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POVZETEK 

 

Namen magistrske naloge je proučitev in opredelitev razlik, zaradi katerih določene inovacije 

uspejo, določene pa doživijo neuspeh. Na podlagi analizirane literature in raziskave s pomočjo 

kvalitativnih raziskovalnih metod so bili opredeljeni in opisani dejavniki uspeha, ki se 

pojavljajo pri finančno uspešnih inovatorjih in inovativnih mikropodjetjih. Dejavniki uspeha 

so: vplivi okolja, osebnostne lastnosti, socialni kapital, finančna sredstva ter vizija in 

motivacija. Razlike med gospodarsko uspešnimi udeleženci in neuspešnimi udeleženci so bile 

opazne pri prisotnosti dejavnikov uspeha. Pri gospodarsko neuspešnih inovatorjih je bilo število 

prisotnih dejavnikov uspeha precej manjše. Največje pomanjkanje je bilo prisotno na področju 

znanja in financiranja inovacij. 

 

Ključne besede: inovacija, individualni inovator, mikropodjetje, gospodarski uspeh, dejavnik 

uspeha. 

 

 

SUMMARY 

 

The purpose of the master thesis is in examination and identification of differences that 

cause some innovations to be financially successful and some unsuccessful. Whit the analysy 

of literature and reserch with qualitative analysy methods were identified and described the 

factors of financial success of independent innventors and inventive micro-enterprises. Those 

factors are: influence from environment, personality characteristics, social capital, financial 

sources, vision and motivation. The differences between financially successful and financially 

unsuccesful respondents can be noticed mostly in the presence of success influencing factors, 

which presence was lower at financially unsuccessful independent inventors and micro-

entrepreneurs. The lack of factors was strongest in the field of entrepreneurial skills and 

financial sources. 

 

Key words: innovation, independent inventor, micro-enterprise, financial success, success 

factor. 
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1 UVOD 

Na besedo ''inovativnost'' v poslovnem svetu naletimo skoraj vsakodnevno. Brez inovativnosti 

si ne moremo zamisliti razvoja današnje družbe. Inovacije so pomembne tako za razvoj 

ekonomije in generiranja razvoja kakor tudi za uspeh podjetij in posameznikov, ki se ukvarjajo 

s podjetništvom. Ravno zaradi tega velja inovativnost za enega ključnih spodbujevalcev razvoja 

(Ferreira, Raposo in Fernandes 2013, 735). Inoviranje ima pozitiven vpliv na poslovanje 

podjetja, saj omogoča boljšo prilagodljivost, posledično pa tudi prednost pred konkurenco in 

boljše finančne rezultate (Ferreira, Raposo in Fernandes 2013, 738). 

Kljub vsem pozitivnim posledicam inovativnosti pa je potrebno omeniti tudi negativne. 

Premalokrat se zavedamo, da gre za relativno tvegano dejavnost, kjer je težko predvideti končni 

izid in razplet dogodkov. Velikokrat se zgodi, da invencija, ki se na prvi pogled zdi, da prinaša 

odlične rešitve problemov in se nam zdi nepogrešljiva za olajšanje vsakodnevnih opravil, ne 

uspe, druga s podobnimi lastnostmi pa uspe. S takšnimi vprašanji se vsakodnevno srečujejo tudi 

individualni inovatorji ter mikropodjetja, ki so se podala v inovatorske vode ter niso doživeli 

pričakovanega uspeha.  

Literatura, ki preučuje razlike med uspešnimi in neuspešnimi inovatorji, je usmerjena predvsem 

v preučevanje določenih, izbranih dejavnikov. V obstoječih virih ni zaslediti študij, ki bi 

preučevale skupek dejavnikov, ki vplivajo na uspeh individualnih inovatorjev ter mikropodjetij. 

Ravno ta vrzel je bila za nas priložnost, da temeljito preučimo področje ter v okviru magistrske 

naloge opravimo raziskavo, ki zajema celovitejši pogled na problematiko. Ugotovitve naloge 

lahko predstavljajo podlago za vzpostavitev ukrepov, ki bi povečevali možnosti za uspeh 

inovacij, kar bi dolgoročno gledano pripeljalo k povečanju finančnega uspeha inovatorjev, 

povečanja števila delovnih mest ter gospodarski razvoj. 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega ter empiričnega dela. Zaradi boljšega razumevanja celotne 

naloge smo najprej opredelili in definirali osnovne pojme. Sledi poglavje, kjer smo opisali 

načine, kako je možno inovativnost izboljšati tako na osebni kot tudi organizacijski ravni. 

Podporno okolje, ki je namenjeno izboljševanju inovativnosti pa nudi tudi država s svojimi 

institucijami. Ker je inoviranje relativno tvegana dejavnost, smo opisali tudi ovire in tveganja, 

na katera je možno naleteti med samim inovacijskim procesom. Sledi poglavje, kjer smo po 

analizi obstoječe literature opredelili in opisali vplivne dejavnike uspeha inovativnosti. 

V empiričnem delu smo dejavnike, ki vplivajo na finančni uspeh inovacij, tudi preverili. 

Opravili smo raziskavo s pomočjo kvalitativnih raziskovalnih metod z individualnimi inovatorji 

ter mikropodjetji, ki se ukvarjajo z inoviranjem ter opredelili dejavnike uspeha, ki se pojavljajo 

pri gospodarsko uspešnih individualnih inovatorjih ter mikropodjetjih. Individualne inovatorje 

in inovativna mikropodjetja smo s pomočjo kvantitativnih raziskovalnih metod, primerjalne 

statistike, opredelili na uspešne in neuspešne. Dejavnike smo primerjali s tistimi, ki so prisotni 

pri gospodarsko neuspešnih individualnih inovatorjih ter mikropodjetjih ter opisali temeljne 

razlike.  
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Nalogo smo zaključili s povzetkom ugotovitev in temeljnih spoznanj, do katerih smo prišli med 

raziskavo, podali pa smo tudi predloge za nadaljnje raziskave.  

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Obstoj in uspeh podjetja na trgu je pogojen s sposobnostjo prilagajanja in konkurenčnostjo 

podjetja. Za obstoj na trgu in uspešno poslovanje morajo podjetja ponujati nove, izboljšane in 

kakovostnejše proizvode pa tudi začeti uporabljati postopke, ki izboljšajo in olajšajo 

poslovanje, preden jih prehitijo konkurenti. Do takšnega izida vodi redna inovacijska dejavnost 

podjetja. Rašič in Markič (2008, 13) pravita, da inovacijska strategija vodi podjetje do 

izboljšanih proizvodov, večje učinkovitosti, kar posledično pripelje do večje gospodarske 

uspešnosti. Kljub temu da takšni strategiji sledi veliko podjetij, lahko o gospodarski uspešnosti 

govorimo le pri določenem deležu le-teh. Ob tem se nam poraja vprašanje, katere so razlike 

med gospodarsko uspešnimi in neuspešnimi posamezniki in mikropodjetji ter zakaj do takšnih 

razlik sploh prihaja. 

Danes so po številu patentov v ospredju večje organizacije, kljub temu pa igrajo individualni 

inovatorji zelo pomembno vlogo, saj po številu patentov presegajo državne ustanove, kot na 

primer univerze in inštitute (Meyer 2005, 113). Vsi individualni izumitelji in mikropodjetja pa 

ne dosežejo uspeha, ki so ga predvidevali in ko je govora o uspešnosti, obstajajo med njimi zelo 

velike razlike. Wickramasinghe, Ahmad in Rashid (2012, 3) pravijo, da je neuspešnih 

inovatorjev več kakor pa uspešnih. Razloge, zakaj do tega prihaja, je poskušalo poiskati več 

avtorjev. Meyer (2005, 120) je ugotovil, da obstajajo povezave med uspešnimi inovacijami ter 

znanjem s področja podjetništva. Pomanjkanje znanja s področja podjetniških veščin se je 

pokazalo tudi pri izumiteljih iz akademske sfere, ki so izkusili težave pri trženju patentov, ko 

so začeli samostojno inovirati (Meyer 2005, 120). Madrid-Guijarro, Garcia in Van Auken 

(2009, 468) so se usmerili v proučevanje vpliva okolja na uspeh inovacij. Ugotovili so, da ima 

tudi okolje, razmere na trgu in pa politična podpora ter konkurenca vpliv na to, ali bo neka 

inovacija postala uspešna, ali ne. Ugotovitve so potrdili tudi Wickramasinghe, Ahmad in Rashid 

(2012, 17), ki pravijo, da imajo individualni inovatorji v razvitih državah večje možnosti za 

uspeh v primerjavi z individualnimi inovatorji iz držav v razvoju. Lettl, Rost in Von Wartburg 

(2009, 252) so preučevali vpliv specializiranega znanja na uspešnost izumov. Specializirano 

znanje inovatorjem pomaga, da izdelajo bolj tehnološko izpopolnjene izume, izboljša pa se jim 

tudi sposobnost reševanja problemov. Raziskave kažejo, da je za uspeh pomembno tudi 

področje socialnega kapitala, ki omogoča širši dostop do različnih vrst znanja (Podmenik, 

Ivančič in Hafner 2014, 1070). Astebro, Jeffrey in Adomdza (2007, 254) pa pravijo, da na 

nastanek uspešnih izumov vpliva tudi samozavest in optimizem inovatorja. Izumitelji so bolj 

samozavestni od ostalih ljudi, zanje pa je značilno tudi večje nagnjenje k tveganju. Optimizem 

se pri inovatorjih povečuje s pridobljenimi izkušnjami (Astebro, Jeffrey in Adomdza 2007, 263 

in 266).  
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V literaturi je mogoče poiskati veliko različnih raziskav, ki so se usmerjale v proučevanje 

določenih dejavnikov, ki vplivajo na uspeh inovatorjev. Problem nastane, ko želimo poiskati 

raziskavo, ki bi celovito zajemala vse vzroke, zaradi katerih so nekateri individualni inovatorji 

ter mikropodjetja uspešni, drugi pa ne uspejo. Treba je omeniti, da pa je bilo opravljenih kar 

nekaj raziskav, ki so proučevale razloge, zakaj nekatera mlada podjetja uspejo, ostala pa ne. 

Tak primer je raziskava Watsona, Hogarth-Scotta in Wilsona (1998). Avtorji (Watson, 

Hogarth-Scotta in Wilson 1998, 217) so ugotovili, da so mlada podjetja bolj dovzetna za propad 

od starejših. Dejavnike uspeha mladih podjetij je preučeval tudi Yusuf (1995, 70), ki je ugotovil, 

da na uspešno poslovanje vpliva uspešno upravljanje, možnosti financiranja, osebne lastnosti 

ustanovitelja ter državno podporno okolje. 

Na temo uspeha inovatorjev ter mikropodjetij je bilo opravljenih kar nekaj raziskav, vendar pa 

so bile usmerjene le v določene dejavnike uspeha. V obstoječi literaturi je možno zaslediti le 

raziskave o posameznih dejavnikih, kar pa ni dovolj, da lahko razumemo, zakaj nekateri 

samostojni inovatorji in mikropodjetja doživijo gospodarski uspeh, drugi pa so neuspešni. Za 

razumevanje, zakaj do tega prihaja, je treba upoštevati vse dejavnike uspeha in ni dovolj, da se 

usmerimo v le nekaj izbranih. Problem je odsotnost raziskave v obstoječi literaturi, ki bi s 

celovitejšim pristopom zajela širši nabor dejavnikov uspeha inovatorjev. Celovitejša raziskava 

bi lahko prispevala k zmanjšanju števila neuspehov na področju inoviranja ter pripomogla k 

izboljšanju razmerja med uspešnimi in neuspešnimi inovatorji ter mikropodjetji.   

1.2 Namen, cilji, raziskovalna vprašanja 

Namen magistrske naloge je opraviti raziskavo s pomočjo kvalitativnih raziskovalnih metod, s 

katero bo odpravljena odsotnost celovite raziskave, ki bi zajemala, proučila in opisala širši 

nabor dejavnikov uspeha inovativnih posameznikov ter mikropodjetij. Obstajajo razlike v 

uspehu inovativnih mikropodjetij in posameznikov ter razlogi, zakaj do njih prihaja. Za odpravo 

teh razlik, predvsem za odpravo neuspeha, je treba razumeti, zakaj do tega prihaja. Namen 

magistrske naloge je podrobneje proučiti, kateri dejavniki vplivajo na uspešnost individualnih 

inovatorjev in mikropodjetij ter jih tudi opisati. Poleg tega pa želimo tudi identificirati in opisati 

razlike pri dejavnikih, ki se pojavljajo pri gospodarsko uspešnih, v primerjavi z gospodarsko 

manj uspešnimi ali neuspešnimi, posameznikih in mikropodjetjih. Z magistrsko nalogo želimo 

izpolniti vrzel v obstoječi literaturi in podrobneje opisati ter proučiti skupek različnih 

dejavnikov, ki so odgovorni, da do razlik v gospodarski uspešnosti inovativnih posameznikov 

in mikropodjetjih prihaja, predvsem pa izluščiti skupek dejavnikov, ki vplivajo na uspeh. 

Magistrska naloga vsebuje tudi priporočila za nadaljnje raziskave tega področja ter bo 

predstavljala podlago za izvedbo le-teh. 
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Cilji: 

– analizirati literaturo s področja inoviranja posameznikov in mikropodjetij, 

– opredeliti dejavnike, ki vplivajo na gospodarski uspeh inovativnih mikropodjetij in 

posameznikov, 

– opisati dejavnike, ki vplivajo na gospodarski uspeh inovativnih mikropodjetij in 

posameznikov, 

– opredeliti gospodarski uspeh inovativnih mikropodjetij in posameznikov, na podlagi 

katerega se lahko ločijo uspešni inovativni posamezniki in mikropodjetja, od neuspešnih, 

– izvesti polstrukturirani intervju z inovativnimi posamezniki in mikropodjetji, 

– ugotoviti razliko med dejavniki (ne) uspeha pri gospodarsko uspešnih ter pri gospodarsko 

neuspešnih inovativnih posameznikih in mikropodjetjih, 

– podati priporočila za nadaljnje raziskave. 

 

Raziskovalni vprašanji: 

– Kateri dejavniki vplivajo na gospodarsko uspešnost inovativnih mikropodjetij in 

individualnih inovatorjev?  

– Katere razlike pri dejavnikih je zaslediti pri gospodarsko uspešnih, v primerjavi z 

gospodarsko neuspešnimi, inovativnimi posamezniki in mikropodjetji? 

1.3 Metode raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.  

V prvem, teoretičnem delu, smo uporabili metodo analize ter analizirali literaturo, ki obravnava 

temo samostojnih inovatorjev ter mikropodjetij in njihov uspeh. S pomočjo analize literature 

smo opredelili dejavnike uspeha inovativnih mikropodjetij ter posameznikov. V naslednjem 

koraku smo uporabili metodo deskripcije, s katero smo podrobneje opisali dejavnike 

gospodarskega uspeha.  

Teoretičnemu delu naloge sledi eksperimentalni del, ki poteka v dveh fazah. V prvi fazi so 

uporabljene kvantitativne metode, in sicer metoda primerjalne statistike, v drugi fazi, kjer 

poteka izvedba intervjujev ter analiza podatkov pa kvalitativne metode. 

Kvantitativne metode so omogočile, da lahko opredelimo gospodarsko uspešna ter gospodarsko 

neuspešna mikropodjetja ter posameznike. Na podlagi spremenljivk kot, na primer, prihodki, 

dobiček, dodana vrednost in rast podjetja smo oblikovali nabor kazalnikov gospodarskega 

uspeha ter opredelili uspeh udeležencev raziskave. Pri samem izboru udeležencev raziskave 

smo upoštevali podatke in priporočila združenja izumiteljev ASI (Aktivni slovenski inovatorji) 

glede tega, katerega so izumitelji uspešno prodali, licencirali svoje izume ali pa vzpostavili 
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proizvodnjo in prodajo izdelkov v okviru lastnega podjetja oziroma kateri pri tem niso bili 

uspešni. 

Sam izbor udeležencev raziskave je nastal z neslučajnostnim vzorčenjem. Uporabljeno je bilo 

priložnostno vzorčenje, za katerega je značilno, da vanj vključimo samo tiste enote, ki so, glede 

na določeno situacijo, najbolj dostopne. Glede na specifičnost ter okrnjeno število populacije 

je bilo najbolj primerno vzorčenje, priložnostno vzorčenje. Po pomoč pri sestavi vzorca smo se 

obrnili na združenje ASI (Aktivni slovenski inovatorji), ki nam je priskrbelo stike 20 

izumiteljev in podalo subjektivno mnenje o njihovem uspehu.  

V drugi fazi so bile uporabljene kvalitativne metode. Uporabili smo metodo polstrukturiranega 

intervjuja. Za polstrukturirani intervju so značilna vprašanja odprtega tipa, prisotna pa so tudi 

podvprašanja, ki so lahko vnaprej pripravljena ali pa jih postavljamo glede na dano priložnost. 

Vprašalnik je sestavljen iz sedmih vprašanj, ki so usmerjena v odprte odgovore. Glavnim 

vprašanjem sledijo podvprašanja, ki so ponekod tudi zaprtega tipa oziroma usmerjena v točno 

določene odgovore. Pred samo izvedbo intervjuja sta bila opravljena tudi dva pilotna intervjuja, 

katerih namen je bil preveriti ustreznost metodologije in prepoznati napake s strani spraševalca 

ter odprava le-teh med izvedbo ostalih intervjujev. 

