukture oziroma v primeru 

neustreznega organizacijskega kapitala ta akumulacija ne more biti v celoti izkoriščena. 

Strukturni oziroma organizacijski kapital zato ni ustrezen, posledično pa celotni intelektualni 

kapital ne dosega možnih učinkov. 
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2.5 Inovativnost 

Intelektualni kapital je nestrokovni javnosti manj znana vrednost organizacij, večina pa pozna 

inovativnost in sluti njen pomen za razvoj. Inovativnost je postala vodilo gospodarskih 

sprememb in obenem glavni razlog uveljavljanja konkurenčnih prednosti posameznih 

gospodarstev. Za njeno prepoznavanje in uveljavljanje je treba ustvariti pogoje, ki bodo 

omogočili njen razvoj, za kar pa je potrebnega veliko znanja in kreativnosti posameznikov. 

Kljub temu da veljajo mala in srednja podjetja za najbolj kreativna in prilagodljiva, je njihova 

inovativnost velikokrat ovirana. Razlog je predvsem v pomanjkanju finančnih sredstev, kljub 

temu pa inovativnost ostaja glavno gonilo pri ustvarjanju konkurenčne prednosti na trgu. 

Gomezelj Omerzel (2015, 99) v svoji raziskavi ugotavlja, da so ključni dejavniki 

inovativnosti učinkovito mreženje, razvita informacijsko komunikacijska tehnologija, ugodno 

zunanje okolje, pozitivno notranje okolje (organizacijska kultura, individualni kapital 

podjetja) in razvite nekatere podjetniške lastnosti podjetja. Inovativnost seveda ni sama sebi 

namen, inovativnost prispeva k večji konkurenčnosti in uspešnosti podjetja. 

Schumpeter (1951), začetnik modernega razumevanja podjetništva, deli celotno inovacijsko 

verigo na tri faze: invencijo, inovacijo in difuzijo. Pretnar (1995, 7) invencijo pojmuje kot 

širok tehnični pojem, ki vsebuje zamisli in rešitve za realizacijo nekega problema. Na podlagi 

opazovanja in razmišljanja o možnih rešitvah lahko z obstoječim znanjem kreiramo nove 

predloge izboljšav proizvodnih procesov ali novih naprav oziroma izdelkov. Zavedati se je 

treba, da invencija še ne zagotavlja njene donosnosti in v tej fazi lahko obstaja le kot 

potencialna inovacija (Likar 1998, 17). 

(Mulej 2002, 220) pravi, da šele komercializacija spremeni invencijo v inovacijo. Z uporabo 

znanja in uvajanjem novih proizvodnih ali tehnoloških procesov postane dokazano koristna 

izboljšava oziroma novost. Inovacija torej pomeni ustvariti nekaj novega in to novost uspešno 

plasirati na trg. 

V zadnjem členu inovacijske verige govorimo o širjenju inovacije oziroma difuziji (Pretnar 

1995, 8). Novi postopki ali izdelki se plasirajo na tržišče in tako prenesejo znanje inovatorja 

na ostale ekonomske subjekte.  

Kljub očitni povezanosti vseh treh faz inovacijskega procesa ne moremo govoriti o enostavni 

linearni povezavi (Stanovnik in Kavaš 2004, 18). Invencija ne vodi samoumevno v inovacijo 

in naprej v difuzijo. V vsaki fazi obstajajajo ovire in selekcija, ki omogoča samo nekaterim 

opredmetenje in na ta način uspešno plasiranje na trg. 

2.5.1 Invencije 

Besedo invencija lahko razumemo kot latinsko besedo inventio, kar pomeni izum, odkritje 

nečesa novega, sposobnost odkritja nečesa novega, domišljijo, iznajdljivost, izumiteljski dar 
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in kreativnost (Dobre 2004, 24). Drugi avtorji so mnenja, da invencija izvira iz latinske 

besede invenire, kar pomeni najti, odkriti, izumiti.  

V literaturi zasledimo še mnogo različnih definicij invencije. Likar (2001, 17) invencijo 

pojmuje kot neko sposobnost odkrivanja novih vidikov povezovanja med pojavi, pojmi in 

stvarmi. Devetak (2000, 365) je mnenja, da pri invenciji ustvarjamo nova znanja, in sicer 

predvsem z opazovanjem, ki ga nadgradimo z razmišljanjem o možnih izboljšavah. Pri tem 

zagovarja mnenje, da je invencija samo posledica opravljanja nekih aktivnosti, pri katerih se 

nam je porodila nova ideja. Mulej in Ženko (2004, 8) invencijo razumeta kot neko novo 

zamisel, ki ima potencial, da bo v prihodnosti predstavljala neko korist za avtorje, lastnike ali 

odjemalce. 

Pri invenciji je bistvenega pomena ustvarjanje neke novosti. Lahko je to ideja o novem 

proizvodnem ali drugem procesu, predlog za izboljšavo takega procesa ali ideja o novem 

izdelku oziroma njegovem izboljšanju. 

Likar (2006b, 74) je invencije razdelil glede na vidnost učinka izboljšave.  

 

Slika 10: Vrste invencij 

Vir: Prirejeno po Likar (2006b, 74). 

Sistem zaprtega tipa predvideva uvajanje izboljšav v primeru poznavanja vseh parametrov 

sistema. To je možno samo znotraj nekega zaprtega sistema, saj v tem primeru lahko 

predvidimo učinke investicije. Navaja primer proizvodnega procesa, kjer z manjšimi posegi 

na posameznih elementih (storilnost, vhodne surovine, proizvodne kapacitete, zaloge ipd.) 
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lahko bistveno povečamo izhodni učinek. Učinki izboljšav so kmalu vidni in nam zato dajejo 

neko dodatno motivacijo oziroma spodbudo za nadaljnje delo. 

V odprtem sistemu invencij je prisotno veliko število neznank. Zato je izredno težko oziroma 

nezanesljivo ugotavljati stopnjo njihovega posameznega vpliva. Iz tega razloga jasnega 

učinka izboljšave ne moremo predvideti. 

Likar (2006b, 13) je prikazal nujne korake, ki so potrebni za ustvarjanje inovacije, in tako 

definiral proces transformacije invencije v inovacijo na primeru podjetja.  

 

 

Slika 11: Od invencije do inovacije 

Vir: Prirejeno po Likar (2006b). 

Ko opredelimo neki problem, lahko vstopimo v proces nastajanja inovacije. S tem ko 

zaposleni v podjetju razmišljajo o možnih rešitvah tega problema, se porajajo nove ideje, od 

katerih pa vsaka ni primerna. V stopnji vrednotenja izberemo najbolj primerne oziroma tiste, 

za katere predvidevamo, da bodo dale najboljše rezultate. Če ocenimo, da je dobljena ideja 

novost z visokim potencialom, lahko uporabimo patentno zaščito. Takoj nato pa nastopi 
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realizacija te ideje v obliki razvoja izdelka ali storitve ter njegovo uvajanje na trg. Prav trg je 

tisti, ki nam bo odgovoril na vprašanje o koristnosti inovacije in nam podal pozitivno ali 

negativno oceno naših prizadevanj. 

Veliko je idej, ki se porajajo med proizvodnimi procesi. Nekatere so že v začetni fazi 

neuporabne oziroma nekoristne, spet druge se za take izkažejo kasneje. Nikakor ne moremo 

oceniti vseh dejavnikov, ki lahko vplivajo na to, da neka invencija v končni fazi postane 

inovacija. Transformacija neke zamisli, ki bo uporabniku pomenila koristnost in predstavljala 

tudi uporabnost, ni enostavna in pogosto zahteva tudi velik časovni vložek.  

Dobre (2004, 39) je razdelil invencije v tri glavne skupine: 

1. v prvo skupino je uvrstil tiste invencije, ki so še vedno samo ideja in jih še nismo 

oblikovali na ta način, da bi jih lahko plasirali v komercialno uporabo. Običajno se še 

vedno nahajajo pri posamezniku. Poimenoval jih je primarne invencije; 

2. v primeru, da te invencije že lahko uporabimo, jih imenujemo sekundarne invencije. V tej 

fazi se posameznik že spremeni v podjetnika, saj se bistveno zmanjša vpliv znanosti in 

poveča vpliv podjetništva; 

3. tretjo stopnjo pa je poimenoval terciarne invencije. V to skupino spadajo tiste invencije, 

ki lahko izboljšajo neki izdelek, optimizirajo proces ali povečajo učinkovitost storitve.  

Likar (2006b, 30) ugotavlja, da imamo med invencijo in inovacijo še vmesno stopnjo. Pravi, 

da se do uporabnosti, vendar ne do nove koristi dognana invencija imenuje potencialna 

inovacija. Največ inovacij na ta način doseže svojo maksimalno stopnjo razvoja, saj o njej 

odločajo avtorji in investitorji, ki takrat ponovno ocenjujejo njen potencial. Ti lahko njen 

razvoj začasno prekinejo, zavržejo ali pa se odločijo za prodajo. Lahko pa vključijo tudi 

potencialne odjemalce, ki so pripravljeni sprejeti tveganja komercializacije te potencialne 

inovacije.  

Halilović (2013, 52) pravi, da ima potencialna inovacija že vse lastnosti, ki so potrebne za 

praktično uporabnost. Ker pa še ni našla odjemalcev in tako še ni proizvedla koristi avtorjem, 

lastnikom in tudi ne odjemalcem, se še vedno nahaja v vmesnem prostoru med invencijo in 

inovacijo. 

Če želimo razumeti in v podjetju uspešno uporabljati inovacijsko politiko, katere sestavni del 

so procesi invencije in inovacije, moramo nujno poznati in razumeti potek obeh procesov. Ko 

zaznamo idejo, ki ima potencial postati inovacija, jo najprej opredelimo kot invencijo. Ta se 

nato v primeru, da ugotovimo njeno uporabnost in koristnost spremeni v potencialno 

inovacijo. Zadnji člen v invencijsko inovacijski verigi pa pomeni dokazovanje koristnih 

novosti, kar pomeni inovacijo. 



 

43 

2.5.2 Inovacije 

Kdaj lahko podjetniku rečemo, da je inovator ali da je inovativen, morda lahko pojasni 

opredelitev, kaj inovacija sploh je. Rebernik (1990, 114) jo pogojuje z vsebnostjo količine 

neke novosti. To novost prikazuje v spektru, kjer na eno skrajnost postavlja primere idej o 

novih trgih za obstoječi izdelek, v drugo skrajnost pa neko znanstveno odkritje, ki ne 

potrebuje prilagoditve in razvoja. Ugotavlja, da se glavnina inovacij nahaja v vmesnem 

prostoru med obema poloma in zajema razne kombinacije novih tržnih in tehnoloških 

možnosti. Lahko jih stimulira, »potiska« ponudba ali jih »vleče« povpraševanje. Kljub temu 

da številne pomembne inovacije temeljijo na znanosti, pa je le redkokatera inovacija 

neposredno stimulirana s specifičnim znanstvenim odkritjem. Prav zato tudi inovativnost ni 

nujno vezana na novo odkritje. 

Primarne iztočnice o vlogi inovacij pri gospodarski rasti, s katerimi se je ukvarjal Schumpeter 

(1951), so še danes veljavne. Menil je, da je uveljavljanje konkurenčne prednosti podjetij 

odvisno od uvajanja različnih tipov inovacij. Poimenoval je pet različnih tipov inoviranja: 

1. vstop na popolnoma nov trg; 

2. uvedba spremenjene organiziranosti v podjetju; 

3. pridobitev novih surovinskih virov; 

4. uvedba novih metodologij pri proizvajanju izdelkov ali storitev; 

5. uvedba novega izdelka oziroma izboljšanje obstoječega. 

Bučar in Stare (2003) sta razmišljala podobno in vlogo inovacij in inoviranja opredelila na 

naslednji način: 

 pričetek proizvodnje novega izdelka/storitve ali izboljšanje kakovosti že obstoječih; 

 uporabo novih proizvodnih procesov ali novih načinov trženja; 

 prodiranje na nove trge, predvsem tiste, kjer podobnega proizvajalca še ni bilo; 

 odkrivanje in uporaba novih virov surovin; 

 realizacija organizacijskih sprememb na nivoju podjetja ali širše. 

Kos (1996, 15) ugotavlja, da inovacija pomeni neko novost, kjer so sredstva in nameni 

povezani in prikazani v drugačni, neznani obliki. Lahko so to novi procesi, izdelki, prodajne 

poti, pogodbena razmerja ali druge oblike, ki se opazno razlikujejo glede na prejšnje stanje. 

Druckner (1985) pravi, da je inovativnost družbeni in obenem tehnični pojem. Meni, da jo 

lahko podjetniki in menedžerji uporabljajo kot orodje, s katerim upravljajo s spremembami. 

Obenem morajo inoviranje prepoznavati kot velik potencial, ki spreminja uveljavljena 

pojmovanja, katerih uporaba lahko v določenih primerih povzroča zastoj ali celo nazadovanje 

posameznih procesov ali organizacij.  

(Rebernik 1990, 121) je mnenja, da lahko razporejanje inovacij spremljamo na dva načina, ki 

se ne izključujeta, temveč povezujeta in celo dopolnjujeta. Pri prvem ugotavljamo, kaj se 
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spreminja in na tej podlagi pridemo do produktnih in procesnih inovacij. Pri drugem načinu 

ugotavljamo, kako se spreminja, in pridemo do izboljševalnih in radikalnih inovacij, torej 

lahko prikažemo evolucijske ali revolucionarne inovacije. 

Kos (1996, 17) loči proizvodno in procesno inovacijo in nanjo gleda z vidika doseganja ciljev 

(slika 11). Procesno inovacijo vidi kot neko novo kombinacijo dejavnikov, katerih uporaba 

lahko pripelje do stroškovno ugodnejše proizvodnje, povečanja kakovosti ali hitrejše oziroma 

varnejše produkcije. V tej kategoriji prepoznava povečanje učinkovitosti kot osnovni cilj 

inovacije. 

 

Slika 12: Vrste inovacij z vidika doseganja ciljev 

Vir: Kos (1996, 18). 

Pri proizvodni inovaciji je osnovni cilj doseganje zmogljivosti. Ne poudarja toliko 

kombinacije različnih procesnih dejavnikov, ampak predvsem vrednotenja na trgu. So manj 

obvladljive in povzročajo večje uvajalne probleme. Če se procesne inovacije uveljavijo 

predvsem v proizvodnem procesu, torej znotraj podjetja, proizvodno inovacijo ovrednoti trg.  

Likar (2006b, 31) prepoznava inovacijo v primeru, če se je pojavila kot neka bistveno 

izboljšana storitev, postopek ali izdelek. Obenem se morajo izkazati za koristne in pojaviti na 

trgu. Pomembno je, da predstavljajo novost ali bistveno izboljšavo, ni pa potrebno, da se na 

trgu pojavljajo prvič. 

Tudi Davelaar (1991, 3) loči proizvodno in procesno inovacijo. Pravi, da v prvem primeru 

novi izdelki ali storitve zadovoljujejo pričakovanja in zahteve trga, kar prinaša podjetju 

konkurenčno prednost in veča prihodke podjetja. V primeru procesnih inovacij pa se zaradi 
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izboljšanja tehnoloških procesov povišuje produktivnost v podjetju, kar povzroča cenovno 

konkurenčnost in posledično prav tako povečuje prihodke podjetja.  

Devetak (1995, 176) ceni tehnološke inovacije in meni, naj bi podjetju prinašale največ 

koristi. Izboljšanje delovnih operacij, prihranki pri materialu, povečanje produktivnosti in 

izboljšanje kakovosti izdelkov je samo nekaj izmed množice razlogov, ki podjetju lahko 

prinesejo konkurenčne prednosti. Seveda pa je od podjetij odvisno, kako bodo te prednosti 

spremenila v povečanje dobička. 

Opozoriti je treba na zaviralne elemente, ki lahko vplivajo na inovacijsko uspešnost podjetij. 

Bučar in Stare (2003) jih prepoznavata predvsem kot pomanjkanja znanja, specifične 

posebnosti določenega podjetniškega okolja in prisotnost sistemskih ovir. Poudarjata, da je 

prav znanje tisto, ki ga je treba pridobivati in stalno nadgrajevati, saj v slednjem primeru hitro 

zastara oziroma postane neuporabno. Inoviranje obstoječih poslovnih procesov, uvajanje 

novih poslovnih modelov ali razvoj novih izdelkov ali storitev je velikokrat nujno za 

organizacije, ki so se znašle v krizi. Z inoviranjem posameznih segmentov poslovanja, ki so 

tudi izven njihovih jedrnih zmožnosti, lahko podjetja posežejo po novih kupcih in novih trgih 

(Bertels, Koen in Elsum 2015). 

2.5.3 Vloga inovacij v gospodarstvu 

V globalnem prostoru postaja borba za tržni delež vse bolj zahtevna, njena uspešnost pa 

odvisna od konkurenčnih prednosti, ki jih generirajo inovativna podjetja. Jonash in 

Sommerlatte (2000) pravita, da so te prednosti lahko inovacije, ki so na prvi pogled 

malenkostne, imajo pa lahko odločilen vpliv na visoko pozicioniranje nekega podjetja v 

tržnem prostoru. Izkoriščanje priložnosti, ki jih prinašajo inovacije, lahko podjetje pripelje do 

vodilne vloge v neki panogi in s tem do položaja, ki narekuje smernice razvoja v nekem 

tržnem segmentu. Ostala sledilna podjetja želijo biti uspešna in zato izkoriščajo vsako 

ponujeno priložnost, da bi pridobila prednost pred konkurenti. Iz tega razloga so ravno 

inovacije tiste, ki lahko določenemu delu gospodarstva prinesejo tisto malenkostno prednost, 

ki je potrebna za njihovo kakovostno strateško pozicioniranje.  