Izvedbi intervjuja sledi analiza podatkov. Metoda, ki je bila uporabljena, je analiza kvalitativnih 

podatkov, ki poteka v štirih korakih. V prvem koraku smo v besedilu identificirali ponavljajoče 

se oziroma zanimive stavke, ki smo jih združili v kode. Gre za postopek kodiranja. Postopku 

kodiranja sledi postopek kategorizacije, v katerem so bile kode združene glede na neke skupne 

značilnosti. Združene kode imenujemo kategorije. Sledi faza analize ter interpretacije. V fazi 

interpretacije smo trditve, ki so se pojavljale med samim intervjujem, povezali s spoznanji iz 

preučene literature. 

1.4 Predvidene omejitve in predpostavke 

Omejitve: 

– Madrid-Guijarro, Garcia in Van Auken (2009, 468) pravijo, da na finančni uspeh neke 

inovacije vplivajo tudi dejavniki iz okolja, na primer podpora politike. Žal v raziskavi 

nismo mogli zavzeti omenjenega dejavnika uspeha, saj smo se omejili samo na območje 

Slovenije. Omejitev bo onemogočila raziskovanje vpliva okolja ter podpore države. 

– Omejitve so se pojavile tudi pri izbiri izpraševancev. Posamezni inovatorji in 

mikropodjetja so iz različnih panog, za katere ne moremo posplošiti zakonitosti. Na razlike 

nakazuje, povprečna dodana vrednosti na zaposlenega, kjer je razpon te za mikrodružbe 

leta 2014 segal od 20.151 EUR za druge raznovrstne poslovne dejavnosti pa do 130.244 

EUR pri dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (Si Stat 2015). 

– Naslednja omejitev se pojavlja pri izbiri vzorca. Vzorec je zaradi finančnih in časovnih ter 

prostorskih omejitev omejen na 20 izpraševancev. 
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– Omejitev predstavlja tudi večinoma telefonsko opravljanje intervjujev, kar izključuje 

možnost opazovanja nebesedne komunikacije. Izpraševanci so locirani v različnih regijah 

in zaradi prevelikih razdalj opravljanje intervjujev na sedežu podjetja ali domu ni bilo 

mogoče. Dodatno omejitev je predstavljalo pomanjkanje časa udeležencev. Zaradi tega je 

bil najbolj optimalen način izvedbe intervjuja ravno preko telefona, kljub omejitvam, ki jih 

prinaša. 

– Kot omejitev bi poudarili tudi nedostopnost finančnih podatkov individualnih inovatorjev, 

ki nimajo odprtega lastnega podjetja. Podatki so nam bili posredovani s strani udeležencev, 

vendar pa gre v tem primeru za ocene in ne točne vrednosti. 

Predpostavke: 

– Predpostavljam, da so viri, ki so vključeni v analizo verodostojni ter podatki resnični. 

– Predpostavljam, da so izpraševanci, ki so vključeni v raziskavo podajali resnične podatke. 

Priznavanje gospodarskega neuspeha in lastnih napak je lahko težko. Odkrit pogovor z 

udeleženci raziskave na temo gospodarskega neuspeha pa je lahko problematičen, saj je 

stremljenje k uspehom v človeški naravi ter priznavanje lastnih neuspehov težavno. Zato 

predpostavljam, da so udeleženci odkriti, ter da so podane informacije verodostojne. 
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2 TEORETIČNI DEL 

Teoretični del je bil namenjen pregledu obstoječe literature. Za boljše razumevanje celotne 

naloge so bili najprej opredeljeni ter definirani osnovni pojmi, sledi poglavje, kjer so opisani 

načini, ki spodbujajo inovativnost. Govora je o načinih, s katerimi lahko spodbujamo 

inovativnost zaposlenih, o načinih, s katerimi vsak posameznik pri sebi spodbudi inovativnost 

ter o podpornih okoljih s strani države. Ker je pri inoviranju govora o relativno tvegani 

dejavnosti, so opisane tudi ovire in tveganja, ki negativno vplivajo na inoviranje pri 

posameznikih ali znotraj mikropodjetij. V poglavju so opisani in opredeljeni tudi vplivni 

dejavniki inovativnosti kot na primer vpliv okolja, osebnostne lastnosti, znanje, sposobnost 

mreženja oziroma socialni kapital ter finančne zmožnosti. 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

Zaradi velikega števila različnih definicij, ki opredeljujejo določene pojme, je treba opredeliti 

sam pomen pojmov. Opredelitev pomena pojma omogoča tudi lažje razumevanje besedila v 

nalogi. Opisan je pomen pojma ustvarjalnost, invencija, inovacija, individualni inovator ter 

mikropodjetje in pa pojem intelektualne lastnine. 

2.1.1 Ustvarjalnost  

Ustvarjalnost je predpogoj za inovativnost, zato je, za razumevanje pojma inovacija, treba 

razumeti tudi, kaj je ustvarjalnost in pojem podrobneje opredeliti. Gre za pojem s širokim 

pomenom in zaradi tega obstaja več definicij. 

Likar (1998, 16) definira ustvarjalnost kot lastnost ljudi, da so zmožni opustiti običajno 

ravnanje in narediti kaj drugačnega. Gre za proces, ko oseba ustvari nekaj novega, ki ima neko 

dodano vrednost. Pod te novosti sodijo tako izdelki kot tudi rešitve problemov, procesi pa tudi 

umetnost, literatura, (Likar idr. 2013, 42). Proizvodu lahko rečemo, da je ustvarjalen, ko imamo 

opravka z neko novostjo, novo vrednostjo, uporabnostjo (Berginc in Krč 2001, 21).  

Davis, Davis in Hoisl (2008, 3–4) ustvarjalnost definirajo kot uporabo novih stvari v običajnih 

kombinacijah in uporabo novih stvari v starih kombinacijah. Poudarjajo, da vsak novi prispevek 

k določenemu ustaljenemu postopku omogoča pogled z drugačnih perspektiv in ravno to 

povzroča ustvarjalnost. 

Unsworth (2001, 290) je raziskovala, zakaj se ljudje sploh odločajo, da se udeležujejo 

ustvarjalnih procesov ter kaj sproža ustvarjalnost. Ustvarjalnost ali kreativnost definira kot 

pojav, ki sloni na novih in uporabnih idejah, ne glede na to, ali jo je možno proizvajati, kakšne 

vrste je, ter ne glede na ostale okoliščine (Unsworth 2001, 289). Proces ustvarjanja je opredelila 

kot dvodimenzionalni proces. Prvo dimenzijo je poimenovala gonilni tip ustvarjalnosti. Gonilni 

tip ustvarjalnosti je opredelila kot proces, ki sproži, da se oseba odloči za ustvarjalno aktivnost. 
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Dejavniki so lahko notranji (npr. želja po ustvarjanju) ali zunanji (npr. služba). Drugo dimenzijo 

procesa ustvarjalnosti je razlagala kot začetno fazo ter jo je poimenovala sprožilec. Sprožilec 

je dogodek ali predmet, ki sproži postopek ustvarjanja Unsworth 2001, 290).  

Kronfeldner (2009, 578) je primerjala definicije ustvarjalnosti s področij različnih strok. Vsem 

je skupno to, da ustvarjalnost definirajo, kot sposobnost ustvarjati delo, ki je hkrati originalno, 

nepredvidljivo ter primerno, uporabno.  

Ustvarjalnost je ključna pri generiranju idej, vendar pa ni pomembna samo v tej fazi, temveč 

tudi v ostalih fazah invencijsko-inovacijskega procesa. Pomembna je tako pri fazi dojemanja 

oziroma percepciji, spoznavanja bistva oziroma analizi, proizvodnji zamisli oziroma 

produkciji, fazi izbire ali selekciji ter fazi uporabe ali inovaciji (Likar 1998, 16). Ustvarjalnost 

je možno izboljšati s širokim naborom idej in kombinacijami le-teh. Kombinacije idej, ki v 

preteklosti še niso bile uporabljene, pripomorejo k večji ustvarjalnosti (Davis, Davis in Hoisl. 

2008, 3) 

Ustvarjalno razmišljanje lahko strnemo v proces, ki mu pravimo ustvarjalni proces. Proces 

poteka v štirih fazah: faza zanimanja, faza priprave, faza inkubacije in razsvetlitve (Berginc in 

Krč 2001, 22). V prvi fazi je najbolj pomembno zanimanje ali motivacija za odkrivanje in 

zaznanje problema. V drugi fazi poteka zbiranje informacij o problemu. V tretji fazi poteka 

generiranje idej. Generiranje idej je odvisno od naših ustvarjalnih sposobnosti in pa notranje 

motivacije za rešitev problema. V zadnjem koraku posameznik s pomočjo znanja, ki ga ima o 

določenem problemu, ovrednoti ideje (Berginc in Krč 2001, 26-27). 

Ustvarjalnost je mogoče tudi meriti. Opravljanje meritev je pomembno predvsem znotraj 

organizacij, saj se na tak način prepreči, da bi se ideje izgubile. Merijo se ustvarjalnost ljudi, 

ustvarjalne izdelke in pa procese (Likar idr. 2013, 42). Pri ustvarjalnih ljudeh poznamo meritve 

osebnosti, kjer se opazujejo karakteristike posameznika, inteligenca, samozavest, originalnost, 

informiranost. Meritve opravljajo psihologi z različnimi psihološkimi testi. Merijo se tudi 

biografske lastnosti, ki pregledujejo zgodovinsko ozadje posameznika, kot so družina, šolanje, 

hobiji pa tudi osebna razmerja (Likar idr. 2013, 43).  

2.1.2 Invencija 

Tudi definiranja pojma invencija se je lotilo več avtorjev in zaradi tega obstaja več definicij. 

 

Desai (1993) je raziskoval izvor besede invencija ter zgodovino uporabe besede. Beseda 

invencija izhaja iz latinske besede inventio, ki pa izhaja iz besede venire, kar pomeni priti, 

odkriti, v bolj formalnih zapisih pa tudi uvesti v uporabo, odkriti, vzpostaviti (Desai 1993, 120). 

Ena prvih definicij je invencijo opredelila kot kreacijo nove tehnologije, ki se od inovacije 

razlikuje po tem, da še ni bila predstavljena na tržišču (Arthur 2007, 274). 
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Invencijo lahko opredelimo kot novo zamisel, ki bo morda postala koristna ter uporabna (Likar 

1998, 17). Gre za proces, v katerem se kreira novo znanje. To je lahko kreacija nove naprave, 

proizvodnega postopka oziroma uporaba proizvodov v nove namene (Likar 1998, 17).  

Pretnar (2002, 31) invencijo definira kot znanstveni dosežek ali raziskovalno delo, ki 

vključujejo odkritja, ki postanejo del patentne zakonodaje. Pri invenciji gre lahko za inovacijo, 

ki je namenjena komercialni rabi, lahko pa je govora tudi o celotnem inovacijskem procesu. 

Arthur (2007, 287) invencijo označuje kot dolgotrajen proces, ki povezuje namen z načeli, kako 

le-ta namen zadovoljiti. Proces se začne z notranjo potrebo inovatorja, ki uvidi pomanjkljivosti 

nekega izdelka in jih poskuša odpraviti. Ta proces se ponavlja toliko časa, dokler problemi 

oziroma pomanjkljivosti ne izginejo. Definira jo kot rezultat procesa reševanja nekega 

problema (Arthur 2007, 278). Pravi, da se potreba po novi invenciji pojavi iz ekonomskih ali 

socialnih priložnosti. Poudarja, da ne smemo izključevati niti potreb vojske ter kot primer 

navaja razvoj bojne opreme po 1. svetovni vojni. Invencija je povezava med neko potrebo ter 

procesom, da to potrebo zadovoljimo. Deli jo na dva dela. Prvi del je iskanje smisla oziroma 

problema, drugi del pa je preobrazba rešitve v realnost (Arthur 2007, 282). Do invencij 

velikokrat pride z izposojanjem tehnologije, ki jo uporabljamo v druge namene (Arthur 2007, 

280).  

Fatur in Likar (2009, 13) pravita, da je invencija faza, ki se pojavi pred nastankom inovacij. 

Gre za idejo, ki ima potencial, da nastane inovacija. Invencija je koristna, uporabna ideja, ki pa 

ne velja vedno za donosno. Invencij je več kot je inovacij, saj vse invencije ne postanejo 

inovacije. Iz invencije se razvije potencialna inovacija. Potencialna inovacija predstavlja 

pomembno ter uporabno novost, ki pa še ni nujno koristna ali donosna. V zadnji fazi 

invencijsko-inovacijske verige pa se takšna potencialna inovacija pretvori v inovacijo (Likar 

1998,17). Rašič in Markič (2008, 22) pravita, da do te faze pride, ko iz invencije oblikujemo 

uporaben izdelek, po katerem začnejo posegati uporabniki. Takrat se invencija pretvori v 

inovacijo. Torej lahko rečemo, da je inovacija invencija, ki je bila komercializirana (Nagy in 

Ruzzier 2013, 51). 

2.1.3 Inovacija  

Sam izvor besede inovacija prihaja iz latinščine. Beseda inovacija izhaja iz latinske besede 

innovare, ker pomeni ustvariti nekaj novega (Likar idr. 2013, 16) 

Z definicijo pojma ''inovacija'' se je ukvarjalo več avtorjev. 

Likar idr. (2013, 13) inoviranje definira kot sposobnost obvladovanja procesa, ki prinaša nove 

produkte, storitve, boljšo učinkovitost ali pa izboljša lastnosti že obstoječih procesov oziroma 

produktov. Inovacija je rezultat skupka postopkov, ki pripeljejo do izboljšanja izdelka ali 

procesa. Fatur in Likar (2009,13) sta inovacijo definirala kot nov ali bistveno izboljšan izdelek, 

postopek ali pa storitev, ki se pojavi na trgu oziroma se uporabi v okviru določenega postopka. 
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Miron, Erey in Naveh (2004, 175) inovacijo definirajo kot uspešno implementacijo ustvarjalnih 

idej. 

Pojem je možno definirati tudi s formulo. Inovacija je zmnožek invencije, podjetnosti, 

celovitosti organizacije, vodenja, sodelavcev, kulture, tekmecev, odjemalcev, dobaviteljev 

drugih družbeno-gospodarskih pogojev, naravnega okolja in pa naključja (Rašič in Markič 

2008, 27). 

Definicije inovacije se je lotila tudi Evropska komisija, ki je leta 1995 pojem inoviranja 

definirala kot: 

– Proces, ki prinaša neko novost, ideja o reševanju nekega problema. 

– Rezultat zgoraj omenjenega procesa, to je bodisi nov predmet, nov proces, storitev bodisi 

delovna praksa (Likar idr. 2013, 16). 

Različni avtorji so inovacije delili in klasificirali na različne načine. Marid-Guijarro, Garcia in 

Van Auken (2009, 407) so inovacije delili na tehnološke ter na inovacije organizacijskih metod. 

Kot inovacije tehnoloških metod so opredelili nove produkte, spremembe produktov ali pa 

samo proizvodnih procesov. Pod pojmom inovacije organizacijskih metod pa so definirali 

spremembe v organizacijski strukturi nekega podjetja ter v sami administraciji.  

Tudi Birkinshaw, Hamel in Mol (2008, 825) so inovacije delili na več vrst. Ločili so med 

tehnološkimi inovacijami, procesnimi inovacijami, storitvenimi inovacijami, strateškimi 

inovacijami ter vodstvenimi inovacijami. V prvo skupino so uvrščeni tehnološki izdelki, v 

drugo skupino inovacije iz področij delovnih procesov, v tretjo skupino inovacije, ki se 

pojavljajo na področju opravljanja storitev, ter v zadnjo skupino inovacije iz področja 

upravljanja in vodenja organizacij (Birkinshaw, Hamel in Mol 2008, 825). Likar idr. (2013,18) 

ločijo štiri tipe inovacij, inovacije produktov, inovacije procesov, inovacije v managementu ter 

inovacije v marketingu. Pri prvem tipu gre za nove produkte ali produkte, ki so bistveno 

izboljšani od že obstoječih. Pri inovacijah procesov govorimo o izboljšanih procesih znotraj 

organizacije. Inovacije v managementu so inovacije, ki izboljšajo vodstvene procese. 

Marketinške inovacije so inovacije iz področja promocije, prodajne cene ter distribucije storitev 

ali izdelka, ki ga organizacija ponuja (Likar idr. 2013, 18). Večkrat je zaslediti tudi izraze 

industrijska inovacija, tehnična inovacija ter tehnična izboljšava. O industrijski inovaciji je 

govora, kadar je prisotno preoblikovanje neke ideje v nov oziroma izboljšani proizvod ali 

proizvodni proces. O tehnični inovaciji govorimo, ko je z namenom izboljšanja gospodarske in 

ekonomske koristi prisotna uporaba tehniških izumov pri sredstvih za delo. Tehnična izboljšava 

pa je tehnična rešitev, ki povzroči večjo storilnost, izboljša kakovost proizvodov, omogoči 

prihranek materialov ter izboljša vrednost dela (Likar 1998, 18).  
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2.1.4 Individualni inovator in mikropodjetje 

Individualni inovatorji so inovatorji, ki delujejo samostojno, neodvisno od drugih organizacij 

ter nimajo odprtega podjetja (Nicholas 2010, 61). Gre torej za izumitelja, ki izumlja v prostem 

času. V določenih primerih pa se samostojni inovatorji, za potrebe trženja izumov ali pa 

vzpostavitev proizvodnje, odločijo odpreti lastno podjetje. 