Podjetja se morajo zavedati, da samo nenehno iskanje inovativnih idej prinaša tiste 

konkurenčne prednosti, ki vodijo do končnega uspeha na trgu, to je njihove denarne 

materializacije (Tidd, Bessant in Pavitt 2001). To velja ne samo za visokotehnološka, ampak 

tudi za tehnološko nezahtevna podjetja. Prihodnost obeh lahko postane negotova, če 

spregledajo dejstvo, da so osnovne potrebe potencialnih kupcev običajno hitro zadovoljene, za 

preostali del potreb pa se poteguje veliko število konkurentov. Priložnost za rast teh podjetij 

je torej predvsem v učinkoviti izrabi inovativnih idej. Te morajo biti predvsem prepoznane in 

tržno usmerjene ter morajo po možnosti izkazovati neko povezanost podjetja s potencialnimi 

kupci. 
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Tidd, Bessant in Pavitt (2001, 6) so koristi inovacije razdelili glede na njihovo obliko 

inovativnosti. 

 

Slika 13: Strateške prednosti podjetij, dosežene z inovacijami 

Vir: Tidd, Bessant in Pavitt (2001, 6). 

Koristnost drobne inovacije ne more biti primerljiva s koristnostjo radikalne inovacije, v 

vsakem primeru pa je treba poznati strateške prednosti, ki jih posamezna oblika lahko prinese. 

Radikalna inovacija bo podjetju prinesla običajno večje koristi, seveda pod pogojem, da trg 

prepozna njeno koristnost in jo za nagrado sprejme. 

Koristnost posameznih naštetih oblik lahko v posameznih konkretnih primerih izstopa od 

povprečja. Naloga podjetij je, da prepoznavajo njihove strateške vrednosti in jih izkoriščajo. 

V tem primeru bodo podjetja pridobila prednost pred konkurenti ne glede na to, ali uvajajo 

nov izdelek ali pa samo spreminjajo že obstoječega. Treba pa se je zavedati, da ta prednost 

lahko traja samo določeno časovno obdobje. V primeru kompleksnosti, redesigna ali izboljšav 

bo prišlo do imitacije konkurentov, v primeru radikalnih izdelkov ali tehnologij pa do izteka 

patentnih zaščit. 



 

47 

Treba se je zavedati pomena invencijsko in inovacijsko usmerjene in druge ustvarjalnosti v 

vsakem podjetju. Zmotno je mišljenje, da je ustvarjalnost pri inoviranju potrebna zgolj v fazi 

generiranja idej oziroma novih zamisli. Potrebna je namreč v vseh fazah invencijsko- 

inovacijskega procesa, to pomeni, da se ustvarjalnost in inovativnost nanašata na celotno 

poslovanje. Od ideje na začetku do razvoja nekaterih invencij, preko uspešne komercializacije 

in nato do ponovne naložbe v iskanje novih invencij (Mulej 2007, 14). 

Hamel in Coimbatore (1994) pravita, da so zmagovalci inovatorji, ki smelo in podjetno 

razmišljanje vključujejo v svoje vsakodnevno poslovanje. Ta misel razkriva bistveni razlog za 

vključitev inovativnosti v samo jedro poslovanja podjetja. Zato je v podjetjih potrebno 

ustvariti pogoje in sisteme za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti ter njihovo uspešno 

implementacijo v vse procese inoviranja.  

Burns (2014, 59) zastopa mnenje, da so inovacije tiste, ki ustvarjajo potrebo trga. Priložnosti 

se lahko zazna z aktivnim iskanjem situacij, ko so potrebe trga neizpolnjene ter ponudi 

izdelek ali storitev, ki bo zapolnila to vrzel. Na drugi strani pa lahko nekdo s tržno inovacijo 

vzpodbudi zaznavanje in potrebo trga ter na ta način uresniči podjetniško idejo oziroma 

priložnost. 

2.5.4 Procesi inoviranja 

Kot smo že ugotovili, se pod izrazom inovacija smatra uporaba novega ali pomembno 

spremenjenega izdelka ali storitve, postopka, nove organizacijske metode, poslovne prakse ali 

trženjske metode ter njihovo uvajanje v praktično uporabo, to pomeni komercializacijo. 

Obstajajo tehnološke in netehnološke inovacije, ki niso rezultat raziskovanj in razvoja. Te so 

lahko ključnega pomena za dobičkonosno trženje izdelkov ali storitev, ki so nastali z 

vlaganjem v raziskovanje in razvoj le-teh. V zadnjem obdobju tehnološkega napredka pa 

postaja inoviranje storitev celo mnogo pomembnejši generator napredka celih gospodarskih 

panog.  

Inovacije storitev je običajno lažje posnemati kot v delovno intenzivnih panogah, vendar 

obenem počasnejše in dražje (Jong et al. 2003, 17). Ker to običajno postane nova storitev, je 

potrebno vsaj delno spremeniti način dela ali izvajanja procesov. Njena uspešnost in izvajanje 

sta odvisni od množice faktorjev, na katere podjetje ne more vplivati. Upošteva lahko samo 

vrstni red inoviranja, ki na začetku poteka od iskanja in zbiranja idej do vrednotenja in 

selekcije. Nadaljuje se v ugotavljanje potenciala tržnih možnosti ter konča z razvojem, 

testiranjem in plasiranjem na trg. 

Mulej (2006) je mnenja, da je na področju inoviranja največ neizkoriščenih možnosti vezanih 

na organizacijske procese. Realizacija inovacij, ki se odvija skozi te procese, vključuje tri 

osnovne faze: 
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 konceptualna faza inovacije vključuje analizo problema in njegovih mogočih rešitev, 

nadaljuje se z razvojem ideje, evalvacijo ideje ter planiranjem projekta; 

 faza implementacije inovacije zajema razvoj oziroma konstruiranje izdelkov ali storitev, 

izdelavo prototipov, testno uporabo in testiranje izdelkov ali storitev; 

 trženje inovacij vključuje proizvodnjo in plasiranje izdelka ali storitve na želeno tržišče. 

Inovativne aktivnosti vključujejo vse znanstvene, tehnološke, organizacijske, finančne in 

prodajne korake, ki realno ali potencialno vodijo k implementaciji inovacij. Zato inovacijski 

procesi vključujejo sodelavce različnih področij, od tehničnih strokovnjakov pri raziskavah in 

razvoju izdelkov, strokovnjakov na področju trženja, financ in prava, do zunanjih poslovnih 

partnerjev in uporabnikov. 

Nagy in Ruzzier (2013, 24) navajata različne, predvsem skandinavske avtorje, ki določajo 

posamezne faze inovacijskega procesa:  

 zaznavanje priložnosti;  

 zbiranje podatkov in analiza;  

 prepoznavanje vzorca uporabnikov in njihovih potreb;  

 razvoj konceptov; 

 ocena ekonomskega potenciala;  

 prototipiranje; 

 testiranje; 

 implementacija.  

V nasprotju s širšo skandinavsko definicijo so nekateri avtorji pristaši preproste delitve na 

»fazo kaj« in »fazo kako« (Bisgaard et al. 2010). Združitev inovacijskih procesov prinaša 

lažje razumevanje in razlago, obenem pa tudi slabost v obliki posplošitve.  

Prva faza je namenjena prepoznavanju potreb in problemov uporabnikov. Velikokrat te svoje 

potrebe ne znajo izraziti ali jih celo ne prepoznajo. Zato v tej začetni fazi inovacijskega 

procesa podjetja spoznavajo uporabnika in raziskujejo njegove potrebe ter tako iščejo tisto, 

kar bi mu lahko ponudili. Ko odkrijejo uporabnikove želje in potrebe, nastopi druga faza 

inovacijskega procesa, kjer se podjetja ukvarjajo z vprašanjem, kako uporabnikom ponuditi 

možne rešitve. Razvijajo različne poslovne modele in možne scenarije z namenom ugotoviti 

ekonomsko upravičenost rešitev.  

Halilović (2013, 51) pravi, da se inovacijski proces začne z idejo, ki nastane na podlagi 

posameznikovih izkušenj, potreb, sposobnosti in znanja. Znanje je najpomembnejše, saj 

omogoča konkretizacijo ideje. Poraja se lahko veliko idej, vendar so od množice idej 

realizirane samo nekatere. 
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Berginc (2001, 169) navaja štiri tipe inoviranja in jih definira kot inovacijske procese: 

 proces inoviranja izdelka pojmuje kot skupek aktivnosti, ki so potrebne za ustvarjanje 

nekega novega izdelka ali storitve oziroma bistveno izboljšanje njegove stare oblike; 

 procesno inovacijo prikazuje kot izboljšanje upravljanja s človeškimi ali finančnimi viri 

znotraj podjetja oziroma izboljšanje drugih specifičnih procesov znotraj organizacije, pri 

čemer mu je vodilo učinkovitost; 

 proces trženjske inovacije razume kot kakovostno spreminjanje promocijskih in 

trženjskih aktivnosti, novim definiranjem strukturiranja cen, distribucijskimi popravki ali 

zgolj učinkovitejše oglaševalske prijeme; 

 proces inoviranja menedžmenta so po njegovem mnenju izboljšave upravljavskih funkcij, 

ki prinesejo drugačen, izboljšan način vodenja in na ta način izmerljivo izboljšane 

rezultate podjetja. 

Mulej (2000, 499) inovacijske procese pojmuje na podoben način. Izločil je upravljavske 

oziroma procese inoviranja menedžmenta in jih nadomestil s procesi inoviranja 

organizacijskega sistema. Smatra namreč, da izboljšanje realizacije procesov v 

organizacijskem sistemu prinaša boljšo kakovost rezultatov in nižje stroške poslovanja. 

Razlikujemo torej več vrst inovacij v času celotnega invencijsko-inovacijskega procesa, ki se 

nanašajo tako na izdelke kot tudi storitve. Povzamemo lahko proizvodne inovacije, inovacije 

v postopkih, organizacijske inovacije ter trženjske inovacije. Za namene naloge smo jih 

poimenovali kot inovacije izdelkov ali storitev, inovacije procesov, inovacije organizacijskega 

sistema ter inovacije trženja. Te procese inoviranja bomo raziskovali v empiričnem delu 

naloge. 

2.6 Sklep iz teoretičnega dela 

Podjetništvo pomeni sposobnost ustvariti in zgraditi nekaj praktično iz ničesar. Namesto 

analiziranja ali samo indeferentnega opazovanja podjetja pomeni samoiniciativnost in trdo 

delo v smeri graditve in rasti podjetja. Pomeni spretnost zaznati priložnosti tam, kjer drugi ne 

vidijo perspektive oziroma zaznavajo samo kaos. Predstavlja možnost zbrati skupino ljudi, 

kjer se bodo izrazile in potencirale njihove spretnosti in talenti, ter imeti znanje in intuicijo za 

pravilno razpolaganje in izkoriščanje vseh virov podjetja. 

Veliko današnjih vodilnih podjetij različnih panog je ustanovil posameznik, ki je kot 

podjetnik imel jasno vizijo in trden namen to vizijo tudi uresničiti. Njegov pogum in zaupanje 

vase ga opredeljuje kot osebo, ki se trudi, da bi tveganje že vnaprej definirala in se mu tako 

skušala izogniti, hkrati pa se zaveda, da največje tveganje zanj pomeni ostati pri starem.  

Tveganje skuša minimizirati s kombinacijo znanja, inovativnosti ter izjemnim posluhom za 

potrebe tržišča. Zastarel način zgolj proizvodne logike poslovanja skuša zamenjati z moderno 
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usmerjenim tržnim pogledom na celotno strukturo in način poslovanja podjetja. Podjetnik je 

torej tisti, ki organizira, upravlja in prevzema tveganja v podjetju.  

Podjetništvo lahko tesno povezujemo z inovativnim poslovanjem, tega pa z uspešnim 

gospodarjenjem. Na podlagi ustrezne infrastrukture lahko podjetništvo najprej ustvarja pogoje 

za inovacije, jih nato kreira in kasneje uspešno vključuje v svoje procese ali pa plasira na trg v 

obliki končnega izdelka. Tako ključni funkciji podjetniškega procesa postajata ustvarjalnost in 

inovativnost. 

Nadpovprečno rast podjetja kot eno izmed bistvenih vodil podjetniške ustvarjalnosti lahko 

označimo kot tipično karakteristiko dinamičnih podjetij. Hitrorastoča ali dinamična podjetja 

so tista, ki dolgoročno sprejemajo odločitve na način, ki vodi do njihove energične rasti. Pri 

tem je cilj gospodarjenja profit. Na konkurenčni položaj podjetja ključno vplivajo izkušen 

lastnik, ki pozna trg in dejavnost, inovativnost in prilagodljivost v trženju in tehnologiji, 

rastoč trg ter tesen stik s kupci. Dinamična podjetja so podjetja z nadpovprečno rastjo, ki 

zaposlujejo, ključni kriterij pa predstavlja dinamični podjetnik, ki kot vizionar, inovator, 

uresničevalec in poslovni strateg popelje podjetje do hitre rasti.  

Namen podjetij in cilj gospodarjenja je ustvarjanje vrednosti. V začetku devetdesetih let so se 

pričela raziskovalcem intenzivneje zastavljati vprašanja glede vrednotenja znanja oziroma 

njegove zmožnosti za ustvarjanje vrednosti. Pokazala so se namreč precejšnja razhajanja med 

otipljivo dokazano knjigovodsko vrednostjo podjetja ter njegovo prepoznano tržno 

vrednostjo. Ta razlika je bila še posebno prisotna v tistih podjetjih, pri katerih je bil delež 

znanja v produkcijskih procesih izrazit. Zato se je postavljalo najprej vprašanje izvora te 

razlike, nato pa se je samodejno ponudil odgovor, da mora poleg knjigovodskega kapitala 

obstajati še »nekaj«. 

Različni raziskovalci so ta »nekaj« definirali in poimenovali intelektualni kapital. Glede na 

namene posameznih raziskav so vanj vključevali različne komponente. Najpreprosteje so ga 

identificirali kot razliko med knjigovodsko vrednostjo podjetja ter vrednostjo, ki jo je nekdo 

pripravljen plačati zanjo. Za nekatere pa je intelektualni kapital pomenil vse tiste netelesne 

sestavine podjetja (znanje, sistem vrednot, odnosi do poslovnih partnerjev, sposobnost 

ravnanja ipd.), ki povečujejo vrednost podjetja in njegovo poslovno učinkovitost. 

V magistrski nalogi smo ugotovili, da intelektualni kapital še danes nima popolnoma 

poenotene splošno veljavne definicije. Različni avtorji navajajo različne, a večinoma 

medsebojno podobne razlage. Ena od glavnih skupnih spoznanj je vrednost, ki jo ustvarjajo 

neopredmetena sredstva podjetja. Povzeli smo mnenje večine, ki intelektualnemu kapitalu 

pripisuje vsebnost človeškega kapitala, socialnega kapitala in strukturnega oziroma 

organizacijskega kapitala. Predstavili smo bistvene lastnosti posamezne oblike in ugotovili, da 

za intelektualni kapital velja, da ga ne vidimo s prostim očesom, a vemo, da je prisoten in da 

je pomemben del vrednosti podjetja. 
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Teoretični del magistrske naloge smo zaključili s spoznanjem, da je inovativnost ključni 

dejavnik uspešnosti podjetja oziroma neke organizacije. Ugotovili smo, da samo nenehno 

uvajanje novosti in ustvarjanje sprememb lahko vodi podjetja k uspešnemu poslovanju v 

daljšem časovnem obdobju. Definirali smo invencijsko-inovacijsko verigo, ki kot invencija 

vsebuje neko idejo, nato preko potencialne inovacije prehaja v uporaben, a še ne donosen 

izdelek ali storitev, ter nato preide v inovacijo, ki je dokazano koristna in uporabljena novost. 

V naslednjem poglavju bomo predstavili empirično raziskavo o vplivu procesov izvajanja 

inoviranja ter intelektualnega kapitala na inovacijsko uspešnost organizacije med 

hitrorastočimi podjetji v Sloveniji. 
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V tem poglavju bomo predstavili namen raziskave, metodologijo (metodo zbiranja podatkov, 

metode analiziranja podatkov) in vzorec. Sledijo osnovne statistične analize in faktorske 

analize intelektualnega kapitala, v katerega štejemo človeški, socialni in organizacijski 

kapital, osnovne statistične analize in faktorske analize inoviranja, v katerega štejemo 

inoviranje izdelkov in/ali storitev, inoviranje procesov, inoviranje trženja in inoviranje 

organizacijskega sistema. Sledijo osnovne statistične analize in faktorska analiza inovacijske 

uspešnosti podjetja. Na koncu poglavja preverimo zastavljene hipoteze in podamo sklep 

poglavja. 