Meyer (2005, 115) je inovatorje delil na več skupin. V prvo skupino je uvrstil inovatorje - 

podjetnike. V to skupino sodijo inovatorji, ki skušajo svoje inovacije preleviti v končne izdelke 

ter jih tržiti v okviru svojega podjetja. Takšna podjetja so imenovana start-up podjetja. V drugo 

skupino sodijo inovatorji - lastniki. Gre za že ustaljena podjetja, ki inovacije skušajo uporabiti 

za izboljšanje učinkovitosti ter poslovanja znotraj lastnega podjetja. Tretjo skupino je 

poimenoval inovatorji - licenčniki ter vanjo razvrstil inovatorje, ki inovacij ne skušajo uporabiti 

ali tržiti sami, ampak prodajo pravice v obliki licence ali patentov drugemu podjetju. V zadnjo 

skupino, inovatorji - akademiki, pa sodijo inovatorji, ki inovirajo pod okriljem univerz in so 

deležni vse njihove podpore, tako strokovne kot finančne. 

Opredelitev pojma mikropodjetje je zapisana v Zakonu o gospodarskih družbah. V ZGD-1 je 

mikrodružba opredeljena kot družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: 

– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset, 

– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 EUR in 

– vrednost aktive ne presega 350.000 EUR (Uradni list RS, št. 65/2009). 

Peirce (2014, 43) izpostavlja pomen mikropodjetij na področju inoviranja. Pravi, da do inovacij 

prihaja v podjetjih vseh velikosti, vendar pa imajo mikropodjetja večjo verjetnost, da pridejo 

do radikalnih inovacij.  

2.1.5 Intelektualna lastnina 

Pod pojmom intelektualna lastnina pojmujemo vse ustvarjene novosti, inovacije ter druge 

izboljšave na industrijskem, znanstvenem pa tudi umetniškem področju, ki jih pravno ščiti 

zakon, ki ureja področje industrijske lastnine, avtorskih in sorodnih pravicah (Likar 1998, 19). 

Z zakonom so zaščitene tako avtorske pravice avtorja oziroma osebe, ki je inovacijo ustvarila 

kakor tudi rezultati gospodarskega izkoriščanja, ki jih inovacija prinese. Na tak način je 

inovacija zakonsko zaščitena pred krajo (Likar 1998, 127). 

Industrijsko lastnino delimo na patente, modele in vzorce, blagovno in storitveno znamko ter 

na označbo porekla blaga (Likar 1998,128). Patent je pogodba med državno organizacijo in 

prijaviteljem, s katero se zavaruje nov izum. Cooper (1991, 838) ga definira tudi, kot začasni 

monopol nad prodajo, uporabo ter izdelavo določenega izdelka ali pa izvajanjem storitve. Patent 

inovatorju dodeljuje pravice, da inovacijo proizvaja, uporablja, ali trži za določeno časovno 
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obdobje (Denicolò 2007, 683). Jackson (2003, 5) izpostavlja tudi pomen pravnega mehanizma 

patenta, ki ga je možno uporabiti, ko pride do zlorabe in ponarejanje inovacije.  

Za prijavo patenta morajo biti izpolnjeni določeni pogoji: 

– izum mora biti nov ter nikjer na svetu ne sme biti že prijavljen enak izum, 

– izum mora biti inventiven, ne sme izhajati iz že poznane tehnologije, 

– izum mora biti industrijsko uporaben (Malešević 2007, 1).  

S prijavo patenta dobi inovator pravice, ki za določen čas preprečujejo drugim osebam, da bi 

brez njegovega soglasja izkoriščale njegovo inovacijo. V Sloveniji je za podelitev patentov 

odgovoren Urad RS za intelektualno lastnino. V kolikor želi inovator inovacijo zavarovati tudi 

v drugih državah pa lahko prijavo vloži v državi, kjer želi zavarovati inovacijo ali pri Svetovni 

organizaciji za intelektualno lastnino (Malešević 2007, 1) 

V Sloveniji poznamo več vrst patentov: redni patent, patent s skrajšanim trajanjem ter 

dopolnilni patent. Redni patent je osnovna oblika prijave izuma, ki je tudi najpogosteje 

uporabljena. Patent s skrajšanim trajanjem je patent, ki izum varuje za obdobje deset let. 

Dopolnilni patent dopolnjuje osnovni patent v primeru, ko je prijavitelj nadaljnjo razvijal izum 

ter prišel do novih rešitev. V takšnem primeru ima, v roku 18 mesecev po prijavi, možnost 

vložiti prijavo za dopolnilni patent (Likar 1998,129).  

Model ali vzorec je oblika zavarovanja, s katero se varujejo nove vizualne oblike nekega 

izdelka. Model oziroma vzorec je možno zavarovati, če se bistveno razlikujejo od predhodno 

prijavljenih modelov v Republiki Sloveniji (Likar 1998, 130). 

Pod blagovno znamko pojmujemo zavarovanje znaka, ki je v gospodarstvu namenjen 

razlikovanju blaga oziroma storitev podobne vrste. Pod blagovno znamko se običajno zavaruje 

slika, beseda, kombinacija znakov ali barv, šifra oziroma vinjeta (Likar 1998,130). 

Označba porekla blaga je namenjena zavarovanju geografskega imena proizvodov, katerih 

lastnosti so odvisne od geografske lege oziroma območja, na katerem so bili proizvedeni. Na 

takšne proizvode navadno vpliva podnebje, sestava tal ter značilen postopek proizvodnje ali 

obdelave (Likar 1998,131). 

Vermont (2006, 477) pravi, da je namen intelektualne lastnine, da utemeljuje, kdo je kaj naredil 

ter kdaj in da določi finančni delež, ki pripada lastniku. 

 

2.2 Spodbujanje inovativnosti pri posameznikih in mikropodjetjih 

Inovativnost se da spodbujati tudi na različne načine. V poglavju so opisani načini, kako se 

inovativnost spodbuja znotraj organizacije, z vzpostavitvijo okolja, ki je naklonjeno 

inovacijam. Opisano je tudi, kako se inovativnost da spodbujati na ravni posameznika. 
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Inovativnost se spodbuja tudi s strani države, ki zagotavlja obstoj in delovanje določenih 

podpornih institucij. 

2.2.1 Podpora znotraj organizacije 

Predvsem pri mikropodjetjih je zelo pomembno, da se ustvari inovativno okolje, ki podpira 

nastajanje inovacij ter vnaprej preprečuje nastanek ovir, ki bi negativno vplivale na inovacije. 

Ker imajo mikropodjetja malo zaposlenih je pomembno, da so le-ti, čim bolj inovativni. V 

poglavju so, poleg ukrepov in tehnik, ki se izvajajo v organizacijah, opisane tudi tehnike, ki 

izboljšujejo inovativnost na ravni posameznika. 

Ustvarjanje inovativnega okolja  

Da se ustvari inovativno okolje, se delodajalci velikokrat zatečejo k različnim tehnikam in 

načinom vodenja, ki privedejo do oblikovanja inovativnega okolja. Vsaka oseba ima določen 

potencial, da postane ustvarjalna, vprašanje je le, ali bo to kreativnost začela uporabljati. Oseba, 

ki postane ustvarjalna, razvije, v primerjavi z drugimi, drugačen pogled na svet, okolja okoli 

sebe pa se zaveda na drugačen način, kar omogoča tudi oblikovanje drugačnih rešitev 

problemov (Likar idr. 2013, 43).  

Fatur in Likar (2009, 25) poudarjata pomen lastnega znanja v organizaciji. Pravita, da ni 

najpomembnejše, da neka organizacija vodi na vseh tehnoloških področjih, saj lahko vodilni 

položaj doseže tudi na druge načine. Kot primer izpostavljata proizvod, ki je primerljiv s 

proizvodi, ki jih na trg postavlja konkurenca, vendar dosega boljše prodajne rezultate na račun 

inovativnega pristopa trženja. Pomembno je tudi, da podjetje skrbno razmisli in se odloči, katere 

dejavnosti bodo opravljali zunanji sodelavci. Če ohrani invencijsko-inovacijsko dejavnost 

znotraj podjetja mora zagotoviti tudi sredstva za to dejavnost. Na tak način lahko podpira kader 

in spodbuja kreativnost, hkrati pa tudi obdrži najbolj inovativne sodelavce. Poglavitnega 

pomena pa je, da se inovativnost spodbuja pri vseh sodelavcih. 

Sistem, ki spodbuja inovativnost pri vseh sodelavcih, ne samo pri tistih, ki se profesionalno 

ukvarjajo z inoviranjem, imenujemo management idej. Gre za formaliziran mehanizem, ki 

zaposlene spodbuja h generiranju idej, ki bi izboljšale delovanje organizacije, v kateri so 

zaposleni (Fatur in Likar 2009, 27). Takšni predlogi ne prinašajo drastičnih sprememb in 

napredka, vendar pa lahko pozitivno vplivajo na konkurenčnost podjetja. Za delovanje takšnega 

sistema pa obstaja ključen predpogoj. Sistem bo deloval samo, če ga bo podprlo vodstvo 

podjetja, če se predlogi nanašajo samo na probleme in vključujejo tudi rešitve, če so predlogi 

evidentirani ter podpisani s strani avtorjev ter vključujejo tudi povratno informacijo, ali je bil 

takšen predlog sprejet (Fatur in Likar 2009, 28).  

K inovativnosti znotraj organizacije spodbuja tudi kultura podjetja. Kulturo podjetja lahko 

definiramo kot skupek norm in vedenjskih vzorcev zaposlenih, ki ustvarijo unikatno socialno 
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okolje znotraj organizacije (WebFinance inc, 2016). Kulturo podjetja, kjer igrajo ključno vlogo 

in vrednoto inovacije, imenujemo kultura inovativnosti. V podjetjih, kjer je značilna kultura 

inovativnosti, je vodstvo naklonjeno spremembam ter tako finančno kot z dejanji podpira 

ustvarjalnost. Ena od značilnosti v kulturi inovativnosti je tudi učinkovita komunikacija med 

vodstvom in zaposlenimi. Vodstvo je z zaposlenimi pripravljeno deliti svoje cilje, zaposlene pa 

nenehno spodbuja k doseganju le-teh. Poleg tega, v podjetju z ustvarjalno kulturo, do idej 

prihajajo tudi na drugačne načine. Zaposleni iščejo ideje med potrošniki, konkurenco, 

znanstveniki ter celo pri podjetjih, ki se ukvarjajo z drugo dejavnostjo. Pri oblikovanju 

ustvarjalne kulture pomaga zaposlovanje inovativnih posameznikov, spodbujanje uporabe 

tehnik, ki povečujejo ustvarjalnost, oblikovanje učeče se kulture, spodbujanje zaposlenih, 

nagrajevalni sistem, vlaganje v razvoj ter sprejemanje tveganja (Likar idr. 2013, 51). 

Miron, Erey in Naveh (2004, 192) so proučevali, kaj vpliva na povečanje ustvarjalnosti 

zaposlenih. Ugotovili so, da kultura, ki spodbuja inovativnost, izboljša sposobnosti zaposlenih 

za reševanje problemov, sprejemanje tveganih odločitev ter tudi iskanje novih rešitev, ne glede 

na to, da ne dobijo dodatnega plačila ali drugih ugodnosti. V podjetjih in okoljih, kjer se 

inovativnost ne spodbuja, ne obstaja bistvena razlika v inovativnosti med ljudmi, ki so 

ustvarjalni, ter tistimi, ki niso. Ustvarjalnost se v takem okolju zatre ter ne pride do izraza. 

Od kulture podjetja je odvisno tudi zadovoljstvo zaposlenih. Notranja organizacija mora biti 

takšna, da zadovolji potrebe zaposlenih ter da so zadovoljni na delu. Kot zunanjo motivacijo se 

izpostavljajo denarne nagrade. Vodstvo lahko motivira ljudi na različne načine. Eden od 

načinov je sestavljanje prave ekipe in delitev nalog. Drugi način je, da si zaposleni sami izberejo 

pot, ki jih bo pripeljala do cilja. Pomembno je tudi razmerje med plačilom, vloženim časom in 

prostorom. Zanemarljive vloge pa nima niti nadziranje, ki mora vsebovati tako kritike, s 

katerimi odpraviti napake kot tudi pohvale za uspešno opravljeno delo (Likar idr. 2013, 45).   

Sestavni del organizacijske kulture je organizacijska klima. Organizacijska klima je psihološko 

ozračje oziroma vzdušje, ki je prisotno v organizaciji. Zaposleni to vzdušje zaznavajo in 

posledično vpliva na njihovo obnašanje (Musek Lešnik, 2006). Inovativnost mora biti v 

podjetju vsakdanja stvar, ne sme se spodbujati samo občasno. Sodelavci se lahko spodbujajo 

na različne načine, s plakati, glasili, nagradami pa tudi s svečanimi podelitvami nagrad (Fatur 

in Likar 2009, 28). 

K višanju inovativnosti v organizaciji prispeva tudi management intelektualne lastnine. Gre za 

način vodenja, ki zazna, varuje, ceni in upravlja z intelektualno lastnino podjetja. Intelektualna 

lastnina je novo znanje, ki se odkrije pri nekem proizvodnem procesu, lahko je olajšava že 

obstoječega procesa, lahko pa gre tudi za nov predmet. Pomembno je, da se intelektualna 

lastnina zavaruje in prepreči, da bi konkurenca izvedela zanjo. Lahko se zavaruje z dokumenti, 

kot so patenti ali pa le prepreči uhajanje znanja iz podjetja (Likar idr. 2013, 55). 

Za spodbujanje inovacije v podjetju mora vodstvo dodelati tudi primerno strategijo. Pri razvoju 

strategije se vključuje tako strategija proizvodnje kot tudi strategija marketinga. Pri sami 
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proizvodnji se skuša povečati fleksibilnost, zmanjšati čas izdelave, izboljšati delovne razmere, 

kakovost proizvoda, povečati nabor novih proizvodov ter zmanjšati stroške. Marketinška 

strategija se usmerja na uveljavljanje prodaje na novih trgih ali pa na zagotovitev obstoja na 

obstoječih trgih. Strategija ne sme biti monotona, temveč mora omogočati fleksibilnost (Likar 

idr. 2013, 50). 

Inovativna organizacija se od ostalih organizacij razlikuje tudi po strukturi. Zanjo je značilna 

bolj fleksibilna struktura. V ospredje so postavljeni sodelovanje, odprtost, komunikacija, ne pa 

hierarhična struktura. Osredotoča se bolj na cilje, izvedbo procesov. Moč je porazdeljena med 

vse zaposlene, tako kot tudi odgovornosti in spodbude za novosti. Primerno ima dodelan tudi 

nagrajevalni sistem, ki spodbuja ustvarjalnost (Stone 1981, 508). 

Zgoraj opisane lastnosti so pomembne predvsem za mikropodjetja. Individualni inovatorji 

delujejo sami in se s takšnimi težavami, ki se pojavljajo predvsem v kolektivih, kjer je več ljudi, 

ne srečujejo. Inovativnost pa lahko spodbujajo na drugačne načine. O tem bomo govorili v 

naslednjem poglavju. 

Spodbujanje posameznikov k inovativnemu mišljenju 

Individualni inovatorji in pa tudi posamezniki znotraj mikropodjetij ter večjih podjetij, lahko 

svojo raven inovativnosti dvignejo na različne načine. Za inovativno mišljenje morajo biti 

najprej zagotovljeni določeni pogoji. 

Adams (2005, 4) pravi, da morajo za inovativnost, na ravni posameznika, biti zagotovljeni trije 

pogoji: znanje, ustvarjalnost in motivacija. Z znanjem si posameznik pridobi vse potrebne 

informacije, da se spopada s problemi. Pomembna sta dva tipa znanja - znanje pridobljeno z 

izkušnjami ter znanje pridobljeno z dolgoročnim preučevanjem specifičnih področij. 

Pridobljeno znanje predstavlja osnovo, na kateri se z neobičajnimi kombinacijami poznanih 

elementov ustvarjajo inovacije (Adams 2005, 5). Adams (2005, 6) pravi, da ustvarjalnost 

nastane z nestrinjanjem posameznikov z obstoječimi rešitvami ter željo, da bi le-te izboljšali. 

Ustvarjalne osebe morajo imeti tudi veliko znanja, da lahko iz tega, z različnimi kombinacijami, 

ustvarjajo nove rešitve. Zanje je značilna tudi vztrajnost, ko se srečujejo s problemi. Da oseba 

ustvarja inovacije mora biti tudi motivirana. Tukaj ni govora o finančni nagradi ali drugih 

koristih, temveč o notranji motivaciji. Najbolj inovativni ljudje so motivirani z osebnimi 

interesi, zadovoljstvom, ko ustvarijo nekaj novega ter z mislijo na uspešno prestane izzive 

(Adams 2005, 9). 