3.1 Namen in raziskave 

Namen raziskave je raziskati vpliv procesov izvajanja inoviranja ter intelektualnega kapitala 

na inovacijsko uspešnost organizacije med hitrorastočimi podjetji v Sloveniji.  

3.2 Metodologija 

V poglavju predstavimo metodo zbiranja podatkov in metode analize podatkov. 

3.2.1 Metoda zbiranja podatkov 

Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja. Za zbiranje podatkov in informacij smo 

uporabili vprašalnik (e-oblika) zaprtega tipa, ki je bil sestavljen iz treh delov, in sicer: 

 prvi del: splošni demografski podatki (panoga, velikost in število let poslovanja 

organizacije, delovno mesto in stopnja izobrazbe anketirane osebe); 

 drugi del: trditve s področja intelektualnega (človeškega, organizacijskega in socialnega) 

kapitala (trditve povzete po Subramaniam in Youndt 2005) ter trditve s področja 

procesov izvajanja inoviranja produkta, procesa, trženja in organizacijskega sistema ter 

inovacijske uspešnosti podjetja (trditve povzete po Gunday et al. 2011). 

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v drugem in tretjem sklopu vprašalnika so anketirani 

označili na ocenjevalni lestvici od 1 do 5.  

Vprašalnik smo predhodno testirali s pomočjo desetih v vzorec vključenih oseb. Ker težav z 

razumevanjem trditev v anketnem vprašalniku ni bilo, smo ga pustili nespremenjenega. 

Kot tehniko anketiranja smo uporabili anketiranje po e-pošti. Vodjo kadrovske službe v 

vzorec vključene organizacije smo prosili, da povezavo do ankete z dodanim spremnim 

dopisom, kjer smo jih seznanili s področjem raziskovanja, namenom raziskave in 
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zagotovljeno anonimnostjo, posreduje vršnim menedžerjem in osebam, ki se posredno in 

neposredno ukvarjajo z inovativno dejavnostjo v teh organizacijah. 

Anketiranje smo izvajali v času od 14. 9. 2015 do 9. 10. 2015.  

Zanesljivost vprašalnika kot instrumenta merjenja obravnavane tematike je bila testirana s 

Cronbachovim indeksom α, ki znaša 0.843, kar potrjuje zanesljivost vprašalnika 

(Bartholomew, Knott in Moustaki 2011, 45). 

3.2.2 Metode analize podatkov 

Pridobljene podatke in informacije smo statistično obdelali in analizirali s pomočjo 

programske opreme SPSS 19.0. V raziskavi smo opravili: 

 opisno statistiko; 

 faktorsko analizo; 

 regresijsko analizo. 

Z opisno statistiko smo izračunali osnovne značilnosti vzorca, intelektualni kapital, proces 

inoviranja produkta, proces inoviranja procesov, proces inoviranja trženja, proces inoviranja 

organizacijskega sistema ter inovacijsko uspešnost podjetja. Uporabili smo aritmetično 

sredino, standardni odklon, frekvenco, % frekvence. 

S faktorsko analizo (uporaba metode glavnih komponent – PCA (angl. Principal 

components)) smo oblikovali nove spremenljivke, in sicer spremenljivke intelektualnega 

kapitala (človeškega, socialnega in organizacijskega kapitala), procesov inoviranja (procesa 

inoviranja produkta, procesa inoviranja procesov, procesa inoviranja trženja, procesa 

inoviranja organizacijskega sistema) ter spremenljivko inovacijske uspešnosti podjetja. Te 

spremenljivke smo uporabili pri nadaljnjih analizah. 

Z regresijsko analizo (uporaba metode Stepwise) smo preverjali zastavljene hipoteze. 

3.3 Vzorec 

V raziskavo smo vključili 500 najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji – podjetja, ki so bila na 

podlagi bilančnih podatkov uvrščena na nacionalno lestvico 500 gazel 2014. Anketirane osebe 

v teh podjetjih so vršni menedžerji in osebe, ki se posredno in neposredno ukvarjajo z 

inovativno dejavnostjo, ter ki uporabljajo elektronsko pošto (priloga 2). 

Vrnjenih smo prejeli 107 popolnoma rešenih odgovorov (21,42 % odzivnost). Največ 

anketnih vprašalnikov smo prejeli od podjetij s področja predelovalne dejavnosti (17,8 %), 

drugih dejavnosti (14,0 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (12,1 %), prometa in 

skladiščenja (11,2 %), gradbeništva (9,3 %), najmanj pa s področja izobraževanja (0,9 %) in 
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nadaljevanje na naslednji strani 

finančnih in zavarovalniških dejavnosti (0,9 %). Največ je majhnih (od 10 do 49 zaposlenih) 

(69,2 %), najmanj pa velikih podjetij (več kot 250 zaposlenih) (1,9 %). Največ podjetij na trgu 

deluje od 10 do 20 let (34,6 %), najmanj pa od 40 do 50 let (0,9 %). 

Preglednica 2: Demografski podatki podjetij 

Karakteristike Deskriptor f f % 

Dejavnost Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 2 1,9 

 Predelovalne aktivnosti 19 17,8 

 Oskrba z električno energijo, plinom in paro 1 0,9 

 

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, 

saniranje okolja 
2 1,9 

 Gradbeništvo 10 9,3 

 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 8 7,5 

 Promet in skladiščenje 12 11,2 

 Gostinstvo 5 4,7 

 Informacijske in komunikacijske dejavnosti 7 6,5 

 Finančne in zavarovalniške dejavnosti 1 0,9 

 Poslovanje z nepremičninami 2 1,9 

 Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 13 12,1 

 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 7 6,5 

 Izobraževanje 1 0,9 

 Zdravstvo in socialno varstvo 2 1,9 

 Druge dejavnosti 15 14,0 

Velikost Mikro podjetje (0 do 9 zaposleni) 17 15,9 

 Majhno podjetje (od 10 do 49 zaposlenih) 74 69,2 

 Srednje veliko podjetje (od 50 do 249 zaposlenih) 14 13,1 

 Veliko podjetje (več kot 250 zaposlenih) 2 1,9 
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Karakteristike Deskriptor f f % 

Leta poslovanja Do 10 let 36 33,6 

 Od 10 do 20 let 37 34,6 

 Od 20 do 30 let 27 25,2 

 Od 30 do 40 let 3 2,8 

 Od 40 do 50 let 1 0,9 

 Več kot 50 let 3 2,8 

Skupaj  107 100,0 

Največ anketiranih oseb v teh podjetjih je članov uprave (59,8 %), najmanj pa iz srednjega 

menedžmenta (2,8 %). Največ anketiranih oseb ima končano visokošolsko ali univerzitetno 

izobrazbo (34,6 %), najmanj pa jih ima zaključen znanstveni magisterij ali doktorat (8,4 %). 

Preglednica 3: Demografski podatki anketiranih oseb 

Karakteristike Deskriptor  % 

Položaj v podjetju Uprava 64 59,8 

 Srednji menedžment 3 2,8 

 Operativni menedžment 27 25,2 

 Inovator 10 9,3 

Izobrazba Srednješolska izobrazba 32 29,9 

 Višješolska izobrazba 19 17,8 

 Visokošolska/univerzitetna izobrazba 37 34,6 

 Specialistična/strokovni magisterij 10 9,3 

 Znanstveni magisterij, doktorat 9 8,4 

Skupaj  107 100,0 

3.4 Intelektualni kapital 

V nadaljevanju prikažemo osnovne statistične analize in faktorske analize intelektualnega 

kapitala, ki ga delimo na človeški, socialni in organizacijski kapital (priloga 3).  
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Anketirane osebe so na postavljene trditve s področja intelektualnega kapitala lahko 

odgovarjale z izbiro ene izmed petih ponujenih možnosti, in sicer: 

 1 – sploh se ne strinjam;  

 2 – se ne strinjam; 

 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam; 

 4 – se strinjam; 

 5 – popolnoma se strinjam. 

Z namenom oblikovanja novih spremenljivk človeškega, socialnega in organizacijskega 

kapitala, smo izvedli posamezne faktorske analize – uporabili smo metodo glavnih 

komponent (angl. Principal components). Pred izvedbo faktorske analize smo preverili 

primernost podatkov (Bartlett test, KMO). Pri izboru števila komponent smo upoštevali lastno 

vrednost (> 1), delež pojasnjene variance (več kot 60 %) in grafični prikaz (v prilogi 3). 

Upoštevali smo samo tiste spremenljivke, katerih komunalitete so bile večje od 0,40. 

3.4.1 Človeški kapital 

Anketirane osebe se v povprečju vse trditve s področja človeškega kapitala v podjetju ocenile 

pozitivno (M > 3,0). Najbolj se strinjajo s trditvijo, da so osebe, zaposlene v njihovem 

podjetju, strokovnjaki na svojem področju (M = 4,20; SD = 0,69)
8
, najmanj pa s trditvijo, da 

zaposleni sami sebe štejejo kot najboljše v svoji panogi (M = 3,52; SD = 0,83) – preglednica 

4. 

Preglednica 4: Človeški kapital 

Trditve M SD 

Zaposleni so strokovnjaki na svojem področju. 4,20 0,69 

Zaposleni so ustvarjalni in inteligentni. 3,91 0,91 

Zaposleni razvijajo nove ideje in znanje. 3,82 0,99 

Zaposleni so visoko usposobljeni. 3,79 0,98 

Zaposleni sebe štejejo kot najboljše v svoji panogi. 3,52 0,83 

                                                 

8
 M = povprečna vrednost, SD = standardni odklon. 
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Faktorska analiza človeškega kapitala 

Z namenom oblikovanja nove spremenljivke »človeški kapital« smo v nadaljevanju izvedli 

faktorsko analizo. Bartlettov test (sig = 0,000 < 0,05) in KMO
9
 mera (KMO = 0,829) kažeta 

primernost podatkov za analizo. V preglednici 5 je prikazana ena glavna komponenta – nova 

spremenljivka »človeški kapital«, ki skupaj pojasni 62,20 % celotne variance. 

Preglednica 5: Celotna pojasnjena varianca 1 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa v 

% 

1 3,110 62,200 62,200 3,110 62,200 62,200 

2 0,825 16,492 78,692    

3 0,529 10,584 89,276    

4 0,322 6,437 95,713    

5 0,214 4,287 100,000    

V Preglednici 6 smo prikazali faktorske uteži, ki kažejo korelacijo med originalnimi 

spremenljivkami in novo spremenljivko »človeški kapital«. Iz njih je razvidno, da 

spremenljivko »človeški faktor« najbolj pojasnjuje ustvarjalnost in inteligentnost ter razvoj 

znanja in novih idej zaposlenih ter nekoliko manj mnenje, da so zaposleni strokovnjaki na 

svojem področju. Najmanj jo pojasnjuje, da zaposleni sebe štejejo kot najboljše v svoji panogi 

in le nekoliko bolj, da so zaposleni visoko usposobljeni.  

Preglednica 6: Faktorske uteži 1 

Trditve 
Faktorske 

uteži 

Zaposleni so ustvarjalni in inteligentni. 0,890 

Zaposleni razvijajo nove ideje in znanje. 0,868 

Zaposleni so strokovnjaki na svojem področju. 0,857 

Zaposleni so visoko usposobljeni. 0,750 

Zaposleni sebe štejejo kot najboljše v svoji panogi. 0,518 

                                                 

9
 Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti 

vzorca). 
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Za novo spremenljivko »človeški kapital« smo za potrebe nadaljnjih analiz izračunali njeno 

povprečno vrednost (M = 3,85) in standardni odklon (SD = 0,68). 

3.4.2 Socialni kapital 

Anketirane osebe so v povprečju vse trditve s področja socialnega kapitala v podjetju ocenile 

pozitivno (M > 3,0). Najbolj se strinjajo s trditvijo, da si zaposleni izmenjujejo informacije in 

se učijo drug od drugega (M = 4,25; SD = 0,73), najmanj pa s trditvijo, da zaposleni 

sodelujejo in izmenjujejo ideje s sodelavci iz drugih oddelkov podjetja (M = 3,79; SD = 0,92) 

– preglednica 7. 

Preglednica 7: Socialni kapital 

Trditve M SD 

Zaposleni izmenjujejo informacije in se učijo drug od drugega. 4,25 0,73 

Zaposleni skupaj z deležniki (kupci, dobavitelji, zavezništvi) razvijajo 

skupne rešitve. 
4,03 0,75 

Zaposleni imajo znanje in spretnosti sodelovati med seboj za 

diagnosticiranje in reševanje problemov. 
3,97 0,87 

Zaposleni uporabljajo znanje, ki so ga pridobili pri reševanju 

problemov in priložnosti v svoji enoti/oddelku tudi v drugih 

enotah/oddelkih podjetja. 

3,97 0,78 

Zaposleni sodelujejo in izmenjujejo ideje s sodelavci iz drugih 

enot/oddelkov podjetja. 
3,79 0,92 

Faktorska analiza socialnega kapitala 

Z namenom oblikovanja nove spremenljivke »socialni kapital« smo v nadaljevanju izvedli 

faktorsko analizo. Bartlettov test (sig = 0,000 < 0,05) in KMO mera (KMO = 0,832) kažeta 

primernost podatkov za analizo. V preglednici 8 je prikazana ena glavna komponenta – nova 

spremenljivka »socialni kapital«, ki skupaj pojasni 70,24 % celotne variance. 
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Preglednica 8: Celotna pojasnjena varianca 2 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa v 

% 

1 3,512 70,240 70,240 3,512 70,240 70,240 

2 0,602 12,038 82,279    

3 0,453 9,054 91,333    

4 0,230 4,598 95,930    

5 0,203 4,070 100,000    

 

Iz preglednice 9, ki prikazuje faktorske uteži posameznih originalnih spremenljivk, je 

razvidno, da novo spremenljivko »socialni kapital« najbolj pojasnjuje sodelovanje in 

izmenjava idej s sodelavci iz drugih enot/oddelkov podjetja ter znanje in spretnosti 

sodelovanja med zaposlenimi za diagnosticiranje in reševanje problemov. Nekoliko manj jo 

pojasnjuje učenje zaposlenih drug od drugega ter izmenjevanje medsebojnih informacij kot 

tudi trditev, da zaposleni skupaj z deležniki razvijajo skupne rešitve. Najmanjši pa je delež 

pojasnitve uporabe znanja, ki so ga zaposleni pridobili na svojem oddelku oziroma v drugih 

enotah podjetja. 

Preglednica 9: Faktorske uteži in komunaliteta 2 

Trditve 
Faktorske 

uteži 

Zaposleni sodelujejo in izmenjujejo ideje s sodelavci iz drugih enot/oddelkov 

podjetja. 
0,896 

Zaposleni imajo znanje in spretnosti sodelovati med seboj za diagnosticiranje in 

reševanje problemov. 
0,873 

Zaposleni izmenjujejo informacije in se učijo drug od drugega. 0,863 

Zaposleni skupaj z deležniki (kupci, dobavitelji, zavezništvi) razvijajo skupne 

rešitve. 
0,783 

Zaposleni uporabljajo znanje, ki so ga pridobili pri reševanju problemov, in 

priložnosti v svoji enoti/oddelku tudi v drugih enotah/oddelkih podjetja. 
0,768 

Za novo spremenljivko »socialni kapital« smo za potrebe nadaljnjih analiz izračunali njeno 

povprečno vrednost (M = 4,00) in standardni odklon (SD = 0,68). 
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3.4.3 Organizacijski kapital 

Anketirane osebe so v povprečju vse trditve s področja organizacijskega kapitala v podjetju 

ocenile pozitivno (M > 3,0). Najbolj se strinjajo s trditvijo, da podjetje veliko svojega znanja 

»vlaga in zakorenini« v strukture, sisteme in procese (M = 3,84; SD = 1,06), najmanj pa s 

trditvijo, da v podjetju z uporabo patentov in licenc shranjujejo znanje (M = 3,02; SD = 1,30) 

– preglednica 10. 

Preglednica 10: Organizacijski kapital 

Trditve M SD 

Podjetje veliko svojega znanja »vlaga in zakorenini« v strukture, 

sisteme in procese. 
3,84 1,06 

Organizacijska kultura (zgodbe, rituali) vsebuje dragocene ideje, 

načine poslovanja ipd. 
3,79 1,04 

Veliko znanja našega podjetja je shranjenih v priročnikih, podatkovnih 

bazah ipd. 
3,38 1,25 

V podjetju z uporabo patentov in licenc shranjujemo znanje. 3,02 1,30 

Faktorska analiza organizacijskega kapitala 

Z namenom oblikovanja nove spremenljivke »organizacijski kapital« smo v nadaljevanju 

izvedli faktorsko analizo. Bartlettov test (sig = 0,000 < 0,05) in KMO mera (KMO = 0,807) 

kažeta primernost podatkov za analizo. V preglednici 11 je prikazana ena glavna komponenta 

– nova spremenljivka »organizacijski kapital«, ki skupaj pojasni 65,58 % celotne variance. 

Preglednica 11: Celotna pojasnjena varianca 3 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa v 

% 

1 2,623 65,577 65,577 2,623 65,577 65,577 

2 0,570 14,242 79,819    

3 0,563 14,068 93,887    

4 0,245 6,113 100,000    

Iz preglednice 12, ki prikazuje faktorske uteži posameznih originalnih spremenljivk, je 

razvidno, da novo spremenljivko »organizacijski kapital« najbolj pojasnjuje organizacijska 
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kultura (zgodbe, rituali), ki vsebuje dragocene ideje in načine poslovanja ter lastno znanje 

podjetja, ki ga podjetje »vlaga in zakorenini« v strukture, sisteme in procese. Manj jo 

opredeljuje trditev, da je veliko znanja podjetja shranjenega v priročnikih in podatkovnih 

bazah. Še manj pa novo spremenljivko opredeljuje trditev, da v podjetju z uporabo patentov in 

licenc shranjujejo znanje. 

Preglednica 12: Faktorske uteži in komunaliteta 3 

Trditve 
Faktorske 

uteži 

Organizacijska kultura (zgodbe, rituali) vsebuje dragocene ideje, načine poslovanja 

ipd. 
0,875 

Podjetje veliko svojega znanja »vlaga in zakorenini« v strukture, sisteme in 

procese. 
0,868 

Veliko znanja našega podjetja je shranjenih v priročnikih, podatkovnih bazah ipd. 0,744 

V podjetju z uporabo patentov in licenc shranjujemo znanje. 0,743 

Za novo spremenljivko »organizacijski kapital« smo za potrebe nadaljnjih analiz izračunali 

njeno povprečno vrednost (M = 3,51) in standardni odklon (SD = 0,93). 

3.4.4 Intelektualni kapital 

Za potrebe potrjevanja zastavljenih hipotez smo oblikovali novo skupno spremenljivko 

»intelektualni kapital«, ki je sestavljena iz človeškega kapitala, socialnega kapitala in 

organizacijskega kapitala. Dobili smo jo z metodo tehtanega povprečja, to je razmerja med 

ocenjeno vsoto vrednosti in vsoto uteži. Vsoto vrednosti ocenimo tako, da vsako vrednost10
 

pomnožimo z utežjo,
11

 ki zagotavlja njeno pomembnost, izračunane zmnožke pa seštejemo. 

Intelektualni kapital = (človeški kapital * 3.110 (λ1) + socialni kapital * 3.512 (λ2) + 

organizacijski kapital * 2.623 (λ1)) / (3.110 (λ1) + 3.512 (λ2) + 2.623 

(λ3) 

Za novo spremenljivko »intelektualni kapital« smo za potrebe preverjanja hipotez izračunali 

njeno povprečno vrednost (M = 3,20) in standardni odklon (SD = 0,72). 

                                                 

10
 Človeškega kapitala, socialnega kapitala in organizacijskega kapitala. 

11
 Uteži so razvidne iz preglednic 5, 8 in 11 kot ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži – stolpec 

»skupaj«.  
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3.5 Inoviranje 

V nadaljevanju prikažemo osnovne statistične analize in faktorske analize inoviranja v 

podjetju, ki ga delimo na inoviranje izdelkov in/ali storitev, inoviranje procesov, inoviranje 

trženja in inoviranje organizacijskega sistema (priloga 4). 

Anketirane osebe so na postavljene trditve s področja inoviranja lahko odgovarjali z izbiro 

ene izmed petih ponujenih možnosti, in sicer: 

 1 – sploh se ne strinjam;  

 2 – se ne strinjam; 

 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam; 

 4 – se strinjam; 

 5 – popolnoma se strinjam. 

V nadaljevanju so anketirane osebe odgovarjale na vprašanje, na kakšen način izvajajo 

inoviranje izdelkov in/ali storitev, inoviranje procesov, inoviranje trženja in inoviranje 

organizacijskega sistema. 

Z namenom oblikovanja novih spremenljivk inoviranja izdelkov in/ali storitev, inoviranja 

procesov, inoviranja trženja in inoviranja organizacijskega sistema smo izvedli posamezne 

faktorske analize – uporabili smo metodo glavnih komponent (angl. Principal components). 

Pred izvedbo faktorske analize smo preverili primernost podatkov (Bartlett test, KMO). Pri 

izboru števila komponent smo upoštevali lastno vrednost (> 1), delež pojasnjene variance (več 

kot 60 %) in grafični prikaz (v prilogi 4). Upoštevali smo samo tiste spremenljivke, katerih 

komunalitete so bile večje od 0,40. 

3.5.1 Inoviranje izdelkov in/ali storitev 

Anketirane osebe se v povprečju vse trditve s področja inoviranja izdelkov in/ali storitev v 

podjetju ocenile pozitivno (M > 3,0). Najbolj se strinjajo s trditvijo, da novosti v izdelek in/ali 

storitev vpeljujejo z namenom izboljšanja enostavnosti uporabe in večjega zadovoljstva strank 

(M = 3,88; SD = 0,88), najmanj pa menijo, da inoviranje pri njih poteka z namenom razvoja 

novega izdelka in/ali storitve (M = 3,73; SD = 1,28) – preglednica 13. 
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Preglednica 13: Inoviranje izdelkov in/ali storitev 

Trditve M SD 

Vpeljava novosti v izdelek in/ali storitev z namenom izboljšanja 

enostavnosti uporabe in večjega zadovoljstva strank. 
3,88 0,88 

Izboljšanje kakovosti izdelka in/ali storitve. 3,87 0,99 

Zmanjševanje stroškov pri izdelavi izdelka in/ali storitve. 3,77 0,93 

Razvoj novega izdelka in/ali storitve. 3,73 1,28 

Skoraj polovica (45,8 %) anketiranih oseb meni, da na področju razvoja novega izdelka in/ali 

storitve v podjetju uvajajo lastne manjše spremembe ali izboljšave, 27,1 % anketiranih pa 

meni, da v ta namen izvajajo novo izvirno/lastno inovacijo. 

 

Slika 14: Razvoj novega izdelka in/ali storitve 

Faktorska analiza inoviranja izdelkov in/ali storitev 

Z namenom oblikovanja nove spremenljivke »inoviranje izdelkov in/ali storitev« smo v 

nadaljevanju izvedli faktorsko analizo. Bartlettov test (sig = 0,000 < 0,05) in KMO mera 

(KMO = 0,780) kažeta primernost podatkov za analizo. V preglednici 14 je prikazana ena 

glavna komponenta – nova spremenljivka »inoviranje izdelkov in/ali storitev«, ki skupaj 

pojasni 64,61 % celotne variance. 
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Preglednica 14: Celotna pojasnjena varianca 4 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa v 

% 

1 2,584 64,610 64,610 2,584 64,610 64,610 

2 0,675 16,875 81,485    

3 0,443 11,086 92,572    

4 0,297 7,428 100,000    

Iz preglednice 15, ki prikazuje faktorske uteži posameznih originalnih spremenljivk, je 

razvidno, da novo spremenljivko »inoviranje izdelkov in/ali storitev« najbolj pojasnjuje 

vpeljava novosti v izdelek in/ali storitev z namenom izboljšanja enostavnosti uporabe in 

večjega zadovoljstva in izboljšanje kakovosti izdelka in/ali storitve. Manj jo pojasnjuje 

zmanjševanje stroškov pri izdelavi izdelka in/ali storitve ter še manj razvoj novega izdelka 

in/ali storitve. 

Preglednica 15: Faktorske uteži in komunaliteta 4 

Trditve 
Faktorske 

uteži 

Vpeljava novosti v izdelek in/ali storitev z namenom izboljšanja enostavnosti 

uporabe in večjega zadovoljstva 
0,877 

Izboljšanje kakovosti izdelka in/ali storitve. 0,858 

Zmanjševanje stroškov pri izdelavi izdelka in/ali storitve. 0,788 

Razvoj novega izdelka in/ali storitve. 0,677 

Za novo spremenljivko »inoviranje izdelkov in/ali storitev« smo za potrebe nadaljnjih analiz 

izračunali njeno povprečno vrednost (M = 3,81) in standardni odklon (SD = 0,81). 

3.5.2 Inoviranje procesov 

Anketirane osebe so v povprečju vse trditve s področja inoviranja procesov v podjetju ocenile 

pozitivno (M > 3,0). Najbolj se strinjajo s trditvijo, da inoviranje procesov izvajajo z 

namenom zmanjševanja stroškov (M = 3,88; SD = 1,05), najmanj pa zaradi povečanja hitrosti 

dostave in logističnih postopkov (M = 3,47; SD = 1,33) – preglednica 16. 
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Preglednica 16: Inoviranje procesov 

Trditve M SD 

Zmanjševanje stroškov. 3,88 1,05 

Izboljšanje kakovosti procesov. 3,82 1,04 

Odprava aktivnosti, ki ne prispevajo k dodani vrednosti. 3,55 1,18 

Odprava aktivnosti, ki ne prispevajo k dodani vrednosti v procesih 

izdelave. 
3,53 1,10 

Povečanje hitrosti dostave in logističnih postopkov. 3,47 1,33 

Malo več kot polovica anketiranih (50,5 %) meni, da na področju inoviranja procesov v 

podjetju uvajajo lastne manjše spremembe ali izboljšave, 24,3 % anketiranih pa jih meni, da v 

ta namen izvajajo novo izvirno/lastno inovacijo. 

 

Slika 15: Inoviranje procesov 

Faktorska analiza inoviranja procesov 

Z namenom oblikovanja nove spremenljivke »inoviranje procesov« smo v nadaljevanju 

izvedli faktorsko analizo. Bartlettov test (sig = 0,000 < 0,05) in KMO mera (KMO = 0,810) 

kažeta primernost podatkov za analizo. V preglednici 17 je prikazana ena glavna komponenta 

– nova spremenljivka »inoviranje procesov«, ki skupaj pojasni 64,94 % celotne variance. 
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Preglednica 17: Celotna pojasnjena varianca 5 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa v 

% 

1 3,247 64,937 64,937 3,247 64,937 64,937 

2 0,821 16,416 81,353    

3 0,401 8,027 89,380    

4 0,311 6,223 95,603    

5 0,220 4,397 100,000    

Iz preglednice 18, ki prikazuje faktorske uteži posameznih originalnih spremenljivk, je 

razvidno, da novo spremenljivko »inoviranje procesov« najbolj pojasnjuje odprava aktivnosti, 

ki ne prispevajo k dodani vrednosti, ter izboljšanje kakovosti procesov. Manj jo pojasnjuje 

odprava aktivnosti, ki ne prispevajo k dodani vrednosti v procesih izdelave. Za novo 

spremenljivko je delež pojasnitve najmanjši za trditev glede zmanjševanja stroškov ter 

povečanja hitrosti dostave in logističnih postopkov. 

Preglednica 18: Faktorske uteži in komunaliteta 5 

Trditve 
Faktorske 

uteži 

Odprava aktivnosti, ki ne prispevajo k dodani vrednosti. 0,874 

Izboljšanje kakovosti procesov. 0,868 

Odprava aktivnosti, ki ne prispevajo k dodani vrednosti v procesih izdelave. 0,825 

Zmanjševanje stroškov. 0,810 

Povečanje hitrosti dostave in logističnih postopkov. 0,628 

Za novo spremenljivko »inoviranje procesov« smo za potrebe nadaljnjih analiz izračunali 

njeno povprečno vrednost (M = 3,65) in standardni odklon (SD = 0,91). 

3.5.3 Inoviranje trženja 

Anketirane osebe so v povprečju vse trditve s področja inoviranja trženja v podjetju ocenile 

pozitivno (M > 3,0). Najbolj se strinjajo s trditvijo, da inoviranje trženja izvajajo z namenom 
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prenove obstoječih načinov pospeševanja prodaje izdelkov (M = 3,35; SD = 1,28), najmanj pa 

zaradi prenove distribucijskih kanalov (M = 3,07; SD = 1,44) – preglednica 19. 

Preglednica 19: Inoviranje trženja 

Trditve M SD 

Prenova obstoječih načinov pospeševanja prodaje izdelkov. 3,35 1,28 

Prenova trženjskih aktivnosti. 3,34 1,29 

Prenova podobe izdelkov (videz, embalaža, oblika, velikost) brez 

spreminjanja osnovnih (tehničnih in funkcionalnih) značilnosti. 
3,12 1,43 

Prenova tehnik oblikovanja/določanja cen izdelkov. 3,08 1,41 

Prenova distribucijskih kanalov. 3,07 1,44 

43,0 % anketiranih meni, da na področju inoviranja trženja v podjetju uvajajo lastne manjše 

spremembe ali izboljšave, 24,3 % anketiranih meni, da pri uvedenih manjših spremembah ali 

izboljšavah posnemajo rešitev iz mednarodnih trgov, 25,2 % anketiranih pa meni, da 

inoviranja trženja ne izvajajo. 

 

Slika 16: Inoviranje trženja 

Faktorska analiza inoviranja trženja 

Z namenom oblikovanja nove spremenljivke »inoviranje trženja« smo v nadaljevanju izvedli 

faktorsko analizo. Bartlettov test (sig = 0,000 < 0,05) in KMO mera (KMO = 0,824) kažeta 
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primernost podatkov za analizo. V preglednici 20 je prikazana ena glavna komponenta – nova 

spremenljivka »inoviranje trženja«, ki skupaj pojasni 63,25 % celotne variance. 

Preglednica 20: Celotna pojasnjena varianca 6 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa v 

% 

1 3,162 63,249 63,249 3,162 63,249 63,249 

2 0,611 12,218 75,467    

3 0,564 11,276 86,743    

4 0,407 8,139 94,882    

5 0,256 5,118 100,000    

Iz preglednice 21, ki prikazuje faktorske uteži posameznih originalnih spremenljivk, je 

razvidno, da novo spremenljivko »inoviranje trženja« najbolj pojasnjuje prenova obstoječih 

načinov pospeševanja prodaje izdelkov in prenova distribucijskih kanalov. Manj jo pojasnjuje 

prenova trženjskih aktivnosti in podobe izdelkov brez spreminjanja osnovnih tehničnih in 

funkcionalnih značilnosti. Najmanj pa novo spremenljivko pojasnjuje prenova tehnik 

oblikovanja in določanja cen izdelkov. 

Preglednica 21: Faktorske uteži in komunaliteta 6 

Trditve 
Faktorske 

uteži 

Prenova obstoječih načinov pospeševanja prodaje izdelkov. 0,884 

Prenova distribucijskih kanalov. 0,800 

Prenova trženjskih aktivnosti. 0,773 

Prenova podobe izdelkov (videz, embalaža, oblika, velikost) brez spreminjanja 

osnovnih (tehničnih in funkcionalnih) značilnosti. 
0,771 

Prenova tehnik oblikovanja/določanja cen izdelkov. 0,742 

Za novo spremenljivko »inoviranje trženja« smo za potrebe nadaljnjih analiz izračunali njeno 

povprečno vrednost (M = 3,19) in standardni odklon (SD = 1,08). 
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3.5.4 Inoviranje organizacijskega sistema 

Anketirane osebe so v povprečju vse trditve s področja inoviranja organizacijskega sistema v 

podjetju ocenile pozitivno (M > 3,0). Najbolj se strinjajo s trditvijo, da inoviranje 

organizacijskega sistema izvajajo z namenom izboljšanja sistema upravljanja kakovosti 

(M = 3,63; SD = 1,13), najmanj pa zaradi izboljšanja sistema upravljanja oskrbovalnih verig 

(M = 3,16; SD = 1,36) – preglednica 22. 

Preglednica 22: Inoviranje organizacijskega sistema 

Trditve M SD 

Izboljšanje sistema upravljanja kakovosti. 3,63 1,13 

Izboljšanje sistema za upravljanje človeških virov (izobraževanje, 

usposabljanje, nagrajevanje, pozitiven odnos do inoviranja itd.). 
3,53 1,08 

Izboljšanje postopkov in procesov, ki jih podjetje uporablja za 

izvajanje inovativnih dejavnosti. 
3,39 1,26 

Izboljšanje informacijskega sistema. 3,39 1,11 

Izboljšanje sistema upravljanja oskrbovalnih verig. 3,16 1,36 

Skoraj polovica anketiranih (45,8 %) meni, da na področju inoviranja organizacijskega 

sistema v podjetju uvajajo lastne manjše spremembe ali izboljšave, 20,6 % anketiranih meni, 

da pri uvedenih manjših spremembah ali izboljšavah posnemajo rešitev z domačega trga.  

 

Slika 17: Inoviranje organizacijskega sistema 
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nadaljevanje na naslednji strani 

Faktorska analiza inoviranja organizacijskega sistema 

Z namenom oblikovanja nove spremenljivke »inoviranje organizacijskega sistema« smo v 

nadaljevanju izvedli faktorsko analizo. Bartlettov test (sig = 0,000 < 0,05) in KMO mera 

(KMO = 0,795) kažeta primernost podatkov za analizo. V preglednici 23 je prikazana ena 

glavna komponenta – nova spremenljivka »inoviranje organizacijskega sistema«, ki skupaj 

pojasni 54,42 % celotne variance. 