Za spodbujanje inovativnosti pri posameznikih ter tudi v organizacijah je pomembno, da se 

inovatorji srečujejo s primernimi izzivi. Inovatorji si ne smejo zadati pretežkih nalog, ki jim ne 

bi bili kos, saj se počutijo izgubljene. Pomembno pa je tudi, da naloge niso prelahke ter da se 

ob tem ne dolgočasijo (Adams 2005, 31).  
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Inovatorji morajo imeti na razpolago tudi dovolj časa ter virov. Časovna stiska in pomanjkanje 

denarja povzročata določene psihične pritiske. Osebe, ki so psihično bolj obremenjene in pod 

stresom, so manj ustvarjalne od oseb, ki takšnih težav nimajo (Adams 2005, 31). 

Ko so osnovni pogoji izpolnjeni pa lahko posamezniki inovativnost povečajo tudi na druge 

načine. Inovativnost stimulirajo tudi tehnike ustvarjalnega mišljenja, ki se lahko izvajajo v 

skupini ali pa jih izvajajo posamezniki sami. Tehnike ustvarjalnega mišljenja so namenjene 

ustvarjanju novih idej, preverjanju in izpopolnjevanju že obstoječih idej, izbiranju najboljših 

zamisli, izboljšavi klime v podjetju ter krepitvi odnosov med sodelavci (Berginc in Krč 2001, 

204-205). 

Ena od pomembnejših stvari pri iskanju novih rešitev ter inovacij je sposobnost zaznave 

problema. Pri tem so nam v pomoč tehnike za analiziranje okolja. Ena od tehnik analiziranja 

okolja je tehnika iskanja priložnosti, pri kateri se osredotočimo na preučevanje novosti, ki se 

pojavljajo v okolju ter razmislimo, kako lahko takšne novosti vplivajo na naše poslovanje. 

Razmisliti moramo o novih stanjih, novi uporabi sedanjega znanja ali pa o novih strateških 

situacijah (Berginc in Krč 2001, 207).  

Druga pomembna skupina tehnik, so tehnike odkrivanja problemov. V večini primerov se 

problema zavemo, ko le-ta že začne vplivati na postopek doseganje ciljev ter le-tega celo 

ovirati. Obstajajo tehnike, s katerimi lahko problem predvidimo, še preden se pojavi in se ga 

predhodno izognemo. S tehniko idealiziranega položaja ustvarimo položaj, ki bi bil idealen, le-

tega pa primerjamo z obstoječim stanjem. V nadaljevanju analiziramo razlike ter vzroke za 

njihov obstoj. S tehniko igranja vlog se iz položaja ponudnika postavimo v položaj 

povpraševalca, torej stranke, in na tak način zaznamo pomanjkljivosti. Uporabna tehnika je tudi 

obratno viharjenje možganov, pri kateri se najprej osredotočimo na obstoječe stanje v 

organizaciji. Iz obstoječega stanja poskušamo poiskati probleme oziroma pomanjkljivosti. 

Pogosto uporabljena tehnika je tudi tehnika spiska pritožb/predlogov, pri kateri se zbirajo 

predlogi in pritožbe tako strank kakor tudi zaposlenih (Berginc in Krč 2001, 209).  

S tehnikami identificiranja problemov preverimo, ali so naše rešitve res usmerjene v reševanje 

problema. Ena takih tehnik je Ishikawa diagram ali diagram ribje kosti (Berginc in Krč 2001, 

210). Druga tehnika, s katero skušamo identificirati problem, je diagram ''zakaj-zakaj'' (Berginc 

in Krč 2001, 213). Tehniko izvajamo v treh korakih. V prvem koraku identificiramo problem, 

sledi generiranje možnih vzrokov problema, v zaključku pa za vsak možni vzrok poskušamo 

poiskati čim več podvzrokov (SU & I 2015). 

Poleg skupinskih tehnik za iskanje idej pa obstajajo tudi individualne. Ko potrebujemo veliko 

število idej v hitrem času, je najbolje uporabiti tehniko iskanja asociacij, miselne vzorce in 

sestavljanje kolažev (Berginc in Krč 2001, 206–209). 

Likar idr. (2013, 44) opisuje tehniko DO IT, ki poteka tako, da se definira problem, odpre misli 

in uporabi različne ustvarjalne tehnike, identificira najboljšo rešitev ter se transformira, 
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pretvori. Če se izkaže, da je problem večji, kot smo pričakovali, ga lahko razdrobimo na več 

manjših delov. V fazi generiranja rešitev se ne osredotočamo na ocenjevanje, ampak je 

pomembno, da zapišemo čim več idej. Pri fazi izbiranja ideje si lahko pomagamo s tehnikami 

za odločanje. V fazi transformacije moramo izdelati načrt, kako izbrano idejo pretvoriti v 

prakso. Tukaj pride v poštev tudi izdelava poslovnega načrta (Likar idr. 2013, 44). 

2.2.2 Podpora s strani državnih institucij 

Obstaja več organizacij in institucij, ki inovatorjem nudijo strokovno pomoč in podporo. Takšne 

institucije imenujemo podporna okolja. 

Kot začetnica v podpornih okoljih inovatorjev je bila agencija JAPTI, znana kot predhodnica 

agencije SPIRIT (Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije). 

Naloga agencije je bila promocija okolja za nastajanje in razvoj podjetij, svetovanje ter 

informiranje in finančno spodbujanje podjetništva in inovativnosti (Inštitut za raziskovanje 

podjetništva 2011 b, 3). V začetku leta 2013 je prišlo do združitve Javne agencije za 

podjetništvo in tuje investicije - JAPTI, Slovenske turistične organizacije – STO ter 

Tehnološke agencije Slovenije - TIA, v agencijo Javno agencijo Republike Slovenije za 

spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT (Delo.si 2012). 

Poleg Agencije SPIRIT pa je v Sloveniji prisotnih še veliko drugih institucij, ki skrbijo za 

spodbujanje inovativnosti ter podjetništva. To so univerzitetni inkubatorji, podjetniški 

inkubatorji ter tehnološki parki (Inštitut za raziskovanje podjetništva 2011 b, 4). Podjetniški 

inkubator nudi pomoč z zagotavljanjem urejenega poslovnega okolja, infrastrukturo ter z 

upravnimi ter intelektualnimi storitvami za inovativna podjetja (Inštitut za raziskovanje 

podjetništva 2011 b, 4). Univerzitetni inkubator je univerzitetna institucija, ki nudi pomoč z 

zagotavljanjem podpore pri zaščiti pravic intelektualne lastnine in sorodnih storitev s pomočjo 

uvajanja inovacij na trg (Inštitut za raziskovanje podjetništva 2011 b, 4). Tehnološki park 

pokriva širše geografsko območje in združuje razvojno-raziskovalno ter podjetniško dejavnost 

novonastalih inovativnih podjetij pa tudi razvojno-raziskovalnih oddelkov podjetij (Inštitut za 

raziskovanje podjetništva 2011 b, 6–7). 

Znotraj podpornih okolij deluje tudi Pisarna za prenos tehnologij. Njena naloga je, povezovanje 

nosilcev novih tehnologij, raziskovalne dejavnosti in podjetij, ki izkazujejo zanimanje za 

uporabo novih tehnologij (Inštitut za raziskovanje podjetništva 2011 b, 8). 

Centri odličnosti povezujejo raziskovalce ter znanstvenike iz akademske sfere ter gospodarstva. 

Namen centrov odličnosti je preboj na določenih, specializiranih področjih v evropskem ali 

svetovnem merilu (Inštitut za raziskovanje podjetništva 2011 b, 8–9). 

Vstopne točke Vem, so mesta, kjer lahko fizične ali pravne osebe registrirajo podjetje, 

spremenijo status že obstoječega podjetja, pridobijo informacije o sami ustanovitvi ter 
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delovanju podjetja ter o podpornih institucijah (Inštitut za raziskovanje podjetništva 2011 b, 

11–10). 

Na lokalni, regionalni ter nacionalni ravni delujejo tudi podjetniški ali razvojni centri. Njihova 

naloga je strateško načrtovanje razvoja na določenem geografskem območju ter skrb za 

dejavnost Vem točk, priprava regionalnih razvojnih programov (Inštitut za raziskovanje 

podjetništva 2011 b, 13). 

Podporno okolje so tudi podjetniški pospeševalniki, katerih cilj je povezovanje novonastalih 

inovativnih podjetij z večjimi podjetji ter s tem olajšati njihov zagon (Pavlin 2015). 

Oblika evropskega podpornega okolja, ki skrbi za podporo podjetjem pri internacionalizaciji 

poslovanja ter pri vključitvah v Evropske projekte je Euroinfo center. Naloga Euroinfo centrov 

je informiranje ter svetovanje podjetjem, ki želijo razširiti svoje poslovanje na območje 

Evropske unije. Podjetjem predstavijo pravila in zakonodajo trga Evropske unije, programe, ki 

se trenutno izvajajo, ter možnosti pridobitve finančnih virov (Inštitut za raziskovanje 

podjetništva 2011 b, 18). 

2.3 Ovire in tveganja inoviranja pri posameznikih in mikropodjetjih 

Ovire v inoviranju so dejavniki, ki preprečujejo, ali pa zmanjšajo inovativnost v nekem 

podjetju. Lahko bi rekli, da so nasprotje dejavnikov inovativnosti (Hueske, Endrikat in 

Guenther 2015, 46). Do njih prihaja med samo interakcijo med različnimi akterji, ki se 

vključujejo v proces inoviranja. Za proces inoviranja je značilno, da se vključuje večje število 

akterjev, poteka pa tudi večje število interakcij, kar poveča možnosti za nastanek ovir. 

Lastnosti, ki jih ima organizacija ali posameznik, da uspešno povezuje procese med akterji, 

imenujemo tudi dinamične zmožnosti. Če dinamičnih zmožnosti ni dovolj, se pojavljajo ovire 

v inoviranju (Hueske, Endrikat, Guenther 2015, 46). 

Obstaja več različnih klasifikacij in delitev ovir inoviranja. Hueske, Endrikat in Guenther 

(2015, 46) so ovire inoviranja delili glede na področje, na katerem so se pojavljale. Ločili so 

med tehnološkimi ovirami, do katerih je prihajalo v tehnoloških procesih, komercialnimi 

ovirami iz področij trženja, organizacijskimi ovirami iz področij vodenja in upravljanja ter 

socialnimi ovirami, ki so se pojavljale v medosebnih odnosih.  

Radas in Božić (2009, 444) sta ovire delila na zunanje ali pa notranje. Zunanje ovire so 

povezane z oskrbo z viri, tako materialnimi kot socialnimi, s povpraševanjem in oskrbovanjem 

strank ter z zunanjim okoljem. Notranje ovire pa imajo opravka predvsem z dogajanjem znotraj 

organizacije ali pa s človeškimi viri. Pri mikropodjetjih in posameznikih so takšne ovire 

pogostejše, saj imajo manj zaposlenih oziroma delujejo sami, okrnjena pa so tudi sredstva 

(Radas in Božić 2009, 444).  
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Ovire iz zunanjega okolja so lahko pomanjkanje tehnične podpore s strani prodajalcev, omejene 

zaloge, konkurenca, pomanjkanje odzivnosti uporabnikov. Pri zalogi nimamo v mislih samo 

zalog materiala, ampak tudi človeškega kapitala. Pomanjkanje inovatorjev na trgu dela lahko 

povzroči oviro v razvoju inovativne organizacije (Hueske, Endrikat in Guenther 2015, 48). 

Ovire z zunanjega okolja lahko povzroča tudi država s politiko, ki ne podpira inovativne 

dejavnosti, in pa družba. Država lahko povzroča ovire tudi s slabo in pomanjkljivo zakonodajo, 

ki pokriva področje inoviranja (Hueske, Endrikat in Guenther 2015, 49). Tudi Madrid-Guijarro, 

Garcia in Van Auken (2009, 470) so se usmerili v proučevanje ovir inoviranja, ki se pojavijo v 

zunanjem okolju. Vzroki za pojav ovir iz zunanjega okolja tičijo v globalni konkurenci, državni 

politiki ali pa v nepredvidljivih ekonomskih razmerah. Vendar pa nepredvidljive ekonomske 

razmere ne predstavljajo vedno ovire, v določenih primerih te celo spodbudijo inovativnost. 

Težave z državno politiko se kažejo predvsem v pomanjkanju uporabnih informacij, ki so na 

voljo posameznikom in organizacijam (Madrid-Guijarro, Garcia in Van Auken 2009, 470). 

Ovira zunanjega okolja je tudi potrošnikovo nesprejemanje inovacij. To se pogosto dogaja pri 

radikalnih inovacijah, saj se od zdajšnjih izdelkov razlikujejo v tolikšni meri, da se kupci ne 

odločajo za nakup. Takšne ovire se preprečijo tako, da se sledi prodaja izdelkov, pospešuje se 

spoznavanje uporabnikov z izdelkom ter s tem poveča njegovo sprejemanje. S takšnim 

pristopom je mogoče tudi zaznati probleme, ki se pojavljajo in jih je mogoče reševati sproti 

oziroma je možno iskati nove priložnosti. V določenih primerih se odločajo tudi za prireditev 

tečajev in izobraževanj, kjer predstavijo uporabnost novih izdelkov ter na tak način pritegnejo 

nove kupce (Griffin idr. 2014, 1369-70). 

Na organizacijski ravni so avtorji ločili tri skupine ovir: prilagajanje, uvajanje ter raven 

inovacijske sposobnosti (Hueske, Endrikat in Guenther 2015, 49). Prilagajanje pokaže, kakšne 

so zmožnosti organizacije, da sprejme spremembe iz okolja, ne da bi le-te nanjo negativno 

vplivale. Zmožnost uvajanja pokaže, kakšne zmožnosti ima podjetje, ko želi izkoristiti znanje, 

ki ga pridobi iz okolja in ga želi uporabiti pri delovanju. Inovacijska dejavnost je zmožnost 

organizacije, da se prebije na nove trge ali da začne izdelavo novih produktov. Kljub temu, da 

je bila neka inovacija že uspešno uporabljena v nekem drugem podjetju pa lahko uvajanje 

takšne inovacije vseeno povzroča težave, saj gre za novost znotraj organizacije. Na 

organizacijski ravni vpliva na inoviranje tudi management s strategijo, strukturo, viri, učenjem 

organizacije ter kulturo (Hueske, Endrikat in Guenther 2015, 49). Zelo pomembno je, da je cilj 

organizacije usklajen s strategijo organizacije, saj se v nasprotnem primeru inoviranje lahko 

hitro znajde v slepi ulici. Strategija oblikuje organizacijsko strukturo, prav tako pa tudi struktura 

vpliva na strategijo. Zaradi tega lahko neprimerna struktura ali pa strategija ovirata inoviranje 

v organizaciji, saj vplivata tudi na obnašanje zaposlenih. Z neprimerno strukturo se lahko 

pojavijo pomanjkljivosti v komunikaciji, posledično se pojavljajo težave pri učenju ter s tem se 

zmanjša možnost uvajanja novosti (Hueske, Endrikat in Guenther 2015, 50). Ovire lahko 

ustvari tudi neprimerno vodenje. Organizacija je v končni fazi sestavljena iz posameznikov. Iz 

tega zornega kota lahko rečemo, da je organizacija odvisna od sposobnosti in navad 

posameznikov, ki jo sestavljajo (Hueske, Endrikat in Guenther 2015, 51). Kot oviro na 
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organizacijski ravni lahko opišemo tudi pomanjkanje znanja. Tak primer je slabo poznavanje 

trga. Zadnji člen verige predstavlja prodaja izdelka in v primeru, da se le-ta ne obnese, ne 

moremo govoriti o uspehu inovacije. Zato je pomembno, da podjetje ali posameznik sam opravi 

analizo trga, ki zajema tako potrebe uporabnikov kot konkurenco ter preučitev ostalih 

dejavnikov, ki bi lahko kakor koli vplivali na prodajo izdelka. Velika ovira pri uveljavljanju 

uspeha organizacije je tudi, da v primeru neuspeha nekega izdelka na trgu ne analizira, zakaj 

do tega prihaja. Griffin idr. (2014, 1367) poudarjajo, da je treba identificirati problem, zakaj se 

neki izdelek prodaja pod njihovimi pričakovanji ter podrobno analizirati razloge. Treba je 

izdelati načrt z ukrepi, ki bodo te razloge odpravili, dodelati izdelek ter ga ponovno predstaviti 

javnosti (Griffin idr. 2014, 1367). Radas in Božić (2009, 447) kot ovire, ki ovirajo proces 

inoviranja, navajata tudi pomanjkanje kvalificirane delovne sile ter znanja s področja 

tehnologije ter trženja ter s področja financiranja. Tudi Madrid-Guijarro, Garcia in Van Auken 

(2009, 468), kot eno glavnih ovir pri inoviranju navajajo težave s financiranjem. S takšnimi 

težavami se veliko bolj pogosto srečujejo manjša podjetja ter posamezniki, saj je financiranje 

bolj omejeno. Z večjim vloženim zneskom pa se povečuje tudi tveganje. Zato dejavnosti, ki 

potrebujejo večja finančna vlaganja kot na primer tudi inoviranje, povečujejo izpostavljenost 

vloženih sredstev ter tudi tveganje (Madrid-Guijarro, Garcia in Van Auken 2009, 469). V 

določenih primerih inovacija ne prestane uspešno faze uvajanja in pravimo, da ne pride do 

uspešne implementacije izdelka. Klein in Knight (2005, 243) sta preučevala, zakaj v določenih 

primerih ne pride do implementacije inovacij. Kot implementacijo sta opredelila pojav, ko neka 

inovacija postane uporabna za uporabnike ter jo začnejo redno uporabljati. Nekatere inovacije 

pa do takšne faze ne pridejo, kljub temu da se tržijo. Eden od razlogov je slaba tehnična 

izpopolnjenost, ki se kaže v nezanesljivosti in nepopolnem videzu (Klein in Knight 2005, 244). 