Preglednica 23: Celotna pojasnjena varianca 7 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa v 

% 

1 3,265 54,417 54,417 3,265 54,417 54,417 

2 0,930 15,492 69,909    

3 0,699 11,658 81,566    

4 0,443 7,379 88,946    

5 0,375 6,243 95,189    

6 0,289 4,811 100,000    

Iz preglednice 24, ki prikazuje faktorske uteži posameznih originalnih spremenljivk, je 

razvidno, da novo spremenljivko »inoviranje organizacijskega sistema« najbolj pojasnjuje 

izboljšanje postopkov in procesov, ki jih podjetje uporablja za izvajanje inovativnih 

dejavnosti in izboljšanje sistema upravljanja kakovosti. Nekoliko manj jo pojasnjuje 

izboljšanje sistema upravljanja kakovosti ter upravljanja človeških virov. Še najmanj lahko 

novo spremenljivko pojasnimo z izboljšanjem informacijskega sistema in upravljanja 

oskrbovalnih verig ter s prenovo organizacijske strukture. 

Preglednica 24: Faktorske uteži in komunaliteta 7 

Trditve 
Faktorske 

uteži 

Izboljšanje postopkov in procesov, ki jih podjetje uporablja za izvajanje 

inovativnih dejavnosti. 
0,806 

Izboljšanje sistema upravljanja kakovosti. 0,784 

Izboljšanje sistema za upravljanje človeških virov (izobraževanje, usposabljanje, 

nagrajevanje, pozitiven odnos do inoviranja itd.). 
0,758 
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nadaljevanje na naslednji strani 

Trditve 
Faktorske 

uteži 

Izboljšanje informacijskega sistema. 0,743 

Izboljšanje sistema upravljanja oskrbovalnih verig. 0,681 

Prenova organizacijske strukture. 0,641 

Za novo spremenljivko »inoviranje organizacijskega sistema« smo za potrebe nadaljnjih 

analiz izračunali njeno povprečno vrednost (M = 3,37) in standardni odklon (SD = 0,89). 

3.6 Inovacijska uspešnost podjetja 

V nadaljevanju prikažemo osnovne statistične analize in faktorsko analizo inovacijske 

uspešnosti podjetja (priloga 5). 

Anketirane osebe so na postavljene trditve s področja inovacijske uspešnosti podjetja lahko 

odgovarjale z izbiro ene izmed petih ponujenih možnosti, in sicer: 

 1 – zelo neuspešno;  

 2 – neuspešno; 

 3 – niti neuspešno niti uspešno; 

 4 – uspešno; 

 5 – zelo uspešno. 

Anketirane osebe so v povprečju vse trditve s področja inovacijske uspešnosti podjetja ocenile 

uspešno (M > 3,0). Na področju inovacijske uspešnosti so anketirane osebe najvišje ocenile 

kakovost novih izdelkov in storitev (M = 4,18; SD = 0,75), najnižje pa število inovacij, 

katerih intelektualna lastnina je ustrezno zaščitena (patent, model, znamka ipd.) (M = 3,02; 

SD = 0,97) – preglednica 25. 

Preglednica 25: Inovacijska uspešnost podjetja 

Trditve M SD 

Kakovost novih izdelkov in storitev. 4,18 0,75 

Sposobnost uvajanja novih izdelkov in storitev na trg pred konkurenco. 4,12 0,86 

Sposobnost uvajanja inovacij v delovnih procesih in metodah dela. 3,84 0,78 

Število načrtovanih izdelkov in storitev. 3,79 0,82 

Delež novih izdelkov in storitev v sedanjem portfelju. 3,74 0,79 
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Trditve M SD 

Sposobnost prenove administrativnega sistema in miselnosti v skladu z 

načeli podjetja. 
3,64 0,89 

Število inovacij, katerih intelektualna lastnina je ustrezno zaščitena 

(patent, model, znamka ipd.). 
3,02 0,97 

Faktorska analiza inovacijske uspešnosti podjetja 

Z namenom oblikovanja nove spremenljivke »inovacijska uspešnost podjetja« smo izvedli 

faktorsko analizo – uporabili smo metodo glavnih komponent (angl. Principal components). 

Pred izvedbo faktorske analize smo preverili primernost podatkov (Bartlett test, KMO). Pri 

izboru števila komponent smo upoštevali lastno vrednost (> 1), delež pojasnjene variance (več 

kot 60 %) in grafični prikaz (v prilogi 5). Upoštevali smo samo tiste spremenljivke, katerih 

komunalitete so bile večje od 0,40. 

Bartlettov test (sig = 0,000 < 0,05) in KMO mera (KMO = 0,880) kažeta primernost podatkov 

za analizo. V preglednici 26 je prikazana ena glavna komponenta – nova spremenljivka 

»inovacijska uspešnost podjetja«, ki skupaj pojasni 63,71 % celotne variance. 

Preglednica 26: Celotna pojasnjena varianca 8 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa v 

% 

1 4,460 63,707 63,707 4,460 63,707 63,707 

2 0,724 10,337 74,045    

3 0,621 8,875 82,920    

4 0,456 6,510 89,429    

5 0,315 4,507 93,936    

6 0,245 3,503 97,439    

7 0,179 2,561 100,000    

Iz preglednice 27, ki prikazuje faktorske uteži posameznih originalnih spremenljivk, je 

razvidno, da novo spremenljivko »inovacijska uspešnost podjetja« najbolj pojasnjuje 

sposobnost uvajanja novih izdelkov in storitev na trg pred konkurenco ter število načrtovanih 

izdelkov in storitev. Manj jo pojasnjuje delež novih izdelkov in storitev v sedanjem portfelju, 



 

73 

kakovost novih izdelkov in storitev ter sposobnost uvajanja inovacij v delovnih procesih in 

metodah dela. Najmanj novo spremenljivko pojasnjuje število inovacij, katerih intelektualna 

lastnina je ustrezno zaščitena ter sposobnost prenove administrativnega sistema in miselnosti 

v skladu z načeli podjetja. 

Preglednica 27: Faktorske uteži in komunaliteta 8 

Trditve 
Faktorske 

uteži 

Sposobnost uvajanja novih izdelkov in storitev na trgu pred konkurenco. 0,865 

Število načrtovanih izdelkov in storitev. 0,858 

Delež novih izdelkov in storitev v sedanjem portfelju. 0,839 

Kakovost novih izdelkov in storitev. 0,837 

Sposobnost uvajanja inovacij v delovnih procesih in metodah dela. 0,785 

Število inovacij, katerih intelektualna lastnina je ustrezno zaščitena (patent, model, 

znamka ipd.). 
0,698 

Sposobnost prenove administrativnega sistema in miselnosti v skladu z načeli 

podjetja. 
0,683 

Za novo spremenljivko »inovacijska uspešnost podjetja« smo za potrebe nadaljnjih analiz 

izračunali njeno povprečno vrednost (M = 3,76) in standardni odklon (SD = 0,66). 

3.7 Preverjanje hipotez 

V poglavju preverimo naslednje zastavljene hipoteze (slika 18): 

 H1: Intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja produkta. 

 H2: Intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja procesov v podjetju. 

 H3: Intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja trženja v podjetju. 

 H4: Intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja organizacijskega sistema v podjetju. 

 H5: Vsak proces inoviranja zase (inoviranje produkta, procesa, trženja in 

organizacijskega sistema) vpliva na inovacijsko uspešnost podjetja. 

Hipoteze smo preverili z izvedbo posameznih linearnih regresijskih analiz (uporaba metode 

Stepwise – metoda postopne izbire) (priloga 6), ki v model vključuje spremenljivke, s 

katerimi je odvisna spremenljivka najbolj povezana, in to preko celotnega niza. Stepwise 

regresija najprej prične z modelom brez vseh spremenljivk in nato v vsakem koraku v linearni 

regresijski model vključi najbolj statistično značilno spremenljivko (najvišjo vrednost F 



 

74 

statistike). Postopek vključevanja spremenljivk v model je zaključen, ko nobena od preostalih 

spremenljivk ni več statistično značilno povezana z odvisno spremenljivko. Zato je prikaz 

tabele Anova nepotreben, F- in t-testi so izpolnjeni. 

 

Slika 18: Hipoteze raziskave 

Preverili smo posamezne predpostavke o veljavnosti linearne regresijske analize. Ugotavljali 

smo (v prilogah posameznih hipotez): 

 ali so ostanki normalno porazdeljeni (razvidno iz histograma in grafa standardiziranih 

regresijskih ostankov); 

 izvedba testa multikulinearnosti: ali niso posamezne vrednosti VIF
12

 neodvisnih 

spremenljivk zadosti visoke (VIF < 2), da bi vplivale na izide ocene. 

3.7.1 H1: Intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja produkta 

Hipotezo smo preverili s pomočjo linearne regresijske analize. Spremenljivke v regresijskem 

modelu so: 

 proces inoviranja produkta (izdelka in/ali storitve) (odvisna spremenljivka); 

 intelektualni kapital (neodvisna spremenljivka). 

Predpostavke o veljavnosti linearne regresijske analize so izpolnjene. F test (F = 24,752) in 

raven značilnosti kažeta (sig = 0,000), da obstaja odvisnost med tema dvema 

spremenljivkama (sig < 0,05). Iz analize je razvidno, da ima intelektualni kapital (ßn = 0,516) 

močan pozitiven vpliv na proces inoviranja produkta (preglednica 28). Regresijski model 

pojasni 19,1 % variabilnosti procesa inoviranja produkta.  

                                                 

12
 Faktor inflacije variance (Variance Inflation Factors). 
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Preglednica 28: Ocene regresijskih koeficientov (Hipoteza 1) 

Hipoteza 1 

Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient 

Beta 

t sig 
Beta 

Standardna 

napaka 

Konstanta 1,845 0,401  4,596 0,000 

Intelektualni kapital 0,516 0,104 0,437 4,975 0,000 

R = 0,437; R
2
 = 0,191; F = 24,752 

Regresijsko funkcijo lahko zapišemo v obliki enačbe: 

proces inoviranja produkta = 1,845 + 0,516 * intelektualni kapital 

Ugotovitev: s hipotezo smo predvidevali, da intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja 

produkta. Linearna regresijska analiza je pokazala, da ima intelektualni kapital močan 

pozitiven vpliv na proces inoviranja izdelka oziroma storitve. Ugotovitev ne preseneča, saj so 

podjetja ugotovila, da na prvi pogled neotipljivo znanje lahko z določenim vrednotenjem in 

umeščanjem pretvorijo v konkurenčno prednost in posledično dobre poslovne rezultate 

podjetja. Anketirana podjetja dajejo velik poudarek ustvarjalnosti zaposlenih ter razvoju 

njihovih idej in znanja, zaposleni pa smatrajo, da so strokovnjaki na svojem področju. V 

analizi regresijski model pojasni kar 19,1 % variabilnosti procesa inoviranja produkta. 

Hipotezo sprejmemo. 

3.7.2 H2: Intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja procesov v podjetju 

Hipotezo smo preverili s pomočjo linearne regresijske analize. Spremenljivke v regresijskem 

modelu so: 

 proces inoviranja procesov (odvisna spremenljivka); 

 intelektualni kapital (neodvisna spremenljivka). 

Predpostavke o veljavnosti linearne regresijske analize so izpolnjene. F test (F = 7,945) in 

raven značilnosti kažeta (sig < 0,05), da obstaja odvisnost med tema dvema spremenljivkama. 

Iz analize je razvidno, da ima intelektualni kapital (ßn = 0,351) srednje močan pozitiven vpliv 

na proces inoviranja procesov (preglednica 29). Regresijski model pojasni 7,0 % variabilnosti 

procesa inoviranja procesov. 
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Preglednica 29: Ocene regresijskih koeficientov (Hipoteza 3) 

Hipoteza 3 

Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient 

Beta 

t sig 
Beta 

Standardna 

napaka 

Konstanta 2,312 0,482  4,795 0,000 

Intelektualni kapital 0,351 0,125 0,265 2,819 0,006 

R = 0,265; R
2
 = 0,070; F = 7,945 

Regresijsko funkcijo lahko zapišemo v obliki enačbe: 

proces inoviranja procesov = 2,312 + 0,351 * intelektualni kapital 

Ugotovitev: s hipotezo smo predvidevali, da intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja 

procesov v podjetju. Linearna regresijska analiza je pokazala, da ima intelektualni kapital 

srednje močan pozitiven vpliv na proces inoviranja procesov v podjetju. V obravnavanih 

podjetjih sta sodelovanje in izmenjava idej s sodelavci iz drugih enot podjetja običajna praksa. 

Visoko cenijo znanje ter negujejo spretnosti sodelovanja med zaposlenimi za diagnosticiranje 

in reševanje problemov. V analizi regresijski model pojasni 7 % variabilnosti procesa 

inoviranja procesov. Hipotezo sprejmemo. 

3.7.3 H3: Intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja trženja v podjetju 

Hipotezo smo preverili s pomočjo linearne regresijske analize. Spremenljivke v regresijskem 

modelu so: 

 proces inoviranja trženja (odvisna spremenljivka); 

 intelektualni kapital (neodvisna spremenljivka). 

Predpostavke o veljavnosti linearne regresijske analize so izpolnjene. F test (F = 6,113) in 

raven značilnosti kažeta (sig < 0,05), da obstaja odvisnost med tema dvema spremenljivkama. 

Iz analize je razvidno, da ima intelektualni kapital (ßn = 0,371) srednje močan pozitiven vpliv 

na proces inoviranja trženja (preglednica 30). Regresijski model pojasni 5,5 % variabilnosti 

procesa inoviranja trženja.  



 

77 

Preglednica 30: Ocene regresijskih koeficientov (Hipoteza 3) 

Hipoteza 3 

Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient 

Beta 

t sig 
Beta 

Standardna 

napaka 

Konstanta 1,776 0,581  3,057 0,003 

Intelektualni kapital 0,371 0,150 0,235 2,473 0,015 

R = 0,235; R
2
 = 0,055; F = 6,113 

Regresijsko funkcijo lahko zapišemo v obliki enačbe: 

proces inoviranja trženja = 1,776 + 0,371 * intelektualni kapital 

Ugotovitev: s hipotezo smo predvidevali, da intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja 

trženja v podjetju. Linearna regresijska analiza je pokazala, da ima intelektualni kapital 

srednje močan pozitiven vpliv na proces inoviranja trženja v podjetju. V anketiranih podjetjih 

zaposleni izmenjujejo medsebojne informacije in skupaj z deležniki razvijajo skupne rešitve. 

Mednje prav gotovo sodi izbira najustreznejšega načina trženja izdelkov ali storitev. 

Regresijski model v analizi pojasni 5,5 % variabilnosti procesa inoviranja trženja. Hipotezo 

sprejmemo. 

3.7.4 H4: Intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja organizacijskega sistema v 

podjetju 

Hipotezo smo preverili s pomočjo linearne regresijske analize. Spremenljivke v regresijskem 

modelu so: 

 proces inoviranja organizacijskega sistema (odvisna spremenljivka); 

 intelektualni kapital (neodvisna spremenljivka). 

Predpostavke o veljavnosti linearne regresijske analize so izpolnjene. F test (F = 17,027) in 

raven značilnosti kažeta (sig < 0,05), da obstaja odvisnost med tema dvema spremenljivkama. 

Iz analize je razvidno, da ima intelektualni kapital (ßn = 0,485) srednje močan pozitiven vpliv 

na proces inoviranja organizacijskega sistema (preglednica 31). Regresijski model pojasni 

14,0 % variabilnosti procesa inoviranja organizacijskega sistema. 
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Preglednica 31: Ocene regresijskih koeficientov (Hipoteza 4) 

Hipoteza 4 

Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient 

Beta 

t sig 
Beta 

Standardna 

napaka 

Konstanta 1,527 0,455  3,357 0,001 

Intelektualni kapital 0,485 0,117 0,374 4,126 0,000 

R = 0,374; R
2
 = 0,140; F = 17,027 

Regresijsko funkcijo lahko zapišemo v obliki enačbe: 

proces inoviranja organizacijskega sistema = 1,527 + 0,485 * intelektualni kapital 

Ugotovitev: s hipotezo smo predvidevali, da intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja 

organizacijskega sistema v podjetju. Linearna regresijska analiza je pokazala, da ima 

intelektualni kapital srednje močan pozitiven vpliv na proces inoviranja organizacijskega 

sistema. V anketiranih podjetjih organizacijska kultura vsebuje dragocene ideje in načine 

poslovanja ter lastno znanje podjetja, ki je zakoreninjeno v strukture in sisteme. Veliko znanja 

podjetja je shranjenega v priročnikih in podatkovnih bazah. V izvedeni analizi regresijski 

model pojasni 14,0 % variabilnosti procesa inoviranja organizacijskega sistema. Hipotezo 

sprejmemo. 

3.7.5 H5: Vsak proces inoviranja zase (inoviranje produkta, procesa, trženja in 

organizacijskega sistema) vpliva na inovacijsko uspešnost podjetja 

Hipotezo smo preverili s pomočjo linearne regresijske analize. Spremenljivke v regresijskem 

modelu so: 

 inovacijska uspešnost podjetja (odvisna spremenljivka); 

 inoviranje produkta (neodvisna spremenljivka); 

 inoviranje procesa (neodvisna spremenljivka); 

 inoviranje trženja (neodvisna spremenljivka); 

 inoviranje organizacijskega sistema (neodvisna spremenljivka). 