Kot drugi pogosti razlog navajata preveč kompleksne izdelke, ki pri neveščih uporabnikih 

povzročajo stres. Klein in Sorra (1996, 1055) pravita, da na implementacijo vpliva tudi mnenje 

zaposlenih o inovaciji, kar vpliva tudi na klimo v podjetju. Avtorja pravita, da je klimo možno 

izboljšati z usposabljanjem zaposlenih, nagrajevanjem uporabe inovacije ter s pomočjo pri 

odpravi težav (Klein in Sorra 1996, 1060). 

O ovirah na ravni posameznika govorimo, ko posameznik zaradi določenih težav ni uspešen v 

procesu inoviranja. Do takšnih težav pride, če pri posamezniku niso izpolnjeni trije pogoji za 

inovativnost, in sicer znanje, ustvarjalnost in motivacija (Adams 2005, 4). Miron, Erey in Naveh 

(2004, 194) ugotavljajo, da zaposleni v inovacijski kulturi velikokrat pozabijo na natančnost in 

detajle pri opravljanju dela. Težava se pojavlja tudi z učinkovitostjo zaposlenih, saj inovativnost 

terja svoj čas. Inovativnost zmanjšuje tudi stres, ta pa je pri individualnih inovatorjih na višji 

ravni kot pa pri inovatorjih, ki so zaposleni v organizacijah (Janssen, Van De Vliert in West 

2004, 131). Individualnim inovatorjem dodatno tveganje predstavljajo nepredvidljivi stroški, ki 

jih razvoj inovacije prinese (Janssen, Van De Vliert in West 2004, 130). Inoviranje je povezano 

tudi z različnimi aktivnostmi, ki pripomorejo k prodaji izdelkov, kot so promocije, modifikacije, 

razvoj in izboljšava izdelkov, kar od individualnih inovatorjev zahteva različna znanja, reševati 

pa morajo tudi različne probleme, ki nastanejo. Avtorji poudarjajo, da se individualni inovatorji 
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veliko pogosteje srečujejo s stresom, saj so za vse aktivnosti zadolženi sami (Janssen, Van De 

Vliert in West 2004, 131).  

2.4 Vplivni dejavniki inovativnosti pri posameznikih in mikropodjetjih 

V poglavju so opisani dejavniki, ki vplivajo na inovativnost ter na sam uspeh inovacij. 

Razdeljeni so bili v več skupin. Prva skupina so dejavniki, pri katerih je prisoten vpliv, ki prihaja 

iz okolja, kot na primer trg, socializacija in izobraževalni sistem. V drugo skupino spadajo 

dejavniki, ki se kažejo kot odraz osebnosti inovatorja, kot na primer samozavest, optimizem, 

komunikativnost in radovednost. Na uspeh inovacij ter inovativnost pa vpliva tudi količina in 

vrsta znanja, sposobnost mreženja, oziroma sociali kapital ter finančne zmožnosti. 

2.4.1 Vpliv okolja 

Dejavniki, ki imajo vpliv s strani okolja, so številni, med drugim tudi razvitost lokalnega 

podpornega okolja za inovacije, vendar se bomo osredotočili na trg, vzgojo in na proces šolanja. 

Od velikosti in razvitosti trga je odvisno, kako težavno bo trženje inovacije. Na izoblikovanje 

inovatorjevih sposobnosti vplivajo tako starši s socializacijo kakor tudi bližnji sorodniki. 

Socializacija pa je proces, ki traja vse življenje. Močan vpliv ima tudi proces šolanja, ki 

otrokovo inovativnost spodbuja ali pa zatira. 

Trg 

Več raziskav (na primer Radas in Božić 2009, Honig 1998, Meyer 2005, Pouder in St. John 

1996) se je usmerilo v preučevanje preboja inovacij na različne trge. 

 

Na to, ali je določeno tržišče prijazno za trženje inovacij, vpliva tudi velikost tega. 

Radas in Božić (2009, 441) ugotavljata, da je pri posameznikih in organizacijah, ki so prisotne 

na manjšem trgu, inovativnost ter motivacija za inoviranje manjša. Ravno obratno pa je pri 

podjetjih, ki se odločijo, da bodo svoje izdelke ponujali na širšem trgu. Na večjem trgu je 

prisotno več podjetij in posledično je tudi konkurenca večja. Takšna podjetja so za svoj obstoj 

primorana več inovirati ter ponujati nove izdelke, saj jih v nasprotnem primeru prekosi 

konkurenca, kar pomeni, da so obsojena na propad. 

 

S preučevanjem vpliva velikosti tržišča na uspeh inovacije, so se ukvarjali tudi, De Prato, 

Nepelski in Piroli (2015, 11). Ugotovili so, da je s tržiščem in njegovo velikostjo povezana tako 

ponudba kakor tudi povpraševanje. Od količine povpraševanja je odvisna uspešna 

komercializacija inovacije. Večji kot je trg, več povpraševanja se pojavi, posledično pa je 

komercializacija inovacije lahko bolj uspešna (De Prato, Nepelski in Piroli 2015, 11). 

Ugotovitve potrjuje tudi Meyerjeva raziskava finskih inovativnih podjetij (Meyer 2005, 121). 
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Ugotovil je, da so podjetja, ki so se usmerila na lokalne trge, inovacije težje uveljavila, kakor 

pa podjetja, ki so svoje inovacije nameravala tržiti globalno.  

Razlike se pojavljajo tudi pri razvitih in nerazvitih državah. Honig (1998, 390) je preučeval 

razliko med uspehom prebijanja samostojnih podjetnikov ter mikropodjetij na nove trge v 

razvitih ter nerazvitih državah. Ugotovil je, da so v prednosti podjetja, ki skušajo osvojiti trg 

razvitih držav. Razlog tiči v nizki kupni moči državljanov nerazvitih držav, zaradi tega pa so 

takšna tržišča označena za šibka. Pogosto se pojavlja tudi pomanjkanje informacij, ki so 

potrebne za uspešen preboj inovacije ter institucij, kjer bi bilo mogoče takšne informacije 

pridobiti (Honig 1998, 390). Honig (1998, 390) pravi, da imajo podjetja, ki se skušajo prebiti 

na trg razvitih držav, kjer je okolje podjetnikom naklonjeno, več možnosti za uspeh, kakor pa 

podjetniki, ki osvajajo trg nerazvitih držav. Kalleberg in Leicht (1991, 138) pravijo, da je 

preživetje podjetja odvisno od sposobnosti le-tega, prilagajanju okolju in spremembam. 

Uspešna podjetja so tista, ki se lahko hitro prilagodijo in izkoristijo priložnosti, ki se jim nudijo. 

Sposobnosti za pridobivanje kapitala so boljše v poslu, prijaznem okolju, kakor pa na tržiščih, 

kjer vlada monopol večjih korporacij s konkurenčnimi cenami (Watson, Hogarth-Scotta in 

Wilson 1998, 223). Kalleberg in Leicht (1991, 138) izpostavljata tudi ranljivost mladih podjetij, 

saj ta še nimajo dovolj izkušenj ter se zaradi tega ne morejo dovolj hitro prilagajati. Yusuf 

(1995, 71) je ugotovil, da ima svojo vlogo pri uspehu preboja na trg tudi država. Država podjetju 

oziroma posamezniku omogoči lažji preboj na trg s tem, ko nudi tako strokovno kakor tudi 

finančno pomoč ter zagotavlja podporo (Yusuf 1995, 71). 

Na uspeh inovacije naj ne bi vplival samo trg in njegove lastnosti, ampak tudi, kako blizu tega 

je inovator oziroma podjetje. Meyer (2005, 121) pravi, da so v prednosti inovatorji in podjetja, 

ki so v neperifernih območjih, saj je zaradi tega dostop do globalnega trga olajšan. Tudi Poudera 

in St. Johna (1996) je zanimala lega podjetij v primerjavi s trgom. Pouder in St. John (1996, 

1192) sta raziskovala formacijo tako imenovanih ''vročih točk''. Tako sta poimenovala območje, 

kjer nastajajo hitro rastoča in inovativna podjetja. Zanimalo jih je, kaj je razlog za formacijo 

takšnih območij. Avtorja pravita, da pride pri razvoju ''vročih točk'' do razvoja sub populacije, 

pri kateri pride do interakcije v obliki sodelovanja, ali konkurence (Pouder in St. John 1996, 

1995). Primer takšne formacije vroče točke je tudi Silicijeva dolina, ki je nastala deloma zaradi 

Stanfordske univerze, deloma zaradi že obstoječe industrije ter območja San Francisca, ki je 

zaradi goste poseljenosti, in velikega števila potencialnih kupcev predstavljajo odlično tržišče. 

Avtorja pravita, da razvoj takšne točke lahko spodbudi že formacija enega start-up podjetja ali 

patenta. Zaradi ekonomskih ugodnosti ter zmanjšanja stroškov transporta se v bližino naselijo 

tudi druga podjetja ali posamezniki, ki s takšnim podjetjem sodelujejo (Pouder in St. John 1996, 

1998). 

Trg s svojimi značilnostmi pa ne vpliva samo na to, ali bo neka inovacija postala uspešna ali 

ne, ampak vpliva tudi na izboljšanje inovativnosti posameznikov ali podjetij. Gorodnichenko, 

Svejnar in Terrel (2010, 194) so preučevali, kako je konkurenca, ki jo je prinesla globalizacija, 

vplivala na inovativnost. Avtorji pravijo, da sta za razvoj inovacij potrebna dva osnovna 
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mehanizma, in sicer prenos znanja, s tekmovalnostjo in pa mednarodno poslovanje. Tako 

prenos znanja kot mednarodno poslovanje se povečata, ko se na trgu pojavijo nova podjetja, 

kar se dogaja v procesu globalizacije (Gorodnichenko, Svejnar in Terrel 2010, 195). Poleg 

inoviranja novih izdelkov pa konkurenca prisili v izboljšanje že obstoječe izdelke. Podjetja se 

trudijo izboljšati kakovost izdelkov, produktivnost, inovativnost ter s tem izboljšajo tudi svoje 

zmožnosti (Gorodnichenko, Svejnar in Terrel 2010, 195). Področje vpliva trga za spodbujanje 

inovativnosti so preučevali tudi Landry, Amara in Lamari (2002, 684). Kakor zgoraj našteti 

avtorji so tudi oni potrdili, da trg s svojo konkurenco sili inovativna podjetja ter posameznike, 

da izboljšujejo izdelke, ustvarjajo nove ter skušajo z inovacijami biti korak pred drugimi 

(Landry, Amara in Lamari 2002, 684). 

Vzgoja in spodbude bližnjih 

Na to, ali bo oseba postala inovativna, vpliva tako družina kot šolski sistem. Cotte in Wood 

(2004, 78) sta raziskovala vpliv družine in ožjih sorodnikov na inovativnost. Ugotovila sta, da 

na inovativnost vplivajo tako starši kot tudi ostali bližnji sorodniki, vendar pa je vpliv staršev 

večji. Otroci v procesu socializacije posnemajo vedenje staršev, in če je to bolj inovativno, bodo 

tudi otroci bolj inovativni (Cotte in Wood 2004, 84). 

Vpliv socializacije na inovativnost je zanimal tudi Millerja in Gerarda (1979). Miller in Gerard 

(1979, 295) pravita, da družina s svojimi lastnostmi, navadami in obnašanjem staršev vpliva na 

razvoj ustvarjalnosti pri otroku. Sicer inovativnost in ustvarjalnost nista sopomenki, vendar sta 

pojava močno povezana. Če se vrnemo k definiciji inovacije, ki so jo podali Miron, Erey in 

Naveh (2004, 175), ki je bila predstavljena v poglavju Osnovni pojmi, vidimo, da do inovacij 

brez ustvarjalnosti ni možno priti. Inovacijo definirajo kot uspešno implementacijo ustvarjalnih 

idej (Miron, Erey in Naveh 2004, 175). Adams (2005, 4) pa ustvarjalnost opiše kot enega od 

treh pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za oblikovanje inovativnosti pri osebi.  

Na razvoj inovativnosti ima velik vpliv tudi socialno-ekonomski status družine (Miller in 

Gerard 1979, 295). Otroci, ki so prihajali iz družin z višjega razreda, so se bolje izkazali pri 

ustnih testih ustvarjalnosti (Miller in Gerard 1979, 309). Avtorja ugotavljata, da so, matere in 

očetje bolj inovativnih otrok, kazali zanimanje za različne stvari tako na delu kot v prostem 

času. Značilno je, da so otroke obravnavali spoštljivo, zaupali v njihove sposobnosti, jim 

naložili tudi obveznosti ter jim dovolili določeno mero svobode (Miller in Gerard 1979, 310).  

Djankov idr. (2005, 592) so raziskovali razlike med osebami, ki se odločajo za samostojno 

podjetniško pot ter osebami, ki se odločajo za redno obliko zaposlitve. Ugotovili so, da so imele 

osebe, ki so se odločale za podjetništvo, drugačno družinsko ozadje kot ostale osebe. Družinski 

člani oseb, ki so se odločale za podjetništvo, so bili bolje izobraženi, zasedali so bolje plačana 

delovna mesta ter imeli v povprečju več premoženja. Povprečno je bilo med družinskimi člani 

manj delavcev, večja verjetnost pa je bila, da so očetje bili vodje. Večja verjetnost je tudi, da 

imajo osebe, ki se odločajo za samostojno podjetniško pot v sorodstvu osebo, ki je podjetnik. 
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Rezultati raziskave kažejo na to, da tudi družina s socializacijo vpliva na odločitve posameznika 

ter spodbuja podjetništvo, posledično pa tudi inovativnost. Podjetništvo sicer ni vedno 

inovativno, vendar pa je inovatorjem v veliko pomoč pri promociji inovacij, in znanje s tega 

področja nedvomno pozitivno vpliva na uspeh inovacije. 

Tudi Honig (1998, 389) je ugotavljal, ali ima družina kakšen vpliv na uspeh podjetij ali 

posameznikov. Ugotovil je, da poleg spodbudnega okolja družina vpliva tudi s poznanstvi. S 

tem, ko se posameznik poroči, poveča krog znancev in prijateljev, saj sprejme tudi znance, 

prijatelje in družino partnerja. S tem pa se podpora družine poveča. Poveča se tudi socialni 

kapital, ki ima vpliv na finančni uspeh posameznikov in podjetij. Družina je pomembna tudi 

zaradi spodbud. Watson, Hogarth-Scotta in Wilson (1998, 237) poudarjajo, da nesoglasja s 

strani družinskih članov negativno vplivajo na uspeh. 

Družina na razvoj inovativnosti vpliva tudi drugače. Kot zelo inovativni so se izkazali tudi 

otroci, ki v dobi odraščanja niso bili deležni prisotnosti enega od staršev. Pojav Miller in Gerard 

(1979, 303) opisujeta kot posledico tega, da so otroci morali prej sprejeti odgovornost ter sami 

reševati svoje težave, posledično pa se jim je bolje razvila ustvarjalnost. Avtorja sta raziskovala 

tudi pomen spola otroka. Razlike v ustvarjalnosti se kažejo v kulturi, ki podpira diferenciacijo 

spolov. V takšnih kulturah se dečki izkažejo bolje v vizualnih nalogah, deklice pa v verbalnih 

nalogah (Miller in Gerard 1979, 309). 

Vzgoja in socializacija ne potekata samo v družinskem krogu, ampak tudi v okviru procesa 

šolanja. McWilliam in Dawson (2008, 634) so proučevali, kako izobraževanje v šolah vpliva 

na ustvarjalnost ter posledično tudi na inovativnost posameznikov. Avtorja pravita, da tako, kot 

se lahko vpliva na ustvarjalnost, se lahko vpliva tudi na inovativnost, saj se jo je možno priučiti 

(McWilliam in Dawson 2008, 636). Veliko vlogo na tem področju pa igrajo tudi izobraževalni 

programi, ki se pojavljajo v šolah. V izobraževalnih programih, kjer je primarni cilj 

pridobivanje novega znanja in informacij, se ustvarjalnost zatira, zato je treba v programe 

vključevati tudi predmete oziroma način učenja, ki spodbujajo razvoj inovativnosti (Diakidoy 

in Kanari 1999, 239). Ker gre pri inovativnosti posameznika za kompleksen proces, ki zahteva 

določene kompetence, znanje in izkušnje je pomembno, da se začne pridobivanje teh že v 

osnovni šoli (Likar, Cankar in Zupan 2015, 208). McWilliam in Dawson (2008, 636), kot 

primer dobre prakse navajata Avstralijo, kjer so v visokošolskih sistemih, v kar 75 % ustanov, 

začeli načrtno uvajati programe, ki spodbujajo ustvarjalnost. Avtorji ugotavljajo, da določeni 

pedagoški procesi kot na primer delo v timu, spodbujajo razvoj ustvarjalnosti pri posameznikih. 