Predpostavke o veljavnosti linearne regresijske analize so izpolnjene. Iz analize je razvidno, 

da ima inoviranje produkta (ßn = 0,338) srednje močan pozitiven vpliv ter inoviranje 

organizacijskega sistema (ßn = 0,216) šibek pozitiven vpliv na inovacijsko uspešnost podjetja 

(preglednica 32). Inoviranje procesov in inoviranje trženja pa na inovacijsko uspešnost 

podjetja nimata vpliva (ßn = 0,00).  

Regresijski model pojasni 34,6 % variabilnosti inovacijske uspešnosti organizacije.  
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Preglednica 32: Ocene regresijskih koeficientov (Hipoteza 5) 

Hipoteza 5 Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient 

Beta 

t sig 

Beta Standardna 

napaka 

Konstanta 1,745 0,277  6,299 0,000 

Inoviranje produkta 0,338 0,070 0,413 4,798 0,000 

Inoviranje org. sistema 0,216 0,064 0,289 3,360 0,001 

R = 0,588; R
2
 = 0,346; F = 27,525 

Regresijsko funkcijo lahko zapišemo v obliki enačbe: 

inovacijska uspešnost podjetja = 1,745 + 0,338 * inoviranje produkta + 0,216 * inoviranje 

org. sistema 

Ugotovitev: s hipotezo smo predvidevali, da vsak proces inoviranja zase, to je inoviranje 

produkta, procesa, trženja in organizacijskega sistema vpliva na inovacijsko uspešnost 

podjetja. Linearna regresijska analiza je pokazala, da na inovacijsko uspešnost podjetja 

pozitivno vpliva inoviranje produkta in inoviranje organizacijskega sistema. Ker inoviranje 

procesov in inoviranje trženja na inovacijsko uspešnost podjetja nimata vpliva, hipotezo le 

delno sprejmemo. 

Pojasnilo k ugotovitvi: Inovacijsko uspešnost podjetja smo v raziskavi povzeli in definirali 

kot skupek tistih kazalnikov inovativnosti, ki s svojimi učinki pozitivno vplivajo na 

inovativno zmogljivost podjetja (Hagedoorn in Cloodt 2003). Razložimo jo kot kombinacijo 

organizacijskih dosežkov, ki so posledica prizadevanj za čimvečji izkoristek različnih vidikov 

inovativnosti, torej procesov, izdelkov, organizacijske strukture ter trženja (prav tam). 

Ocenjujemo jo lahko na podlagi različnih kazalnikov uspešnosti, ki se nanašajo na nove 

patente, napoved novih izdelkov, nove projekte, nove procese in nove organizacijske ureditve 

in prodajne prijeme. 

V raziskavi smo kot metodo zbiranja podatkov uporabili vprašalnik zaprtega tipa in za 

namene raziskave povzeli:  

 trditve s področja intelektualnega (človeškega, organizacijskega in socialnega) kapitala 

(povzete po Subramaniam in Youndt 2005) in  

 trditve s področja procesov izvajanja inoviranja produkta, procesa, trženja in 

organizacijskega sistema ter inovacijske uspešnosti podjetja (povzete po Gunday et al. 

2011).  

Vse te trditve se nanašajo na raziskavo OECD Oslo Manual (OECD 2005), ki je po mnenju 

številnih raziskovalcev (Dodgson, Gann in Salter 2009) glavna mednarodna podlaga smernic 

za opredelitev in oceno aktivnosti inovativnosti kot tudi za zbiranje in uporabo povezanih 
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podatkov ter je bila sprejeta kot temeljni referenčni vir za opis, prepoznavanje in razvrstitev 

inovacij na ravni podjetij. 

1. Kot produktno inovacijo smo določili uvedbo izdelka ali storitve, ki je nov ali bistveno 

izboljšan.  

2. Kot organizacijsko inovacijo smo določili implementacijo nove organizacijske metode v 

poslovni praksi podjetja.  

3. Nov ali bistveno izboljšan postopek proizvodnje ali načina dostave, bistvene spremembe v 

tehnikah, opremi in/ali programski opremi smo določili kot procesno inovacijo.  

4. Trženjsko inovacijo smo določili kot implementacijo nove tržne metode, ki vključuje 

pomembne spremembe v obliki ali pakiranju izdelka, lansiranju na trg, oglaševanju ali 

določanju cene. 

Glede na postavljene definicije bi lahko pričakovali, da vsak proces inoviranja zase vpliva na 

inovacijsko uspešnost podjetja. Dobljen rezultat, da inoviranje procesov in inoviranje trženja 

na inovacijsko uspešnost anketiranih podjetij nimata vpliva, zato na prvi pogled preseneča, saj 

pozitivni učinki različnih inovativnih aktivnosti prav gotovo obstajajo. 

Izboljšana inovativna zmogljivost in s tem inovacijska uspešnost je odvisna od stopnje 

izvajanja inovacij na posameznih področjih. Podjetja, ki premorejo več sredstev za izboljšanje 

svoje inovativne sposobnosti, bi lahko pričakovala pomembnejše izboljšanje njihove 

proizvodne in tržne uspešnosti, če spodbujajo in izvajajo visoko stopnjo inovacijske 

dejavnosti. Hagedoorn in Cloodt (2003) menita, da v primeru manjših inovacijskih aktivnosti 

na posameznih področjih delovanja ali različnih pojmovanj anketirancev glede procesov 

inoviranja inovativna uspešnost obstaja, vendar je meja med posameznimi procesi inoviranja 

lahko zabrisana.  Ta ugotovitev je tudi v skladu s tem, kar sta Lin in Chen (2007) prepoznala 

in pomenovala kot posredne učinke tipov inovacij. Ti posredni učinki so težje izmerljivi 

oziroma vidni le pri merjenju korelacijskih odvisnosti med posameznimi procesi, vsi skupaj 

pa vplivajo na inovacijsko uspešnost podjetja.  

To razlago lahko primerjamo z ugotovitvijo študije inovativnosti, ki so jo Gunthay et al 

(2011) izvedli na vzorcu obrtnih podjetij turške predelovalne industrije. Njihova raziskava 

prikazuje vpliv štirih vrst inovacij na inovacijsko uspešnost podjetja ter opozarja na 

inovativno zmogljivost podjetij, ki igra neke vrste vlogo posrednika med vrstami inovacij in 

vidiki uspešnosti. Ugotavljajo, da obstajajo različne povezave med procesi inoviranja, ki so 

jih z analizo korelacij ovrednotili in prav tako ugotovili njihove skupne posredne učinke na 

inovacijsko uspešnost podjetja. 

Zaključimo lahko, da so ravno ti korelacijski posredni vplivi razlog samo delne potrditve 

postavljene hipoteze. Inoviranje procesov in inoviranje trženja sicer nimata neposrednega 

vpliva na inovacijsko uspešnost anketiranih podjetij, vendar preko inoviranja izdelkov in 

organizacijskih metod posredno vplivata na inovacijsko uspešnost organizacije. 
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3.8 Sklepi iz empiričnega dela 

V raziskavo smo vključili 500 najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji – podjetja, ki so bila na 

podlagi bilančnih podatkov uvrščena na nacionalno lestvico 500 gazel 2014. Vrnjenih smo 

prejeli 107 popolnoma rešenih odgovorov (21,42 % odzivnost). Anketirane osebe v teh 

podjetjih so vršni menedžerji in osebe, ki se posredno in neposredno ukvarjajo z inovativno 

dejavnostjo, ter ki uporabljajo elektronsko pošto.  

Demografski podatki podjetij: 

 Največ sodelujočih podjetij je s področja predelovalne dejavnosti. 

 Največ sodelujočih podjetij je majhnih (od 10 do 49 zaposlenih). 

 Največ podjetij na trgu deluje od 10 do 20 let. 

Demografski podatki anketiranih oseb v teh podjetij: 

 Največ anketiranih je članov uprave. 

 Največ anketiranih ima končano visokošolsko/univerzitetno izobrazbo. 

Intelektualni kapital 

Intelektualni kapital delimo na človeški, socialni in organizacijski kapital.  

Anketirane osebe so v povprečju vse trditve s področja človeškega kapitala v podjetju ocenile 

pozitivno. Najbolj se strinjajo s trditvijo, da so osebe, zaposlene v njihovem podjetju 

strokovnjaki na svojem področju, najmanj pa s trditvijo, da zaposleni sami sebe štejejo kot 

najboljše v svoji panogi. Za potrebe nadaljnjih analiz smo s faktorsko analizo (z metodo 

glavnih komponent) ustvarili novo spremenljivko »človeški kapital«. 

Anketirane osebe so v povprečju vse trditve s področja socialnega kapitala v podjetju ocenile 

pozitivno. Najbolj se strinjajo s trditvijo, da si zaposleni izmenjujejo informacije in se učijo 

drug od drugega, najmanj pa s trditvijo, da zaposleni sodelujejo in izmenjujejo ideje s 

sodelavci iz drugih oddelkov podjetja. Za potrebe nadaljnjih analiz smo s faktorsko analizo (z 

metodo glavnih komponent) ustvarili novo spremenljivko »socialni kapital«. 

Anketirane osebe so v povprečju prav tako vse trditve s področja organizacijskega kapitala v 

podjetju ocenile pozitivno. Najbolj se strinjajo s trditvijo, da podjetje veliko svojega znanja 

»vlaga in zakorenini« v strukture, sisteme in procese, najmanj pa s trditvijo, da v podjetju z 

uporabo patentov in licenc shranjujejo znanje. Za potrebe nadaljnjih analiz smo s faktorsko 

analizo (z metodo glavnih komponent) ustvarili novo spremenljivko »organizacijski kapital«. 

V nadaljevanju smo z metodo tehtanega povprečja izračunali novo spremenljivko 

»intelektualni kapital«. 
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Inoviranje 

Inoviranje delimo na inoviranje izdelkov in/ali storitev, inoviranje procesov, inoviranje 

trženja in inoviranje organizacijskega sistema.  

Inoviranje izdelkov in/ali storitev (inoviranje produkta): anketirane osebe se v povprečju 

najbolj strinjajo s trditvijo, da novosti v izdelek in/ali storitev vpeljujejo z namenom 

izboljšanja enostavnosti uporabe in večjega zadovoljstva strank, najmanj pa menijo, da 

inoviranje pri njih poteka z namenom razvoja novega izdelka in/ali storitve. V ta namen v 

večini primerov uvajajo lastne manjše spremembe ali izboljšave. Za potrebe nadaljnjih analiz 

smo s faktorsko analizo (z metodo glavnih komponent) ustvarili novo spremenljivko 

»inoviranje izdelkov in/ali storitev«. 

Inoviranje procesov: anketirane osebe se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo, da inoviranje 

procesov izvajajo z namenom zmanjševanja stroškov, najmanj pa zaradi povečanja hitrosti 

dostave in logističnih postopkov. V ta namen v večini primerov uvajajo lastne manjše 

spremembe ali izboljšave. Za potrebe nadaljnjih analiz smo s faktorsko analizo (z metodo 

glavnih komponent) ustvarili novo spremenljivko »inoviranje procesov«. 

Inoviranje trženja: anketirane osebe se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo, da inoviranje 

trženja izvajajo z namenom prenove obstoječih načinov pospeševanja prodaje izdelkov, 

najmanj pa zaradi prenove distribucijskih kanalov. V ta namen v večini primerov uvajajo 

lastne manjše spremembe ali izboljšave. Za potrebe nadaljnjih analiz smo s faktorsko analizo 

(z metodo glavnih komponent) ustvarili novo spremenljivko »inoviranje trženja«. 

Inoviranje organizacijskega sistema: anketirane osebe se v povprečju najbolj strinjajo s 

trditvijo, da inoviranje organizacijskega sistema izvajajo z namenom izboljšanja sistema 

upravljanja kakovosti, najmanj pa zaradi izboljšanja sistema upravljanja oskrbovalnih verig. 

V ta namen v večini primerov uvajajo lastne manjše spremembe ali izboljšave. Za potrebe 

nadaljnjih analiz smo s faktorsko analizo (z metodo glavnih komponent) ustvarili novo 

spremenljivko »inoviranje organizacijskega sistema«. 

Inovacijska uspešnost podjetja 

Anketirane osebe so v povprečju vse trditve s področja inovacijske uspešnosti podjetja ocenile 

uspešno. Na področju inovacijske uspešnosti so anketirane osebe najbolje ocenile kakovost 

novih izdelkov in storitev, najmanj pa število inovacij, katerih intelektualna lastnina je 

ustrezno zaščitena (patent, model, znamka ipd.). Za potrebe nadaljnjih analiz smo s faktorsko 

analizo (z metodo glavnih komponent) ustvarili novo spremenljivko »inovacijska uspešnost 

podjetja«. 
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Preverjanje zastavljenih hipotez (slika 19) 

Na preizkus smo postavili pet hipotez.  

 

Slika 19: Preverjanje hipotez 

Prva (H1) se glasi: Intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja produkta. 

Hipotezo smo na osnovi regresijske analize sprejeli. Iz analize je razvidno, da ima 

intelektualni kapital močan pozitiven vpliv na proces inoviranja produkta.  

Kot drugo (H2) smo si zastavili naslednjo hipotezo: Intelektualni kapital vpliva na proces 

inoviranja procesov v podjetju. 

Hipotezo smo na osnovi regresijske analize sprejeli. Iz analize je razvidno, da ima 

intelektualni kapital srednje močan pozitiven vpliv na proces inoviranja procesov.  

Kot tretjo (H3) smo si zastavili naslednjo hipotezo: Intelektualni kapital vpliva na proces 

inoviranja trženja v podjetju. 

Hipotezo smo na osnovi regresijske analize sprejeli. Iz analize je razvidno, da ima 

intelektualni kapital srednje močan pozitiven vpliv na proces inoviranja trženja.  

Kot predzadnjo (H4) smo si zastavili naslednjo hipotezo: Intelektualni kapital vpliva na 

proces inoviranja organizacijskega sistema v podjetju. 

Hipotezo smo na osnovi regresijske analize sprejeli. Iz analize je razvidno, da ima 

intelektualni kapital srednje močan pozitiven vpliv na proces inoviranja organizacijskega 

sistema.  
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Kot zadnjo (H5) pa smo si zastavili hipotezo: Vsak proces inoviranja zase (inoviranje 

produkta, procesa, trženja in organizacijskega sistema) vpliva na inovacijsko uspešnost 

podjetja. 

Hipotezo smo na osnovi regresijske analize delno sprejeli. Iz analize je razvidno, da ima 

inoviranje produkta srednje močan pozitiven vpliv ter inoviranje organizacijskega sistema 

šibek pozitiven vpliv na inovacijsko uspešnost podjetja. Inoviranje procesov in inoviranje 

trženja pa na inovacijsko uspešnost podjetja nimata vpliva.  
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4 SKLEP  

V zaključnem poglavju bomo na strnjen način prikazali bistvene teoretične ugotovitve s 

področja intelektualnega kapitala in inovativnosti ter bistvene empirične ugotovitve, s 

katerimi smo preverjali formirane hipoteze. Na osnovi teoretičnih in empiričnih ugotovitev 

smo oblikovali predloge za izboljšanje inovacijskih procesov in povečanje učinkovitosti 

izrabe intelektualnega kapitala. Poleg tega bomo navedli prispevek k znanosti in podali 

predloge za nadaljnje raziskovanje. 

4.1 Povzetek ugotovitev iz celotne raziskave 

Koncept in poimenovanje intelektualnega kapitala se je intenzivneje razvijal zadnjih dvajset 

let. Največ raziskav je bilo v tem obdobju opravljenih v tujini, v Sloveniji pa je to področje za 

raziskovalce zanimivo šele v zadnjem obdobju. Vpliva intelektualnega kapitala na 

hitrorastoča podjetja v Sloveniji pred našo raziskavo ni proučil še nihče. Zaradi prepoznane 

pomembnosti in vpliva hitrorastočih podjetij na gospodarsko okolje v Sloveniji je poznavanje 

vpliva intelektualnega kapitala nanje pomembno tako za delodajalce in ostale organizacije kot 

za širšo družbo.  

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V prvem delu teoretičnega dela magistrske naloge smo najprej opredelili pomen podjetništva, 

opredelili podjetnika kot inovatorja ter prepoznali elemente podjetniškega procesa. V sklopu 

tega dela smo prikazali vlogo in opredelitev hitrorastočih podjetij v Sloveniji. V nadaljevanju 

teoretičnega dela naloge smo pozornost namenili opredelitvi in razumevanju koncepta 

intelektualnega kapitala. Razložili smo njegov razvoj ter prikazali njegove v nalogi 

raziskovane dele, to je človeški, socialni in organizacijski kapital. Na koncu pa smo razložili 

še vlogo, pomen in razvoj inovacij ter procesov inoviranja. 

Kot podlago empiričnega dela magistrske naloge smo izbrali 500 najhitreje rastočih podjetij v 

Sloveniji – podjetja, ki so bila na podlagi bilančnih podatkov uvrščena na nacionalno lestvico 

500 gazel 2014. Anketirane osebe v teh podjetjih so vršni menedžerji in osebe, ki se posredno 

in neposredno ukvarjajo z inovativno dejavnostjo ter uporabljajo elektronsko pošto. Empirični 

del magistrske naloge temelji na kvantitativni raziskavi (vprašalnik – priloga 1). Vrnjenih smo 

prejeli 107 popolnoma rešenih odgovorov (21,42 % odzivnost). Največ je majhnih (od 10 do 

49 zaposlenih) (69,2 %), najmanj pa velikih podjetij (več kot 250 zaposlenih) (1,9 %). Največ 

podjetij na trgu deluje od 10 do 20 let (34,6 %), najmanj pa od 40 do 50 let (0,9 %). 

Prikažemo trditve s področja intelektualnega kapitala, ki ga delimo na človeški kapital, 

socialni kapital ter organizacijski kapital. 
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Anketirane osebe so v povprečju vse trditve s področja človeškega kapitala v podjetju ocenile 

pozitivno (povprečna vrednost = 3,85). Pri tem najbolje ocenjujejo trditev, da so zaposleni 

strokovnjaki na svojem področju. Ugotovili smo, da spremenljivko »človeški faktor« najbolj 

pojasnjuje ustvarjalnost in inteligentnost (89 %) ter razvoj znanja in novih idej zaposlenih (86 

%). Da bi bili zaposleni najboljši v svoji panogi, se ne strinjajo oziroma je delež strinjanja 

najmanjši. Zato vodstvom podjetij priporočamo, da organizirajo čim več izobraževanj in 

motivacijskih delavnic in s tem na dolgi rok dvignejo primerjalno mnenje zaposlenih o 

njihovi lastni kakovosti na nivoju panoge. 

Trditve s področja socialnega kapitala so bile dobro ocenjene (povprečna vrednost = 4,00). V 

to področje smo uvrstili: spremenljivko »socialni kapital« najbolj pojasnjuje sodelovanje in 

izmenjava idej s sodelavci iz drugih enot/oddelkov podjetja (89 %) ter znanje in spretnosti 

sodelovanja med zaposlenimi za diagnosticiranje in reševanje problemov (87 %). Ugotovili 

smo, da zaposleni najmanj uporabljajo znanje, ki so ga pridobili pri reševanju problemov in 

priložnosti v svoji enoti/oddelku tudi v drugih enotah/oddelkih podjetja, kar lahko razložimo s 

samo strukturo delovanja organizacije. Treba pa bi bilo preveriti slabše strinjanje s trditvijo, 

da zaposleni skupaj z deležniki (kupci, dobavitelji, zavezništvi) razvijajo skupne rešitve. 

Priporočamo vzpostavitev sistema, ki bi jasno opozarjal na želje in zahteve kupcev in 

dobaviteljev in ostalih deležnikov ter spremljanje njihovih predlogov. 

Vse trditve s področja organizacijskega kapitala v podjetju so bile ocenjene pozitivno 

(povprečna vrednost = 3,51). Ugotovljeno je bilo, da spremenljivko »organizacijski kapital« 

najbolj pojasnjuje organizacijska kultura (zgodbe, rituali), ki vsebuje dragocene ideje in 

načine poslovanja ter lastno znanje podjetja, ki ga podjetje »vlaga in zakorenini« v strukture, 

sisteme in procese (87 %). Delež strinjanja je najmanjši pri trditvi, da v podjetju z uporabo 

patentov in licenc shranjujemo znanje. To je razumljivo, saj je uporaba patentov in licenc 

močno omejena in odvisna od različnih drugih faktorjev (cena, potreba ipd.). Druga najnižje 

ocenjena trditev je bila, da je veliko znanja podjetja shranjenih v priročnikih, podatkovnih 

bazah ipd. Taka uvrstitev nakazuje na slabše shranjevanje ali pa slabo uporabo znanja, ki se je 

v času poslovanja akumuliralo v podjetju. Zato svetujemo podjetjem, da z ustreznim 

spremljanjem in beleženjem znanja, po možnosti na enem mestu, omogočijo uporabo le-tega 

tudi drugim sodelavcem v podjetju. 

V nadaljevanju prikažemo trditve s področja inoviranja v podjetju, ki ga delimo na inoviranje 

izdelkov in/ali storitev, inoviranje procesov, inoviranje trženja in inoviranje organizacijskega 

sistema. 

Anketirane osebe so v povprečju vse trditve s področja inoviranja izdelkov in/ali storitev v 

podjetju ocenile pozitivno (povprečna vrednost = 3,81). Spremenljivko »inoviranje izdelkov 

in/ali storitev« najbolj pojasnjuje vpeljava novosti v izdelek in/ali storitev z namenom 

izboljšanja enostavnosti uporabe in večjega zadovoljstva in izboljšanje kakovosti izdelka 

in/ali storitve. Najmanj pa jo opredeljuje trditev, da inoviranje pri njih poteka z namenom 
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razvoja novega izdelka in/ali storitve. Na podlagi tega lahko ugotovimo, da imajo podjetja še 

velike rezerve pri poslovanju v obliki hotenja, da razvijejo pogoje za ustvarjanje novega 

izdelka ali storitve ter z njim prodrejo na trg. 

Inoviranje procesov so anketirane osebe v podjetju ocenile pozitivno (povprečna vrednost = 

3,65). Spremenljivko »inoviranje procesov« najbolj pojasnjuje odprava aktivnosti, ki ne 

prispevajo k dodani vrednosti, najmanj pa povečanje hitrosti dostave in logističnih postopkov. 

Podjetjem predlagamo analiziranje in optimizacijo logističnih poti. 

Anketiranci so vse trditve s področja inoviranja trženja v podjetju ocenile pozitivno 

(povprečna vrednost = 3,19). Spremenljivko »inoviranje trženja« najbolj pojasnjuje prenova 

obstoječih načinov pospeševanja prodaje izdelkov, najmanj pa prenova tehnik 

oblikovanja/določanja cen izdelkov. Ta ugotovitev je razumljiva, saj s tehniko oblikovanja 

cen izdelkov ne vplivamo bistveno na pozicioniranje izdelka na trgu, temveč predvsem na 

iskanje rezerv pri določanju proizvodne in prodajne cene. 

Vse trditve s področja inoviranja organizacijskega sistema v podjetju so anketirane osebe 

ocenile pozitivno (povprečna vrednost = 3,37). Spremenljivko »inoviranje organizacijskega 

sistema« najbolj pojasnjuje izboljšanje postopkov in procesov, ki jih podjetje uporablja za 

izvajanje inovativnih dejavnosti, najmanj pa prenova organizacijske strukture. Zadnjo 

ugotovitev lahko razložimo kot nezmožnost vplivanja anketiranih oseb na spreminjanje 

organizacijske strukture, saj je le-ta namreč v domeni uprav ali lastnikov podjetij. 

V nalogi smo analizirali tudi inovacijsko uspešnost podjetja. Anketirane osebe so vse trditve s 

področja inovacijske uspešnosti podjetja ocenile uspešno (povprečna vrednost = 3,76). 

Spremenljivko »inovacijska uspešnost podjetja« najbolj pojasnjuje sposobnost uvajanja novih 

izdelkov in storitev na trg pred konkurenco, najmanj pa sposobnost uvajanja inovacij v 

delovnih procesih in metodah dela. 

Pri preverjanju hipotez smo ugotavljali vpliv intelektualnega kapitala na proces inoviranja 

produkta, procesov v podjetju, trženja v podjetju in organizacijskega sistema v podjetju 

(priloga 5). Ugotavljali smo tudi, kako na inovacijsko uspešnost podjetja vpliva vsak proces 

inoviranja zase. 

Hipotezo, da intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja produkta, smo sprejeli; 

 iz analize je razvidno, da ima intelektualni kapital močan statistično značilen pozitiven 

vpliv na proces inoviranja produkta (preglednica 28). 

Hipotezo, da intelektualni kapital vpliva na inoviranje procesov v podjetju, smo sprejeli; 

 iz analize je razvidno, da ima intelektualni kapital srednje močan statistično značilen 

pozitiven vpliv na proces inoviranja procesov (preglednica 29). 

Hipotezo, da intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja trženja v podjetju, smo sprejeli; 
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 iz analize je razvidno, da ima intelektualni kapital srednje močan statistično značilen 

pozitiven vpliv na proces inoviranja trženja (preglednica 30). 

Hipotezo, da intelektualni kapital vpliva na proces inoviranja organizacijskega sistema v 

podjetju, smo sprejeli; 

 iz analize je razvidno, da ima intelektualni kapital srednje močan statistično značilen 

pozitiven vpliv na proces inoviranja organizacijskega sistema (preglednica 31). 

Hipotezo, da vsak proces inoviranja zase (inoviranje produkta, procesa, trženja in 

organizacijskega sistema) vpliva na inovacijsko uspešnost podjetja, smo delno sprejeli; 

 iz analize je razvidno, da ima inoviranje produkta srednje močan statistično značilen 

pozitiven vpliv ter inoviranje organizacijskega sistema šibek statistično značilen 

pozitiven vpliv na inovacijsko uspešnost podjetja (preglednica 32); inoviranje procesov in 

inoviranje trženja pa na inovacijsko uspešnost podjetja nimata vpliva. 

4.2 Prispevek k znanosti 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo preučili in predstavili literaturo s področja 

podjetništva, hitrorastočih podjetij, intelektualnega kapitala in inovativnosti. Pregledali in 

analizirali smo predvsem hitrorastoča podjetja in intelektualni kapital. Teoretični prispevek k 

znanosti je tako v prikazu relacijske odvisnosti med inoviranjem, intelektualnim kapitalom in 

hitrorastočimi podjetji. 

Teoretična spoznanja in analize izidov predhodnih raziskav smo uporabili za izvedbo 

empiričnega dela magistrske naloge – izvedbo raziskave o vplivu inoviranja ter 

intelektualnega kapitala na inovacijsko uspešnost hitrorastočih organizacij. Taka raziskava v 

slovenskem prostoru še ni bila izvedena. Na osnovi podatkov raziskave smo ugotovili in 

razjasnili vpliv intelektualnega kapitala na posamezne procese inoviranja hitrorastočih 

organizacij ter vpliv slednjih na inovacijsko uspešnost podjetja. Ugotovitve raziskave bodo 

lahko v praktično pomoč vodilnim kadrom v obstoječih hitrorastočih podjetjih kot tudi tistim, 

ki hitrorastoča podjetja želijo postati. Prvim naj bi služile kot analitični pripomoček, drugim 

pa kot napotilo in vodilo, kako vzpostaviti okolje za hitrejšo rast svojih podjetij. 

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Pri nadaljnjem raziskovanju vpliva procesov inoviranja ter intelektualnega kapitala na 

inovacijsko uspešnost hitrorastočih organizacij bi bilo smiselno raziskavo po določenem 

časovnem obdobju ponoviti ter izide posameznih raziskav medsebojno primerjati in 

ugotavljati spremembe. Prav gotovo se bodo pojavili novo ugotovljeni elementi, ki bodo še 

podrobneje definirali in analizirali pojem hitrorastočih podjetij. Te ugotovitve bo treba 

prenesti v nove raziskave predvsem na relaciji do intelektualnega kapitala. Ugotovili smo 
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namreč, da se le-ta razvija in da veliko avtorjev dodaja nove koncepte k njegovi vsebini, kar 

bo postopoma privedlo do razširitve v magistrski nalogi podane definicije intelektualnega 

kapitala. 

Informacije, zbrane v magistrskem delu, bodo koristne vsem bodočim raziskovalcem, ki bodo 

analizirali obravnavano področje. Pri nadaljnjem raziskovanju vpliva inoviranja ter 

intelektualnega kapitala bi bilo smiselno razširiti raziskavo na najuspešnejša podjetja z vidika 

pridobivanja dobička. Tako bi lahko primerjali učinek obravnavanih dejavnikov ne samo na 

hitro rast, pač pa tudi na dobičkonosnost podjetij. 
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Priloga 1 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

SPLOŠNI DEMOGRAFSKI PODATKI 

1. Panoga podjetja (ustrezno obkrožite): 

a) kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo l) poslovanje z nepremičninami 

b) rudarstvo m) strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 

c) predelovalne aktivnosti n) druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

d) oskrba z električno energijo, plinom in paro o) 
dejavnosti uprave in obrambe, dejavnost 

obvezne socialne varnosti 

e) 
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, 

saniranje okolja 
p) izobraževanje 

f) gradbeništvo q) zdravstvo in socialno varstvo 

g) trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil r) 
kulturne, razvedrilne in rekreacijske 

dejavnosti 

h) promet in skladiščenje s) druge dejavnosti 

i) gostinstvo t) 
dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim 
osebjem, proizvodnja za lastno rabo 

j) informacijske in komunikacijske dejavnosti u) dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 

k) finančne in zavarovalniške dejavnosti   

2. Velikost podjetja (ustrezno obkrožite): 

a) mikro podjetje (od 0 do 9 zaposleni) c) 
srednje veliko podjetje (od 50 do 249 

zaposlenih) 

b) majhno podjetje (od 10 do 49 zaposlenih) d) veliko podjetje (več kot 250 zaposlenih) 

3. Število let poslovanja (ustrezno obkrožite): 

a) do 10 let d) od 30 do 40 let 

b) od 10 do 20 let e) od 40 do 50 let 

c) od 20 do 30 let f) več kot 50 let 

4. Vaša stopnja dosežene izobrazbe (ustrezno obkrožite): 

a) uprava d) inovator 

b) srednji menedžment e) drugo:_______________ 

c) operativni menedžment   

4. Vaša stopnja dosežene izobrazbe (ustrezno obkrožite): 

a) srednješolska izobrazba d) specialistična/strokovni magisterij 

b) višješolska izobrazba e) znanstveni magisterij, doktorat 

c) visokošolska/univerzitetna izobrazba   
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INTELEKTUALNI KAPITAL 

V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami človeškega kapitala v svojem 

podjetju? 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 
Se ne strinjam 

Niti se strinjam niti 

se ne strinjam 
Se strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

 

1. Zaposleni so visoko usposobljeni. 1 2 3 4 5 

2. Zaposleni sebe štejejo kot najboljše v svoji panogi. 1 2 3 4 5 

3. Zaposleni so ustvarjalni in inteligentni. 1 2 3 4 5 

4. Zaposleni so strokovnjaki na svojem področju. 1 2 3 4 5 

5. Zaposleni razvijajo nove ideje in znanje. 1 2 3 4 5 

 

V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami socialnega kapitala v svojem 

podjetju? 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 
Se ne strinjam 

Niti se strinjam niti 

se ne strinjam 
Se strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

 
1. Zaposleni imajo znanje in spretnosti sodelovati med seboj za 

diagnosticiranje in reševanje problemov. 
1 2 3 4 5 

2. Zaposleni izmenjujejo informacije in se učijo drug od drugega.  1 2 3 4 5 

3. Zaposleni sodelujejo in izmenjujejo ideje s sodelavci iz drugih 

enot/oddelkov podjetja. 
1 2 3 4 5 

4. Zaposleni skupaj z deležniki (kupci, dobavitelji, zavezništvi) razvijajo 
skupne rešitve. 

1 2 3 4 5 

5. Zaposleni uporabljajo znanje, ki so ga pridobili pri reševanju problemov 
in priložnosti v svoji enoti/oddelku tudi v drugih enotah/oddelkih podjetja. 

1 2 3 4 5 

 

V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami organizacijskega kapitala v svojem 

podjetju? 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 
Se ne strinjam 

Niti se strinjam niti 

se ne strinjam 
Se strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

 

1. V podjetju z uporabo patentov in licenc shranjujemo znanje. 1 2 3 4 5 

2. Veliko znanja našega podjetja je shranjenih v priročnikih, podatkovnih 
bazah ipd. 

1 2 3 4 5 

3. Organizacijska kultura (zgodbe, rituali) vsebuje dragocene ideje, načine 
poslovanja ipd. 

1 2 3 4 5 

4. Podjetje veliko svojega znanja »vlaga in zakorenini« v strukture, sisteme 
in procese. 

1 2 3 4 5 
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INOVIRANJE 

V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami inoviranja v svojem podjetju? 

 

1)  Procesi inoviranja izdelkov in/ali storitev 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 
Se ne strinjam 

Niti se strinjam niti 

se ne strinjam 
Se strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

 

1. Izboljšanje kakovosti izdelka in/ali storitve. 1 2 3 4 5 

2. Zmanjševanje stroškov pri izdelavi izdelka in/ali storitve. 1 2 3 4 5 

3. Vpeljava novosti v izdelek in/ali storitev z namenom izboljšanja 
enostavnosti uporabe in večjega zadovoljstva strank. 

1 2 3 4 5 

4. Razvoj novega izdelka in/ali storitve. 1 2 3 4 5 

 

V kolikšni meri se v vašem podjetju izvajajo procesi inoviranja izdelkov in/ali storitev?  

a) Ne izvajamo. 

b) Uvedene manjše spremembe ali izboljšave – posnema se rešitev z domačega trga. 
c) Uvedene manjše spremembe ali izboljšave – posnema se rešitev z mednarodnih trgov. 
d) Uvedene manjše spremembe in izboljšave – naša rešitev. 
e) Izvaja se nova izvirna/lastna inovacija. 