Posebej so izpostavili skupine, kjer so sodelovali raznoliki ljudje, skupine, kjer so poskušali 

inovirati izdelke oziroma procese kot posamezniki ter nato v skupini poiskali optimalno rešitev, 

skupine, kjer so vadili svoje vodstvene sposobnosti, skupine, kjer so skušali minimalizirati 

pravila ter skupine, kjer se niso omejevali na razlago ter niso obsojali napak. V takšnih procesih 

se posameznikom spremenijo vzorci mišljenja, izboljšajo se sposobnosti odločanja, analiziranja 

in preurejanja novih idej ter dejstev in izvajanja različnih kombinacij le-teh. Posledično pa se 

izboljša ustvarjalnost (McWilliam in Dawson 2008, 640). Likar, Cankar in Zupan (2015, 207) 
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so preučili primere dobrih praks, ki so se pojavile v Sloveniji. Takšen primer je bil Od 

množičnosti k odličnosti, kjer so učenci najprej pridobivali teoretično znanje, kasneje pa so ga 

prenesli tudi v reševanje praktičnih problemov in v sodelovanje pri projektih. Drugi tak primer 

pa so UPI 2010, kjer so učenci pridobivali znanje s pomočjo kreativnega mišljenja ter 

pridobivanja izkušenj pri podjetjih in Obrtno-podjetniški zbornici (Likar, Cankar in Zupan 

2015, 207). Za spodbujanje inovativnosti pri učencih ni dovolj samo talent in predanost, ampak 

mora biti zagotovljeno tudi spodbudno okolje. Poleg spodbujanja učencev v inovativnost pa je 

pomembno tudi, da se naučijo, kako predstaviti ideje in projekte javnosti, kar jim pomaga do 

tega, da razvijejo podjetniške sposobnosti (Likar, Cankar in Zupan. 2015, 206). Likar, Cankar 

in Zupan (2015, 207) izpostavljajo pomen kompetenc učiteljev, ki morajo biti takšne, da 

usmerjajo učence, razumejo njihove cilje ter jim nudijo potrebno podporo. Do podobnih 

ugotovitev so prišli tudi Saebø, McCammon in O'Farrel (2007). Saebø, McCammon in O'Farrel 

(2007, 211) navajajo, da lahko določene privzgojene lastnosti spodbujajo inovativnost. Za 

takšne lastnosti so odgovorni predvsem učitelji v šolah in način pouka, ki ga izvajajo. Saebø, 

McCammon in O'Farrel (2007, 211) pravijo, da ustvarjalno vedenje lažje razvijejo otroci, pri 

katerih je bilo v vzgojo vključeno spodbujanje spoštovanja do drugih, spodbujanje aktivnega 

sodelovanja pri aktivnostih, izražanje lastnih interesov, mešanje učnih stilov, spodbujanje 

kazanja čustev, postavljanja vprašanj, vključevanja v različna okolja ter vključevanja zvočnega 

in slikovnega gradiva pri učenju. Področje vpliva šolskega sistema na razvoj inovativnosti pri 

osnovnošolcih sta preučevala tudi Halilović in Likar (2013, 350). Kot pogoj za razvoj 

inovativnosti v razredu navajata primerno razredno klimo. V takšni klimi je prisotno 

razumevajoče, sproščeno in prijateljsko vzdušje (Halilović in Likar 2013, 353). Klimo, ki 

pozitivno vpliva na razvoj ustvarjalnosti, pa je možno vzpostaviti z ustreznimi metodami dela 

(Halilović in Likar 2013, 355). Učinek šolanja na inovativnost je preučeval tudi Craft (2003). 

Craft (2003, 124) izpostavlja številne zaviralce inovativnosti v šolskem sistemu. Težave vidi v 

organizaciji pouka, ki ne posveča pozornosti spodbujanju inovativnega mišljenja ter 

ustvarjalnosti ali pa celo zaviranju le-tega. 

2.4.2 Osebne lastnosti 

Eden od dejavnikov, ki vpliva na uspeh inovacije, so tudi osebnostne lastnosti inovatorja, ki jih 

je začelo preučevati več avtorjev. 

Likar idr. (2013, 46) kot eno od lastnosti, ki je značilna pri ustvarjalnih ljudeh ter posledično 

tudi pri individualnih inovatorjih, omenjajo delavnost, ki se v določenih pogledih kaže tudi kot 

obsedenost. Številni inovatorji so pripravljeni delati, kljub temu da ne bi prejemali plačila, saj 

jih žene želja po ustvarjanju, in ne denar. Likar idr. (2013, 46) izpostavljajo, da je treba razumeti 

razliko med delavnostjo in številom opravljenih ur. Pod pojmom delavnost se ne pojmuje 

število ur, ki jih inovator preživi na delu, ampak je treba upoštevati tudi produktivnost. 

Inovatorji o težavah neprestano premišljujejo, tudi, ko niso na delovnem mestu (Likar idr. 

2013,46).  
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Inovatorji se pogosto srečujejo z nasprotovanji in odklonilnimi mnenji okolice. Posledično se 

na trgu obdržijo samo vztrajni inovatorji. Likar idr. (2013, 47) pravijo, da je za uspeh potrebna 

kombinacija lastnosti, kot so vztrajnost, trma, nepripravljenost prilagajanja svoje ideje ter celo 

nekoliko domišljavosti. Tudi Howell in Higgins (1990, 321) pravita, da je za uspešne inovatorje 

značilna vztrajnost, predanost in odlične sposobnosti dobrega udejstvovanja zamisli. 

Vsakodnevno se srečujejo z obilico težav, kljub temu pa vztrajajo in nadaljujejo z inoviranjem. 

Motivira jih notranja motivacija kot na primer želja po visokih dosežkih in uspehih (Howell in 

Higgins 1990, 322).  

Še ena od lastnost, ki naj bi bila značilna za inovatorje, je ekscentričnost (Likar idr. 2013, 47). 

Ekscentričnost kot sama ne vpliva na ustvarjalnost, saj nekatere ekscentrične osebe opravljajo 

delo na rutinskih delovnih mestih ter ni nujno, da postanejo inovatorji (Likar idr. 2013, 47). Za 

ekscentrične osebe je značilna nekonformnost, optimističnost, radovednost, inteligentnost in 

ustvarjalnost. Ekscentrične osebe imajo zelo dobro razvito miselno predstavo, kar pogosto vodi 

do inovativnih rešitev (Howard 2010). 

Lastnost, ki loči populacijo uspešnih inovatorjev od ostalih ljudi, je optimizem. Optimizem je 

prepričanje posameznih oseb, da je možnosti za negativen razplet manj kot pa možnosti za 

pozitiven razplet. Takšno prepričanje povzroča, da ljudje podcenjujejo možnosti za negativen 

razplet dogodkov (Astebro, Jeffrey in Adomdza 2007, 254). Inoviranje je relativno tvegana 

dejavnost in optimizem inovatorjem preusmeri misli na pozitiven konec, zaradi tega pa se 

inoviranja sploh lotijo. Astebro, Jeffrey in Adomdza (2007, 266) so prepričani, da se samo 

izjemno optimistične osebe odločijo za inoviranje, saj povprečne ljudi majhne možnosti za 

uspeh navadno odvrnejo od inoviranja. Astebro (2003, 236) je v svojih raziskavah ugotovil, da 

je možnost za komercialen uspeh inovacije pri samostojnih inovatorjih zelo majhna. Samo 7-9 

% inovacij je prišlo na tržišče, od 75, ki so ga dosegle, pa je kar 60 % z inovacijo beležilo 

izgubo. Glavni razlog za tako velik delež inovacij, ki so prinesle izgubo, je ta, da so inovatorji 

na tržišče poskušali vpeljati inovacije, ki so bile slabo razvite ter slabše kakovosti ter to kljub 

opozorilom drugih. Astebro (2003, 236) takšna dejanja razlaga z večjo mero tolerance do 

negotovosti ter večjim optimizmom individualnih inovatorjev v primerjavi z ostalimi. 

Ugotavlja, da so inovatorji ekstremni optimisti, saj je ugotovil, da je kar 50 % inovatorjev 

inovacijo poskušalo tržiti, kljub nasvetom o njeni nepopolnosti ter odsvetovanju drugih 

(Astebro 2003, 236-237).  

Poleg optimizma pa je za inovatorje značilna tudi visoka stopnja samozavesti in zaupanja vase 

(Howell in Higgins 1990, 320). Visoka samozavest jim omogoča, da razvijajo inovacije naprej, 

ne glede na nasprotovanje okolice. Vendar pa je meja med visoko in previsoko samozavestjo, 

ki že vodi v škodovanje, zelo tanka. Vpliv samozavesti na gospodarsko uspešnost posameznika 

je preučeval tudi Baron (2000). Ugotovil je, da so podjetniki samozavestni v svojih odločitvah 

in imajo visoko mero samozaupanja ter so bolj nagnjeni k tveganju, kar kaže na to, da 
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pričakujejo visoke rezultate. Visoka samozavest pozitivno vpliva tudi na komunikacijo z 

drugimi osebami, kar tudi vpliva na uspeh (Barona 2000, 15 in 16). 

Samozavest in optimizem ne prinašata nujno samo pozitivnih lastnosti, ampak tudi negativne. 

Astebro, Jeffrey in Adomdza (2007, 255) ugotavljajo, da inovatorji nadaljujejo z vlaganjem 

denarja, časa in truda v projekte, kljub temu da so dobili nasvet, naj odnehajo. Pri individualnih 

inovatorjih lahko optimizem pretirano poveča pričakovanja glede uspeha inovacije. 

Optimistični inovatorji pričakujejo nadpovprečni uspeh pri komercializaciji inovacije ter večji 

zaslužek. Zaradi tega velikokrat vlagajo v inovacijo ter jo nadaljnje razvijajo, kljub temu da jim 

okolica to odsvetuje (Astebro, Jeffrey in Adomdza 2007, 255). V takšnih primerih je govora 

tudi o pretirani samozavesti, ki se kaže kot pretirana samozavest pri odločitvah ter kot pretirana 

samozavest pri ocenitvi lastnih zmožnosti. Samostojne inovatorje žene naprej ravno precenitev 

lastnih zmožnosti (Astebro, Jeffrey in Adomdza 2007, 266). Posledica previsoke samozavesti 

je pogosto tudi prezgodnje lansiranje izdelkov na trg, kljub njihovi nepopolnosti, kar pa uspehu 

prej škodi, kot pa koristi (Astebro 2003, 237). 

Po mnenju avtorjev (Astebro, Jeffrey in Adomdza 2007, 266) se optimizem in samozavest gradi 

tudi z izkušnjami in časom, posvečenem inoviranju. Bolj, ko so inovatorji izkušeni manj, se 

ozirajo na mnenja drugih ter so bolj samozavestni in optimistični glede uspeha njihovih inovacij 

(Astebro, Jeffrey in Adomdza 2007, 266). 

Lettl, Rost in Von Wartburg (2009, 244) so ugotovili, da na inovativnost pomembno vpliva tudi 

odprtost za novosti in eksperimentiranje. Proučevali so razliko med samostojnimi inovatorji in 

inovatorji, ki so delovali v večjih organizacijah. Ugotovili so, da so bolj inovativne rešitve imeli 

inovatorji, ki so bili bolj odprti za eksperimentiranje z različnimi materiali, tehnologijami in 

kombinacijami le-teh. Na večjo odprtost za novosti pa je vplivala količina svobode, ki so jo 

imeli, ter neobremenjenost s predznanjem. Tudi Darden in Raynolds (1974, 84) sta preučevala 

vpliv odprtosti za novosti na inovativnost. Ugotovila sta, da inovativne osebe kažejo izjemno 

zanimanje za znanost in novosti z vseh področij. 

Inovatorjem je skupna tudi želja po podjetništvu, želja po eksperimentiranju ter domišljija. 

Značilnost inovatorjev je, da so bolj odprti za novosti kot ostala populacija (Loy 1969, 81). 

 

Dobre komunikacijske veščine inovatorjev pripomorejo k bolj uspešnemu trženju inovacij 

(Meyer 2005, 115). Whalley (1991, 222) pravi, da so dobre komunikacijske veščine pomembne 

predvsem pri predstavitvi inovacij ter pri navezovanju stikov s potencialnimi kupci. Pravi, da 

ni dovolj, da je inovacija tehnično brezhibna, ampak je za samo prodajo izdelkov in storitev 

treba obvladati tudi veščine komuniciranja v poslovnem svetu. Baron (2000, 16) ugotavlja, da 

se uspešni podjetniki od neuspešnih razlikujejo po visoki ravni socialnih sposobnosti, kar se 

kaže pri dobrem prvemu vtisu na razgovorih, pogajanjih ter predstavitvah. Podjetniki morajo 

uspešno komunicirati z različnimi akterji, kot so banke, kupci, zaposleni, poslovni partnerji in 

zaradi tega so socialne veščine zelo pomembne (Barona 2000, 16). 
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Vpliv komunikacijskih veščin na uspeh inovacij so preučevali tudi Davis, Davis in Hoisl (2008, 

21). Ugotovili so, da inovatorji, ki se bolj pogosto zapletejo v komunikacijo z ostalimi ljudmi, 

bolj pogosto inovirajo tudi v prostem času, saj omogoča, da pridobivajo nove ideje. Davis, 

Davis in Hoisl (2008, 21) pojav razlagajo s tem, da komunikacija z ostalimi ljudmi inovatorjem 

pomaga, da podzavestno razmišljajo na drugačen način ter zaradi tega ustvarijo nove inovacije. 

Pojav večjega števila inovacij pri osebah, ki več komunicirajo, povezujejo s Krisovo teorijo o 

adaptivni regresiji. Adaptivna regresija je primarni proces ustvarjalnega mišljenja. Gre za pojav, 

ko se pojavijo neobičajne misli, ki vplivajo na ustvarjalnost. Takšne misli se lahko pojavljajo 

med reševanjem problemov, lahko pa tudi med razmišljanjem, ko opravljamo druge vsakdanje 

dejavnosti kot na primer sanjanje med spanjem, fantaziranje ob vožnji avtomobila itd. (Davis, 

Davis in Hoisl 2008, 24).  

 

Landry, Amara in Lamari (2002, 685) pravijo, da je pomembna tudi komunikacija z drugimi 

inovatorji in inovativnimi podjetji kakor tudi z dobavitelji in odjemalci. Takšna komunikacija 

prispeva k boljši informiranosti, kar posledično privede do boljših inovacij. Tudi Ebadi in 

Utterback (1984, 572) pravita, da je komunikacija pomembna zaradi tega, ker inovator 

pridobiva nove informacije in ideje, s katerimi si pomaga v procesu inoviranja (Ebadi in 

Utterback 1984, 573). Poudarjata tudi pomen neposredne komunikacije. Projekti, pri katerih je 

bila uporabljena neposredna komunikacija, pridobijo več uporabnih informacij za razrešitev 

problema (Ebadi in Utterback 1984, 573). V procesu inoviranja mora biti komunikacija čim 

bolj raznolika skozi vse faze procesa. Uporabno je, da komunikacija poteka tudi z zunanjim 

okoljem ter da se informacije pridobivajo tudi s strani državnih institucij, univerz, laboratorijev, 

podjetij ter uporabnikov (Ebadi in Utterback 1984, 574). Vendar pa ni dovolj, da je 

komunikacija raznolika, mora biti tudi pogosta (Ebadi in Utterback 1984, 582). 

Komunikacija pa ima poseben pomen tudi pri sami implementaciji inovacije. Pri vsaki 

implementaciji in uvajanju inovacije v delovni proces prihaja do upora zaposlenih. Z uspešno 

komunikacijo je te upore možno preprečiti ali omiliti (Fidler in Johnson 1984, 705). Z dobro 

komunikacijo se lahko preprečijo tudi negotovosti (Fidler in Johnson 1984, 705). 

2.4.3 Znanje 

Tudi med znanjem in uspehom inovacije obstajajo različne povezave. Aslesen in Isaksen (2007, 

55) sta ugotovila, da je inovacijska aktivnost v podjetju višja, ko je prisotnega več internega 

znanja. Poudarila sta tudi pomen učenja na delovnem mestu, saj to poveča tudi inovativnost 

zaposlenih. Tudi De Luca in Atuahene-Gima (2007, 97) pravita, da je od znanja odvisen uspeh 

inoviranja. Širše kot je področje znanja nekega posameznika ali organizacije večji potencial 

ima za prepoznavanje priložnosti. De Luca in Atuahene-Gima (2007, 95) pravita, da je uspeh 

inovacije odvisen od treh faktorjev: marketinškega znanja, sodelovanja ter poznavanja 

integriranih mehanizmov podjetja. 
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Procesu pridobivanja znanja pravimo učenje in le-tega so preučevali Rhee, Park in Lee (2010, 

66). Ugotovili so, da je učenje ključnega pomena pri nastanku inovacij in obstoju inovatorjev 

ter podjetij na trgu (Rhee, Park in Lee 2010, 66). Učenje je toliko bolj pomembno pri manjših 

podjetjih oziroma posameznikih, saj naj bi se na takšen način izboljševala konkurenčnost (Rhee, 

Park in Lee 2010, 67). Znanje je lahko pridobljeno na različne načine. Faulkner (1994, 435) 

pravi, da glavni vir pridobljenega znanja predstavljajo izkušnje in znanja priučena v procesu 

dela, le 1/3 znanja pa naj bi bila priučena na drugačne načine. Takšna znanja je poimenoval - 

znanja zunanjega izvora. Kot zunanji izvor so mišljeni konkurenti ter dobavitelji, s katerimi si 

lahko inovator deli izkušnje in znanje, večinoma tehnološke in praktične narave. 