 

2)  Inoviranje procesov 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 
Se ne strinjam 

Niti se strinjam niti 

se ne strinjam 
Se strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

 
1. Odprava aktivnosti, ki ne prispevajo k dodani vrednosti v procesih 

izdelave. 
1 2 3 4 5 

2. Zmanjševanje stroškov. 1 2 3 4 5 

3. Izboljšanje kakovosti procesov. 1 2 3 4 5 

4. Odprava aktivnosti, ki ne prispevajo k dodani vrednosti. 1 2 3 4 5 

5. Povečanje hitrosti dostave in logističnih postopkov. 1 2 3 4 5 

 

V kolikšni meri se v vašem podjetju izvajajo inoviranje procesov? 

a) Ne izvajamo. 

b) Uvedene manjše spremembe ali izboljšave – posnema se rešitev z domačega trga. 
c) Uvedene manjše spremembe ali izboljšave – posnema se rešitev z mednarodnih trgov. 
d) Uvedene manjše spremembe in izboljšave – naša rešitev. 

e) Izvaja se nova izvirna/lastna inovacija. 
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3)  Inoviranje trženja 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 
Se ne strinjam 

Niti se strinjam niti 

se ne strinjam 
Se strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

 
1. Prenova podobe izdelkov (videz, embalaža, oblika, velikost) brez 

spreminjanja osnovnih (tehničnih in funkcionalnih) značilnosti. 
1 2 3 4 5 

2. Prenova distribucijskih kanalov. 1 2 3 4 5 

3. Prenova obstoječih načinov pospeševanja prodaje izdelkov. 1 2 3 4 5 

4. Prenova tehnik oblikovanja/določanja cen izdelkov. 1 2 3 4 5 

5. Prenova trženjskih aktivnosti. 1 2 3 4 5 

 

V kolikšni meri se v vašem podjetju izvaja proces inoviranja trženja? 

a) Ne izvajamo. 

b) Uvedene manjše spremembe ali izboljšave – posnema se rešitev z domačega trga. 
c) Uvedene manjše spremembe ali izboljšave – posnema se rešitev z mednarodnih trgov. 
d) Uvedene manjše spremembe in izboljšave – naša rešitev. 
e) Izvaja se nova izvirna/lastna inovacija. 

 

4)  Inoviranje organizacijskega sistema 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 
Se ne strinjam 

Niti se strinjam niti 

se ne strinjam 
Se strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

 
1. Izboljšanje postopkov in procesov, ki jih podjetje uporablja za izvajanje 
inovativnih dejavnosti. 

1 2 3 4 5 

2. Izboljšanje sistema upravljanja oskrbovalnih verig. 1 2 3 4 5 

3. Izboljšanje sistema upravljanja kakovosti. 1 2 3 4 5 

4. Izboljšanje sistema za upravljanje človeških virov (izobraževanje, 
usposabljanje, nagrajevanje, pozitiven odnos do inoviranja itd.). 

1 2 3 4 5 

5. Izboljšanje informacijskega sistema. 1 2 3 4 5 

6. Prenova organizacijske strukture. 1 2 3 4 5 

 

V kolikšni meri se v vašem podjetju izvaja proces inoviranja organizacijskega sistema?  

a) Ne izvajamo. 

b) Uvedene manjše spremembe ali izboljšave – posnema se rešitev z domačega trga. 
c) Uvedene manjše spremembe ali izboljšave – posnema se rešitev z mednarodnih trgov. 

d) Uvedene manjše spremembe in izboljšave – naša rešitev. 
e) Izvaja se nova izvirna/lastna inovacija. 
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INOVACIJSKA USPEŠNOST PODJETJA 

Kako bi ocenili (vaše lastno mnenje) stopnjo uspešnosti inoviranja v vašem podjetju v 

zadnjih treh letih – v primerjavi s prejšnjimi leti? 

1 2 3 4 5 

Zelo neuspešno Neuspešno 
Niti uspešno niti 

neuspešno 
Uspešno Zelo uspešno 

 

1. Sposobnost uvajanja novih izdelkov in storitev na trg pred konkurenco. 1 2 3 4 5 

2. Delež novih izdelkov in storitev v sedanjem portfelju. 1 2 3 4 5 

3. Število načrtovanih izdelkov in storitev. 1 2 3 4 5 

4. Sposobnost uvajanja inovacij v delovnih procesih in metodah dela. 1 2 3 4 5 

5. Kakovost novih izdelkov in storitev. 1 2 3 4 5 

6. Število inovacij, katerih intelektualna lastnina je ustrezno zaščitena 
(patent, model, znamka ipd.). 

1 2 3 4 5 

7. Sposobnost prenove administrativnega sistema in miselnosti v skladu z 

načeli podjetja. 
1 2 3 4 5 
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Priloga 2: Demografski podatki anketirancev 

2.1 Demografski podatki anketiranih podjetij 

 

27 %

21 %
18 %

17 %

14 %

izobraževanje

0,9 %

finančne in 

zavarovalniške 

dejavnosti

0,9 %

Struktura podjetij po dejavnosti

predelovalne dejavnosti

druge dejavnosti

strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

promet in skladiščenje

gradbeništvo

izobraževanje

finančne in zavarovalniške dejavnosti
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16 %

69 %

13 %

2 %

Velikost podjetij 

mikro podjetje

majhno podjetje

srednje veliko podjetje

veliko podjetje

 

 

do 10 let

33 %

10-20 let

35 %

20-30 let

25 %

30-40 let

3 %

40-50 let

1 %
več kot 50 let

3 %

Leta poslovanja
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2.2 Demografski podatki anketiranih oseb 

 

62 %

3 %

26 %

9 %

Položaj v podjetju

uprava

srednji management

operativni management

inovator

 

 

srednješolska

30 %

višješolska

18 %

visokošolska/

univerzitetna

35 %

specialistična/

strokovni 

magisterij

9 %

znanstveni 

magisterij

/doktorat

8 %

Izobrazba
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Priloga 3: Intelektualni kapital 

3.1 Človeški kapital 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,829 

 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 245,135 

df 10 

Sig. ,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q6a 1,000 ,563 

Q6b 1,000 ,268 

Q6c 1,000 ,792 

Q6d 1,000 ,734 

Q6e 1,000 ,753 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,110 62,200 62,200 3,110 62,200 62,200 

2 ,825 16,492 78,692       

3 ,529 10,584 89,276       

4 ,322 6,437 95,713       

5 ,214 4,287 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

  

Component 

1 

Q6c ,890 

Q6e ,868 

Q6d ,857 

Q6a ,750 

Q6b ,518 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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3.2 Socialni kapital 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,832 

 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 321,508 

df 10 

Sig. ,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q7a 1,000 ,762 

Q7b 1,000 ,744 

Q7c 1,000 ,802 

Q7d 1,000 ,614 

Q7e 1,000 ,590 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,512 70,240 70,240 3,512 70,240 70,240 

2 ,602 12,038 82,279       

3 ,453 9,054 91,333       

4 ,230 4,598 95,930       

5 ,203 4,070 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

 

 



Priloga 3 

 

 

 

 

Component Matrix
a
 

  

Component 

1 

Q7c ,896 

Q7a ,873 

Q7b ,863 

Q7d ,783 

Q7e ,768 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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3.3 Organizacijski kapital 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,767 

 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 164,239 

df 6 

Sig. ,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q8a 1,000 ,552 

Q8b 1,000 ,553 

Q8c 1,000 ,765 

Q8d 1,000 ,753 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,623 65,577 65,577 2,623 65,577 65,577 

2 ,570 14,242 79,819       

3 ,563 14,068 93,887       

4 ,245 6,113 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

  

Component 

1 

Q8c ,875 

Q8d ,868 

Q8b ,744 

Q8a ,743 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Priloga 4: Inoviranje 

4.1 Inoviranje izdelkov in/ali storitev 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,780 

 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 152,665 

df 6 

Sig. ,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q9a 1,000 ,735 

Q9b 1,000 ,621 

Q9c 1,000 ,770 

Q9d 1,000 ,458 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,584 64,610 64,610 2,584 64,610 64,610 

2 ,675 16,875 81,485       

3 ,443 11,086 92,572       

4 ,297 7,428 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

  

Component 

1 

Q9c ,877 

Q9a ,858 

Q9b ,788 

Q9d ,677 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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4.2 Inoviranje procesov 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,810 

 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 270,652 

df 10 

Sig. ,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q10a 1,000 ,680 

Q10b 1,000 ,656 

Q10c 1,000 ,753 

Q10d 1,000 ,764 

Q10e 1,000 ,394 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,247 64,937 64,937 3,247 64,937 64,937 

2 ,821 16,416 81,353       

3 ,401 8,027 89,380       

4 ,311 3,223 95,603 
   

5 ,220 4,397 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

  

Component 

1 

Q10d ,874 

Q10c ,868 

Q10a ,825 

Q10b ,810 

Q10e ,628 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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4.3 Inoviranje trženja 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,824 

 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 225,270 

df 10 

Sig. ,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q11a 1,000 ,594 

Q11b 1,000 ,639 

Q11c 1,000 ,782 

Q11d 1,000 ,550 

Q11e 1,000 ,597 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,162 63,249 63,249 3,162 63,249 63,249 

2 ,611 12,218 75,467       

3 ,564 11,276 86,743       

4 ,407 8,139 94,882 
   

5 ,256 5,118 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

  

Component 

1 

Q11c ,884 

Q11b ,800 

Q11e ,773 

Q11a ,771 

Q11d ,742 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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4.4 Inoviranje organizacijskega sistema 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,795 

 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 235,879 

df 15 

Sig. ,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q12a 1,000 ,650 

Q12b 1,000 ,464 

Q12c 1,000 ,614 

Q12d 1,000 ,574 

Q12e 1,000 ,553 

Q12f 1,000 ,410 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,264 54,417 54,417 3,265 54,417 54,417 

2 ,930 15,492 69,909       

3 ,699 11,658 81,566       

4 ,443 7,379 88,946 
   

5 ,375 6,243 95,189 
   

5 ,289 4,811 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

  

Component 

1 

Q12a ,806 

Q12c ,784 

Q12d ,758 

Q12e ,743 

Q12b ,681 

Q12f ,641 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Priloga 5: Inovacijska uspešnost podjetja 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,880 

 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 446,241 

df 21 

Sig. ,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q13a 1,000 ,749 

Q13b 1,000 ,705 

Q13c 1,000 ,736 

Q13d 1,000 ,616 

Q13e 1,000 ,701 

Q13f 1,000 ,487 

Q13g 1,000 ,466 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,460 63,707 63,707 4,460 63,707 63,707 

2 ,724 10,337 74,045       

3 ,621 8,875 82,920       

4 ,456 6,510 89.429 
   

5 ,315 4,507 93,936 
   

6 ,245 3,503 97,439 
   

7 ,179 2,561 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 



Priloga 5 

 

 

 

Component Matrix
a
 

  

Component 

1 

Q13a ,865 

Q13c ,858 

Q13b ,839 

Q13e ,837 

Q13d ,785 

Q13f ,698 

Q13g ,683 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 



Priloga 6 

 

Priloga 6: Preverjanje hipotez 

6.1 Hipoteza 1 

 

Regression 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,437
a
 ,191 ,183 ,732 

a. Predictors: (Constant), INTEL 

b. Dependent Variable: Inov_f1 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13,254 1 13,254 24,752 ,000
b
 

Residual 56,226 105 ,535     

Total 69,480 106       

a. Dependent Variable: Inov_f1 

b. Predictors: (Constant), INTEL 

 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) INTEL 

1 1 1,984 1,000 ,01 ,01 

2 ,016 11,260 ,99 ,99 

a. Dependent Variable: Inov_f1 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,845 ,401   4,596 ,000     

INTEL ,516 ,104 ,437 4,975 ,000 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Inov_f1 
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Residuals Statistics
a
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2,73 4,39 3,81 ,354 107 

Residual -2,922 1,345 ,000 ,728 107 

Std. Predicted Value -3,045 1,637 ,000 1,000 107 

Std. Residual -3,993 1,837 ,000 ,995 107 

a. Dependent Variable: Inov_f1 

 

Charts 
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6.2 Hipoteza 2 

 

Regression 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,265
a
 ,070 ,061 ,879 

a. Predictors: (Constant), INTEL 

b. Dependent Variable: Inov_f2 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,140 1 6,140 7,945 ,006
b
 

Residual 81,147 105 ,773     

Total 87,287 106       

a. Dependent Variable: Inov_f2 

b. Predictors: (Constant), INTEL 

 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) INTEL 

1 1 1,984 1,000 ,01 ,01 

2 ,016 11,260 ,99 ,99 

a. Dependent Variable: Inov_f2 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,312 ,482   4,795 ,000     

INTEL ,351 ,125 ,265 2,819 ,006 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Inov_f2 
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Residuals Statistics
a
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2,92 4,04 3,65 ,241 107 

Residual -2,870 1,482 ,000 ,875 107 

Std. Predicted Value -3,045 1,637 ,000 1,000 107 

Std. Residual -3,265 1,686 ,000 ,995 107 

a. Dependent Variable: Inov_f2 

 

Charts 
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6.3 Hipoteza 3 

 

Regression 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,235
a
 ,055 ,046 1,059 

a. Predictors: (Constant), INTEL 

b. Dependent Variable: Inov_f3 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,859 1 6,859 6,113 ,015
b
 

Residual 117,811 105 1,122     

Total 124,671 106       

a. Dependent Variable: Inov_f3 

b. Predictors: (Constant), INTEL 

 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) INTEL 

1 1 1,984 1,000 ,01 ,01 

2 ,016 11,260 ,99 ,99 

a. Dependent Variable: Inov_f3 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,776 ,581   3,057 ,003     

INTEL ,371 ,150 ,235 2,473 ,015 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Inov_f3 
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Residuals Statistics
a
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2,42 3,61 3,19 ,254 107 

Residual -2,451 1,921 ,000 1,054 107 

Std. Predicted Value -3,045 1,637 ,000 1,000 107 

Std. Residual -2,313 1,814 ,000 ,995 107 

a. Dependent Variable: Inov_f3 

 

Charts 
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6.4 Hipoteza 4 

 

Regression 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,374
a
 ,140 ,131 ,829 

a. Predictors: (Constant), INTEL 

b. Dependent Variable: Inov_f4 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11,704 1 11,704 17,027 ,000
b
 

Residual 72,176 105 ,687     

Total 83,880 106       

a. Dependent Variable: Inov_f4 

b. Predictors: (Constant), INTEL 

 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) INTEL 

1 1 1,984 1,000 ,01 ,01 

2 ,016 11,260 ,99 ,99 

a. Dependent Variable: Inov_f4 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,527 ,455   3,357 ,001     

INTEL ,485 ,117 ,374 4,126 ,000 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Inov_f4 
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Residuals Statistics
a
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2,36 3,92 3,37 ,332 107 

Residual -2,397 1,772 ,000 ,825 107 

Std. Predicted Value -3,045 1,637 ,000 1,000 107 

Std. Residual -2,891 2,137 ,000 ,995 107 

a. Dependent Variable: Inov_f4 

 

Charts 
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6.5 Hipoteza 5 

 

Regression 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,525
a
 ,275 ,268 ,568 

1 ,588
a
 ,346 ,334 ,542 

a. Predictors: (Constant), Inov_f1 

b. Dependent (Constant), Inov_f1, Inov_f4 

c. Dependent Variable: Inov_usp_f 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12,845 1 12,845 39,858 ,000
b
 

Residual 33,839 105 ,322     

Total 46,685 10       

2 Regression 16,158 2 8,079 27,525 ,000
b
 

Residual 30,526 104 ,294     

Total 46,685 106       

a. Dependent Variable: Inov_usp_f 

b. Predictors: (Constant), Inov_f1 

c. Predictors: (Constant), Inov_f1, Inov_f4 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,122 ,265   8,001 ,000     

Inov_f1 ,430 ,068 ,525 6,313 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) 1,745 ,277   6,299 ,001     

Inov_f1 ,338 ,070 ,413 4,798 ,000 ,850 1,177 

Inov_f4 ,216 ,064 ,289 3,360 ,001 ,850 1,177 

a. Dependent Variable: Inov_usp_f 
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 Collinearity Diagnostics
a
 

Model Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) Inov_f1 Inov_f4 

1 1 1,978 1,000 ,01 ,01 
 

2 ,022 9,563 ,99 ,99 
 

 1 2,942 1,000 ,00 ,00 ,01 

2 ,037 8,935 ,15 ,18 ,99 

3 ,022 11,662 ,85 ,82 ,00 

a. Dependent Variable: Inov_usp_f 

 

 

Residuals Statistics
a
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2,78 4,51 3,37 ,390 107 

Residual -2,262 1,150 ,000 ,537 107 

Std. Predicted Value -2,511 1,928 ,000 1,000 107 

Std. Residual -4,176 2,122 ,000 ,991 107 

a. Dependent Variable: Inov_usp_f 

 

Excluded Variables
a
 

Model Beta In t Sig 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
Minimum 

Tolerance 

1 Inov_f2 ,238
b
 2,530 ,013  ,241 ,740 1,350  ,740  

Inov_f3 ,122
b
 1,379 ,171 ,134 ,879 1,138 ,879 

Inov_f4 ,289
b
 3,360 ,001 ,313 ,850 1,177 ,850 

2 Inov_f2 ,091
c
 ,811  ,419 0,080 ,499  2,004  ,499 

Inov_f3 -,013
c
 -,139 ,890 -,014 ,689 1,451 ,666 

a. Dependent Variable: Inov_usp_f 

b. Predictors in the Model: (Constant), Inov_f1 

c. Predictors in the Model: (Constant), Inov_f1, Inov_f4 
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Charts 
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