Faulkner (1994,438) je ugotovil, da inovatorji menijo, da so za njihove inovacije večinoma 

zaslužne izkušnje, pridobljene na delovnem mestu, te pa so jim izboljšale znanje tehnične 

narave. 

 

Nekateri avtorji, kot na primer Radas in Božić (2009), Lettl, Rost in Von Wartburg (2009), 

Dahlin, Taylor in Fichman (2004) ter Belussi in Pilotti (2002) so izpostavljali predvsem pomen 

tehničnih znanj. Radas in Božić (2009, 439), kot enega najpomembnejših faktorjev 

inovativnosti izpostavljajta znanje visoko kvalificiranih znanstvenikov in inženirjev, ki 

posedujejo veliko znanja tehnične narave. Poznavanje tehnologije je v procesu inoviranja 

pomembno predvsem zato, ker omogoča lažje reševanje problemov (Lettl, Rost in Von 

Watrburg 2009, 252). Lettl, Rost in Von Wartburg (2009, 252) pravijo, da so pri reševanju 

problemov v prednosti, pred korporacijskimi inovatorji, samostojni inovatorji, ki so znanja 

pridobivali na različnih tehnoloških področjih. Poznavanje več področij jim omogoča 

generiranje novih kombinacij znanja, kar pripelje do bolj inovativnih rešitev. 

Dahlin, Taylor in Fichman (2004, 1179) so pridobivanje tehnološkega znanja videli predvsem 

kot rešitev na pogost problem, ki se pojavlja na področju inoviranja. Število inovacij, ki so 

neuspešne in ne izboljšajo izdelkov, je zelo veliko in možno bi jih bilo zmanjšati s tehnološko 

bolj popolnimi inovacijami. S pridobivanjem specifičnega tehničnega znanja lahko individualni 

inovatorji izpopolnijo svoje znanje ter izboljšajo svoje sposobnosti inoviranja (Dahlin, Taylor 

in Fichman 2004, 1179). 

Tudi Belussi in Pilotti (2002, 135) izpostavljata pomen tehnološkega znanja ter pravita, da je to 

ključno za nastanek uspešnih inovacij. Inovacija je posledica procesa generiranja idej in poteka 

v štirih ključnih fazah. Tehnološko znanje je pomembno v vseh štirih fazah procesa. 

V prvi fazi je ključnega pomena sposobnost absorbiranja znanja ter količina znanja, ki ga 

absorbiramo. V drugem koraku je pridobljeno znanje treba predelati. Sledi korak, kjer poteka 

generiranje idej in različnih zamisli o inovacijah. V zadnjem koraku pa je treba izrabiti znanje 

in ugotoviti, kako izpeljati procese, ki bodo ustvarili inovacijo. Belussi in Pilotti (2002, 134) 

pravita, da le manjši del inovacij nastane s pomočjo programov za raziskave in razvoj. Večji 

del pa jih nastane z izmenjevanjem znanja med inovatorji. Trditev potrjuje tudi dejstvo, da se 

inovativna podjetja večinoma pojavljajo strnjena na določenih geografskih območjih (Belussi 

in Pilotti 2002, 135). 



 

30 

 

Tudi Landry, Amara in Lamari (2002, 684) so raziskovali vpliv znanja na uspešnost inovacij. 

Ugotovili so, da k izboljšanju produktov ter procesov pomaga tehnološko znanje, do katerega 

pa se v veliki meri pride z razvojno-raziskovalno dejavnostjo. 

Povezavo med uspehom inovacije in količino tehnološkega znanja so odkrili tudi Pennings in 

Harianto (1992, 356). Tehnološko znanje omogoča izboljšanje sposobnosti inoviranja, kar 

imenujemo tudi know-how. Know-how inovatorju ali organizaciji omogoča, da pride do 

uspešne inovacije, in več takega znanja in sposobnosti, kot ima organizacija ali posameznik, 

boljše so njene oziroma njegove možnosti za uspeh. 

Lettl, Rost in Von Wartburg (2009, 245) pravijo, da je znanje zelo pomembno v procesu 

inoviranja. V tem primeru ne mislijo le tehničnega znanja, ampak tudi znanje iz drugih področij, 

kot so podjetništvo in trženje, poznavanje tehnik, ki povečujejo ustvarjalnost ter znanje s 

področja reševanja problemov. Pravijo, da so individualni inovatorji v prednosti pred inovatorji, 

zaposlenimi v organizacijah, saj so bolj izpostavljeni različnim področjem in zaradi tega 

pridobivajo različna znanja, tako iz tehnoloških kakor tudi drugih področij. 

 

Yusuf (1995, 71) izpostavlja pomen podjetniških veščin za finančni uspeh samostojnih 

podjetnikov in manjših podjetij. Pomembno je, da podjetniki znajo poiskati nove tržne niše, 

zadovoljiti uporabnike ter imajo znanje s področja oglaševanja ter promoviranja. Tudi Meyer 

(2005, 114) izpostavlja pomen znanja s področja podjetništva. Znanje in njegov vpliv se lahko 

še okrepita, če sta raznolika. Pravi, da je treba usvojiti različna znanja, ki jih je možno uporabiti 

v različnih časovnih obdobjih. Pri samostojnih inovatorjih je znanje s področja podjetništva še 

toliko bolj pomembno, saj jim omogoča uspešno vodenje podjetja ter trženje izdelkov (Meyer 

2005,114). Vpliv znanja s področja podjetništva na uspeh inovacij so preučevali tudi, De Luca 

in Atuahene-Gima (2007, 97). Avtorji (De Luca in Atuahene-Gima 2007, 97) pravijo, da je 

poznavanje trga, tako strank kakor tudi konkurence pomemben vir znanja. Podjetje ali 

posameznik, ki pravilno identificira, zbira ter tudi uporabi informacije ima vse znanje s 

področja marketinga. Marketinško znanje celo postavljata pred tehnološko in pravita, da je to 

pomembno samo z vidika prepoznavanja potreb in obnašanja konkurentov ter strank (De Luca 

in Atuahene-Gima 2007, 97). Takšno znanje inovatorju ali inovativni organizaciji omogoča, da 

razume potrošnike in konkurente ter ustvari izdelke ali storitve, ki zadovoljijo njihove potrebe 

(De Luca in Atuahene-Gima 2007, 99). 

Največjo oviro na poti do uspeha mladih podjetij predstavlja pomanjkanje znanja in izkušenj s 

področja računovodstva in financ, marketinga ter vodenja ljudi (Watson, Hogarth-Scotta in 

Wilson 1998, 224). Težava pri pridobivanju znanja s področja trga in trženja je, da je to hitro 

spremenljivo in zaradi tega je pridobivanje tega včasih oteženo (De Luca in Atuahene-Gima 

2007, 97). Specifično znanje s področja poznavanja tržišča lahko pridobijo strokovnjaki, možno 

ga je pa tudi najeti od zunaj. Tak primer se je zgodil, ko je Lenovo, ki je imelo veliko znanja s 

področja kitajskega trga, skušalo prebiti na svetovno tržišče, najelo pomoč zunanjih 

strokovnjakov, in sicer IBM (De Luca in Atuahene-Gima 2007, 98). 
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Znanje s področja podjetništva pa ne zavzema samo poznavanja konkurence, potreb 

uporabnikov ter znanja s področja trženja, ampak tudi znanja, s katerimi je možno oblikovati 

uspešno strategijo. Radas in Božić (2009, 440) sta odkrila, da obstaja povezava med uspešnostjo 

organizacije ter izobrazbo direktorjev ter lastnikov. Takšne vodje lahko oblikujejo primerno 

strategijo s pomočjo katere lahko uspešno uvedejo inovacijo na trg pa tudi povečajo 

inovativnost zaposlenih (Radas in Božić 2009, 440). Tudi Ferreira, Raposo in Fernandes (2013, 

744) so se lotili preučevanja povezav, ki so prisotne pri izobrazbi vodij ter inovativnostjo 

podjetja. Podjetja, ki so imela prisotnega več znanja, pa naj je bilo to pridobljeno bodisi z 

izkušnjami bodisi s formalno izobrazbo, so imela bolj inovativne zaposlene. Pojav so poskušali 

razložiti s tem, da izkušnje in izobrazba pripomorejo k izboljšavi sposobnosti mreženja, lažjemu 

odločanju in izbiri primernejše strategije, uprizoritvi bolj prepričljivih predstavitev ter 

izboljšavi kakovosti storitev ter izdelkov. Vse te lastnosti pa povečujejo inovativnost. Tudi 

Nelson (1982, 454) se je usmeril v preučevanje povezav med znanjem in inovacijami. Odkril 

je območja, kjer so bile pogosteje patentirane visoko napredne tehnološke inovacije. Značilnost 

teh območij pa je bila, da so v okolici bili bolj izobraženi ljudje, ki so imeli več znanja kot pa 

ljudje z drugih območij. 

  

Pridobivanje znanja s področja podjetništva pa ima tudi nekatere druge pozitivne vplive. Rhee, 

Park in Lee (2010, 68) so ugotovili, da v primerih, ko nekdo poskuša pridobiti več podjetniških 

večin, s katerimi se bo lažje prebil na trg, s tem spodbudi tudi učenje na drugih področjih. Kot 

posledica tega velikokrat pride tudi do inovacij na tehničnem področju. Učenje opredeljujejo 

kot gonilno silo, ki predstavlja temelj za razvoj in nastanek novih tehnoloških inovacij. 

Landry, Amara in Lamari (2002, 684) priznavajo tudi pomen tehnološkega znanja za nastanek 

inovacij, ampak to ni dovolj za nastanek uspešne inovacije. Poleg tehnološkega znanja je za 

nastanek uspešnih inovacij treba preučiti tudi trg ter pridobiti znanje o zakonitostih le-tega, 

treba pa je imeti tudi dovolj začetnega kapitala. Tukaj ne gre le za usvojitev znanja enega 

področja, temveč kombiniranje znanja iz različnih področij, tako področja tehnologije kakor 

tudi podjetništva (Landry, Amara in Lamari 2002, 684).  

Znanje je možno ves čas nadgrajevati z učenjem in raziskovanjem. Ena od oblik, kako pridobiti 

novo znanje in ideje, je tudi raziskovanje potreb uporabnikov. Preučevanje potreb uporabnikov 

izvira iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja in se je uporabljala na področju informacijske 

tehnologije (Nagy in Ruzzier 2013, 7). Poteka tako, da inovator najprej zbira informacije o 

uporabnikih, nato pa jih analizira ter preuči. Inovator mora imeti dobro izoblikovane spretnosti 

za prepoznavanje potreb uporabnikov ter tudi znanje, kako pridobljene informacije analizirati. 

Z novimi informacijami, ki jih je pridobil, lahko pridobi ideje, kako izboljšati že obstoječe 

inovacije ali pa narediti nove (Nagy in Ruzzier 2013, 8).  

 

Rhee, Park in Lee (2010, 72) ugotavljajo, da imajo manjša tehnološka podjetja, ki opazujejo in 

analizirajo potrebe uporabnikov ter delovanje konkurenčnih podjetij, več možnosti za razvoj 
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uspešnih inovacij, saj pridobijo več informacij ter so v prednosti pred konkurenco, kar jim 

omogoča, da naredijo bolj uspešne inovacije. 

 

Landry, Amara in Lamari (2002, 684) ugotavljajo, da je za uspeh inovacije zelo pomembno 

pridobivanje znanja s pridobivanjem podatkov o potrebah uporabnikov pa tudi s preučevanjem 

dobaviteljev. Tudi Radas in Božić (2009, 440) se strinjata, da je sodelovanje z uporabniki in 

dobavitelji lahko priložnost za izboljšavo tehnologije. Pravita, da bi takšne povezave morale 

biti ustaljene v dolgoročnih načrtih poslovanja v organizacijah.  

 

Robertson in Yu (2001, 190) pa poudarjajo pomen preučevanja potreb uporabnikov predvsem 

z vidika odpravljanja ali preprečevanja tehničnih težav inovacije. Ko uporabniki začnejo 

uporabljati inovacije, se velikokrat pojavijo težave, pomanjkljivosti in tehnične napake. S 

pozornim preučevanjem potreb uporabnikov ter pravilno analizo podatkov je takšne napake 

možno odpraviti še pred lansiranjem novega izdelka, ugotovitve pa je možno upoštevati tudi 

pri prihodnjih inovacijah (Robertson in Yu 2001, 191). K preučevanju potreb uporabnikov 

spada tudi informiranje o novi tehnologiji ter izdelkih o tem, kako naj bi ta zadovoljevala 

njihove potrebe, saj se tega velikokrat ne morejo zavedati sami (Robertson in Yu 2001, 191). 

2.4.4 Sposobnost mreženja - socialni kapital 

Eden od dejavnikov uspeha inovatorjev, ki je v literaturi pogosto obravnavan, je tudi socialni 

kapital oziroma mreženje. Socialni kapital je med drugim ključen, ko samostojni inovatorji 

nimajo potrebnega znanja za razvoj inovacije do konca in se obrnejo na osebe ali organizacije, 

ki jim lahko pri tem pomagajo (Podmenik, Ivančič in Hafner 2014, 1068). Socialni kapital je 

pri inoviranju koristen predvsem zato, ker ustvarja nove učne priložnosti, podpira prenos 

znanja, povečuje medosebno in družbeno zaupanje ter izboljša reševanje problemov 

(Podmenik, Ivančič in Hafner 2014, 1060). Radas in Božić (2009, 440) socialni kapital uvrščata 

med enega od faktorjev, ki vplivajo na uspešnost inovacij. V to skupino uvrščata sodelovanje z 

drugimi organizacijami, centri znanja ter finančnimi podporniki. Tan, Zhang in Wang (2015, 

1192) pravijo, da sodelovanje z drugimi inovatorji pozitivno vpliva na uspešnost inovacij. Več, 

ko posameznik ali podjetje sodeluje z drugimi, bolj osrednjo pozicijo v socialni mreži zaseda 

in bolj, ko je ta pozicija osrednja, bolj neposreden je dostop do informacij in manj možnosti je, 

da bi se te pri samem posredovanju popačile. Bolj dostopne pa postanejo tudi poslovne 

priložnosti. 

Obstaja več definicij, kaj je socialni kapital. Socialni kapital je skupek različnih subjektov, ki 

jim je skupna enaka socialna struktura ter določena dejanja znotraj te strukture. Gre za 

produktivno aktivnost, brez katere ni mogoče priti do določenih ciljev (Landry, Amara in 

Lamari 2002, 686). Mihalič (2009, 42) pa socialni kapital definira kot socialne vire, ki 

organizaciji ustvarjajo dodano vrednost. Pri tem poudarja, da vsak socialni vir še ne predstavlja 
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socialnega kapitala v neki organizaciji. Socialni kapital predstavljajo viri, ki ustvarjajo neko 

novo vrednost.  

Glede na prenos znanja lahko socialni kapital delimo na socialni kapital, ki je nastal s prenosom 

praktičnega znanja ter na socialni kapital, ki je nastal s prenosom teoretičnega znanja. Za samo 

izmenjavo in prenos znanja sta pomembna tako praktično kot teoretično znanje. Pri praktičnem 

znanju gre za znanje, ki smo ga pridobili na podlagi svojih izkušenj, know-how, pri teoretičnem 

znanju pa govorimo o znanju, ki izvira iz kolektivnega, organizacijskega ter profesionalnega 

znanja, know-what (Podmenik, Ivančič in Hafner 2014, 1060). Glede na samo funkcijo, ki jo 

opravlja socialni kapital, ločimo strukturni ter individualni socialni kapital. Pod pojmom 

strukturni socialni kapital pojmujemo socialni kapital, ki skrbi za skupno dobro. Takšen socialni 

kapital se najde v družbenem okolju ter v različnih ravneh v institucije ter organizacije 

(lokalnih, regionalnih ter nacionalnih enotah). Takšna vrsta socialnega kapitala je namenjena 

predvsem članom organizacije ter družbi na splošno. Ko govorimo o individualnem socialnem 

kapitalu pa imamo v mislih naložbo posameznika v socialne odnose ter mreženje z namenom 

omogočanja dostopa do različnih virov. V inovativnih procesih sta pomembni obe vrsti 

socialnega kapitala. Prva skrbi za vključitev v obstoječe strukture ter podpiranje inoviranja, 

druga pa za posredovanje informacij in znanj ostalim interesentom (Podmenik, Ivančič in 

Hafner 2014, 1059). Glede na izvor socialnega kapitala ločimo vezivni socialni kapital ter 

premostitveni. Individualni inovatorji in mikropodjetja slonijo večinoma na vezivnem 

socialnem kapitalu. Gre za socialni kapital, ki je ustvarjen v primarnem okolju, torej z 

družinskimi in prijateljskimi vezmi. Prisotno pa je pomanjkanje premostitvenega kapitala, 

socialnega kapitala, ki nastane s povezovanjem z institucijami ter organizacijami, ki nudijo 

podporo, in drugimi socialnimi mrežami, kjer je mogoče pridobiti dodatna znanja (Podmenik, 

Ivančič in Hafner 2014, 1071). 

Samostojni inovatorji so z vidika socialnega kapitala v slabšem položaju kakor pa inovatorji 

zaposleni v večjih organizacijah. Za razliko samostojnih inovatorjev, ki so v veliki meri 

prikrajšani za določene stvari, imajo inovatorji, zaposleni v večjih organizacijah dostop do 

knjižnic organizacije ter podpore sodelavcev z znanji drugih področij (Podmenik, Ivančič in 

Hafner 2014, 1071).  

Pri prenosu socialnega kapitala med inovatorji veliko pripomore tudi zaupanje. Bolj, ko neka 

oseba zaupa drugi osebi, bolj je z njo pripravljena deliti znanje. To velja tudi za samostojne 

inovatorje, vendar pa je treba upoštevati, da se samostojni inovatorji redkeje vključujejo v 

podporna tehnološka organizacijska omrežja. Razlog je nižja stopnja zaupanja, posledica pa 

nižja stopnja znanja ter izmenjave tega v primerjavi z inovatorji, ki delujejo znotraj večjih 

organizacij (Podmenik, Ivančič in Hafner 2014, 1061).  

Leta 2010 je inštitut IRSA preučeval socialni kapital individualnih inovatorjev (Podmenik, 

Ivančič in Hafner 2014, 1062). Ugotovitve raziskave so kazale na veliko stopnjo nezaupanja 

individualnih inovatorjev do podpornih organizacij. Menili so, da so organizacije premalo 
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učinkovite ter da so postopki preveč birokratski. Kot težavo so izpostavili tudi dejstvo, da so 

podporne organizacije namenjene predvsem registriranim podjetjem, medtem ko pa veliko 

inovatorjev nima svojega podjetja (Podmenik, Ivančič in Hafner 2014, 1064). Nezaupanje se 

kaže tudi pri prenosu socialnega kapitala med inovatorji in podjetji. Nezaupanje privede do 

tega, da inovatorji niso pripravljeni predstaviti ključnih informacij o inovaciji, s tem pa si tudi 

manjšajo možnosti za sodelovanje (Podmenik, Ivančič in Hafner 2014, 1066). Tudi Landry, 

Amara in Lamari (2002, 687) izpostavljajo pomen zaupanja. Ko je prisotno zaupanje, se 

zmanjša tudi število konfliktov med akterji, zmanjša se birokracija, saj je potrebnih manj pisnih 

dogovorov, prihrani pa se tudi na času. Ko inovator ali podjetje poveča stopnjo zaupanja, 

poveča tudi stopnjo socialnega kapitala, kar posledično privede k več informacijam, zmanjša 

se število slabih odločitev in izboljša konkurenčnost (Landry, Amara in Lamari 2002, 686). 

Za individualne inovatorje je velikega pomena tudi dostop do podjetniških mrež, saj te 

pripomorejo k pridobivanju specialističnih znanj, tako s tehnološkega kakor tudi tržnega 

področja. Vendar pa izsledki raziskave kažejo, da je bila polovica poskusov navezave stikov s 

podjetji neuspešna. Več uspeha so doživeli inovatorji, ki so stik skušali navezati preko oddelkov 

za raziskave in razvoj. Sama vzpostavitev sodelovanja s podjetjem je odvisna od komunikacije, 

spretnosti in znanja samostojnih inovatorjev. Tudi Baron in Markman (2000, 107) pravita, da 

so za pridobivanje socialnega kapitala pomembne socialne sposobnosti posameznika. Mišljena 

je predvsem socialna percepcija, ki nam omogoča prepoznavanje namena, potreb in motivov 

določenih ljudi. Dobre sposobnosti socialne percepcije omogočajo odzive s primernimi čustvi, 

kar omogoča ustvarjanje dobrega mnenja o osebi pri sogovorniku. Pomembni lastnosti sta tudi 

sposobnost impresioniranja ter socialne adaptacije. Sposobnost impresioniranja omogoči 

ustvarjanje pozitivnih odzivov pri sogovorniku, sposobnost dobre socialne adaptacije pa 

omogoča prilagoditev na različne situacije in udobje pri komuniciranju s sogovorniki z 

različnimi lastnostmi. Pomembna je tudi sposobnost prepričevanja (Baron in Markman 2000, 

108-109). S takšnimi lastnostmi posameznik lažje sklepa partnerstva in sodelovanja in 

komunicira z ostalimi akterji ter na tak način širi svoj socialni kapital, ki je izjemnega pomena 

za pridobivanje informacij (Baron in Markman 2000, 111). 

Med pomembne oblike povezovanja sodi tudi udeležba ter sodelovanje na sejmih, tako v 

Sloveniji kot v tujini. Težave pri obiskih sejma so predvsem visoki stroški sejmnin, ki jih 

navadno krijejo inovatorji sami (Podmenik, Ivančič in Hafner 2014, 1066).  

Pomemben del socialnega kapitala predstavljajo tudi družinska in prijateljska omrežja. 

Podmenik, Ivančič in Hafner (2014, 1067) ugotavljajo, da samostojni inovatorji navezujejo 

stike večinoma v okviru primarnih mrež, zato je tudi družinsko okolje s prijatelji pomemben 

del socialnega kapitala. 
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2.4.5 Finančne zmožnosti 

Finančne zmožnosti imajo velik vpliv na uspešnost inovacij. Radas in Božić (2009, 447) 

ugotavljata, da je financiranje eden od ključnih faktorjev uspešnosti inoviranja. Enakega 

mnenje o finančnih zmožnostih in inoviranju je tudi Peirce (2014, 39). Ta poudarja, da 

financiranje vpliva na nastanek novih inovacij, te pa so pomembne za razvoj gospodarstva ter 

izboljšanje ekonomskih zmožnosti. Pravi, da moramo biti pri spremembah finančnega sistema 

zelo pozorni, saj nepremišljene spremembe lahko zavirajo inoviranje, kar pa lahko ima 

negativne posledice na gospodarstvo. 

Peirce (2014, 40) finančni sektor definira kot kraj, kjer ljudje z idejami srečajo ljudi z denarjem. 

Finančni sistem omogoča inovatorjem, da uporabijo denar tako, da prinese pozitivne učinke 

tako njim osebno kot tudi gospodarstvu. Pri tem nima v mislih samo bančnih posojil, ampak 

tudi oblike financiranja, ki so se začele pojavljati v zadnjih letih. Takšna oblika financiranja je 

posredno in neposredno financiranje vlagateljev (Peirce 2014, 40). Dobro razvit trg, v katerem 

so prisotne tudi različne oblike financiranja, ima na razvoj inovacij zelo pozitivne učinke. V 

takšnih primerih je na trgu prisotnih veliko tekmecev in se zaradi tega pri investitorjih razvije 

sposobnost prepoznavanja uspešnih inovacij. Kot posledica tega se pri inovatorjih razvije želja 

po izboljšanju lastnih inovacij (Tadesse 2006, 780). Peirce (2014, 42) pravi, da se s povečanjem 

konkurence, poveča tudi število patentov ter financiranje razvoja. 

Radas in Božić (2009, 447) opozarjata na pogoste težave s področja financiranja inovatorjev. 

Večina financiranja poteka s pomočjo bančnih kreditov oziroma kreditov, ki jih nudijo 

dobavitelji. Ostale oblike financiranja pa so zapostavljene in zelo redke. Honig (1998, 386) 

ugotavlja, da je ena od razlik med uspešnimi in neuspešnimi podjetniki bil tudi prejem 

finančnega posojila. Podjetniki, posebno posamezniki, ki so prejeli posojilo in ga vložili v 

razvoj dejavnosti, so v prihodnosti izkazali večji finančni uspeh, kakor pa osebe, ki posojila 

niso bile deležne. Raziskava, ki so jo opravljali, De Prato, Nepelski in Piroli (2015, 8) je 

pokazala, da je neurejeno financiranje inovacij precej pogosta težava. Kar 41,9 % inovatorjev 

ter partnerjev, ki je sodelovalo pri inovacijah, je izrazilo mnenje, da pomanjkanje financ lahko 

negativno vpliva na inovacije. Treba je razlikovati med dejanskim pomanjkanjem finančnih 

sredstev ter predstavami, kaj naj bi pomanjkanje virov bilo, saj so predstave o tem, koliko 

denarja je potrebnega za razvoj neke inovacije, velikokrat drugačne od realnosti. De Prato, 

Nepelski in Piroli (2015, 8) pa opozarjajo tudi na pogosto neangažiranost pri iskanju finančnih 

virov. Ugotavljajo, da se, je le za okoli 5 % projektov poskušalo poiskati različne vire 

financiranja, pri kar 25 %-30 % projektov pa se investitorjev sploh ni skušalo poiskati. Tudi 

Peirce (2014, 45) izpostavlja težave s področja financiranja, s katerimi se srečuje veliko 

mikropodjetij in individualnih inovatorjev. Inovatorji imajo težave predvsem s pridobivanjem 

finančnih sredstev v obliki posojil ali vlaganj in se zato odločajo za posojila s strani družinskih 

članov ali prijateljev. To velja predvsem za inovatorje in mikropodjetja s področij, kjer finančni 

sistem ni dobro razvit (Peirce 2014, 45).  
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Poleg raznolikosti zunanjih finančnih virov na uspeh inovacije vplivajo tudi lastna zagonska 

sredstva inovatorjev ob ustanovitvi podjetja. V primerih, ko so drugi finančni viri okrnjeni pa 

lastna zagonska sredstva predstavljajo edini vir financiranja. Yusuf (1995, 71) je v svoji 

raziskavi ugotovil, da so osebe, ki so vložile več v zagon lastnega podjetja, imele večje možnosti 

za uspeh in so beležile manj propadov, kakor pa osebe, ki so vložile manj zagonskih sredstev. 

Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Honig (1998, 384), ki je ugotovil, da so podjetniki, ki so 

zaposlovali več ljudi in vložili več začetnega kapitala, dosegali večje mesečne prilive takoj po 

ustanovitvi podjetja. Tudi Djankov idr. (2005, 590) so raziskovali, katere lastnosti so značilne 

za ljudi, ki se odločajo za samostojno podjetniško pot. Ugotovili so, da je ena od značilnosti 

boljše finančno stanje v primerjavi s finančnim stanjem ljudi, ki se ne odločajo za podjetništvo. 

Za podjetnike je bilo tudi značilno, da so njihovi družinski člani bili bolje izobraženi ter imeli 

v povprečju več premoženja, kakor pa družinski člani ne podjetnikov (Djankov idr. 2005, 590). 

Ugotovitve se sicer ne nanašajo neposredno na inovatorje, vendar pa mnogi inovatorji izdelke 

tržijo preko lastnega podjetja, zato lahko sklepamo, da podobne ugotovitve veljajo tudi za 

inovatorje. 

Whalley (1991, 217) pravi, da so poleg financ pri nastajanju novih inovacij, enako pomembni 

tudi materialni viri in orodja. Finančne zmožnosti pa vplivajo tudi na količino in raznolikost 

materialnih virov, ti pa vplivajo na uspešnost inovacije. Materialni viri so likvidni kapital, ki je 

dosegljiv inovatorju oziroma ekipi. Sem uvrščamo tehnične pripomočke, orodja in drugo 

opremo, material, ne pa tudi človeških virov, ki spadajo pod socialni kapital (Weis, Hoegl in 

Gibbert 2014, 279). Weis, Hoegl in Gibbert (2014, 279) so ugotavljali ali materialni viri 

vplivajo na kakovost novih izdelkov ter na inovativnost. Ugotovili so, da je velikega pomena 

tudi prepričanje inovatorjev, da imajo na voljo ustrezne materialne vire. Ustrezno prepričanje 

vpliva na miselne procese, s katerimi si inovator zamišlja različne simulacije uporabe 

materialov ter predmetov in končnih rezultatov. Ugotovili so, da takšna percepcija pozitivno 

vpliva na inovacije, ki so namenjene izboljšavam (Weis, Hoegl in Gibbert 2014, 286). 

Gibbert, Hoegl in Valikangas (2014, 197) so se prav tako ukvarjali s preučevanjem vpliva 

dostopnosti naravnih virov na inovativnost. Sklepali so, da so inovatorji, ki imajo na razpolago 

več naravnih virov bolj inovativni od drugih. Do takšne domneve so prišli na podlagi dejstva, 

da je več inovacij na področjih, kjer ni prisotne revščine. Revščino pa so definirali kot omejitev 

virov. Kljub temu pa obstajajo raziskave (Gibbert, Hoegl in Valikangas 2014, 198), ki so 

dokazovale ravno nasprotna stališča. Gidensova teorija pravi, da pomanjkanje virov prisili 

prebivalstvo, da z ustvarjalnim in inovativnim vedenjem odpravi vsakodnevne težave. Poudarja 

pa tudi negativno plat, ki se pojavlja v dani situaciji. Po drugi strani pa pomanjkanje virov 

omejuje število možnosti, ki jih inovator lahko uporabi za rešitev določenega problema 

(Gibbert, Hoegl in Valikangas 2014, 198).  

 

Na financiranje inovatorjev ima vpliv tudi država s svojimi ukrepi, ki so lahko usmerjeni v 

spodbujanje inovativnosti. Država lahko poskrbi za samo financiranje, lahko pa tudi za 
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določene davčne olajšave oziroma subvencije. V to poglavje spada subvencioniranje pri nakupu 

izdelkov, ki varujejo okolje (na primer sončnih kolektorjev) in na tak način poskušajo 

spodbuditi prodajo izdelkov (Peirce 2014, 45). Država vpliva na inoviranje tudi s postopki za 

pridobitev patentov. Whalley (1991, 218) pravi, da inovatorjem prijava patentov predstavlja 

velik strošek. Težavo predstavljajo tudi zapleteni birokratski postopki, ki terjajo svoj čas in 

znanje. Individualni inovatorji in mikropodjetja v veliki večini ne zaposlujejo strokovnjakov, 

ki bi bili zadolženi za pripravo dokumentacije, ampak najamejo zunanje strokovnjake, kar pa 

spet povzroča dodatne stroške. S primernimi postopki in podpornimi okolji pa lahko država te 

stroške zmanjša. 

2.5 Razlike med gospodarsko uspešnimi in manj uspešnimi posamezniki in    

mikropodjetji 

Pri uspešnem poslovanju je velikega pomena način vodenja in motivacija lastnikov podjetja. 

Teh značilnosti ne moremo enačiti z dejavniki uspeha, saj na uspeh inovacije vplivajo posredno 

in jih je možno poistovetiti tudi s podjetji, ki se ukvarjajo z neinovativnimi dejavnostmi. Lahko 

rečemo, da gre za skupek lastnosti, ki so značilne za uspešna podjetja, ne glede na dejavnost, ki 

jo opravljajo. Da neko podjetje postane uspešno niso dovolj le primerne osebnostne lastnosti 

vodilnih, ampak na uspešnost vplivajo tudi drugi elementi. Ti elementi so tudi okolje in veščine, 

ki jih je oseba, ki vodi podjetje, dobila z izkušnjami. Uspešnost podjetja ne sloni samo na 

faktorjih, ki pozitivno vplivajo na uspeh podjetja, ampak gre za razmerje slabih ter dobrih 

faktorjev, pri katerem morajo prevladovati dobri faktorji. Koliko faktorjev bo pozitivnih pa je 

odvisno od sposobnosti in zmožnosti posameznika ali podjetja za pridobivanje kapitala 

(Watson, Hogarth-Scotta in Wilson 1998, 223).  

Eden od pogostih vzrokov, ki so krivi za neuspeh podjetja, so tudi napačne odločitve vodstva, 

De Prato, Nepelski in Piroli (2015, 40) izpostavljajo, da je pogosta napaka, ki jo delajo manj 

izkušena podjetja, ko predstavljajo novo inovacijo, da se bolj osredotočijo na vprašanja, ki so 

povezana s tehnično platjo inovacije, pozabljajo pa na vprašanja, ki so pomembna iz tržnega 

vidika. To potrjuje tudi dejstvo, da 53 % inovacij podjetja pripeljejo do faze izdelave prototipa, 

za samo 30 % inovacij pa je narejen tudi načrt trženja, le za 27 % pa tudi poslovni načrt. 

Poslovni načrt je izpostavljen kot ena od najuspešnejših praks, ki inovatorjem pomaga spraviti 

inovacijo na tržišče (De Prato, Nepelski in Piroli 2015, 40). Poslovni načrt podjetnika usmerja 

ter mu služi kot smernica za razvoj ter preprečuje sprejemanje napačnih odločitev. V poslovnem 

načrtu inovator opiše izdelek, razišče obseg konkurence, sprejme odločitev, ali bo uredil 

intelektualno lastnino, skuša predvideti, kdo bodo stranke ter opredeli strategijo trženja, 

opredeli tudi načrtovane odhodke ter prihodke (Inštitut za raziskovanje podjetništva 2011 a, 

3-5). Sestavni del poslovnega načrta je tudi opis tveganj in problemov, kar omogoča tudi lažje 

predvidevanje težav ter oblikovanje rešitev vnaprej (Inštitut za raziskovanje podjetništva 2011 

a, 9). Od poslovnega načrta in odločitev vodstva pa je odvisno tudi, ali se bodo inovacije 

patentirale ali ne. Weick in Eakin (2005, 13) izpostavljata dejstvo, da so podjetja, ki so inovacije 
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patentirala, dosegala boljše rezultate na trgu kot pa tista, ki svojih inovacij niso dala patentirati. 

Razlika pri uspehu se je pokazala tudi med inovatorji, ki so inovacije licencirali, ter inovatorji, 

ki so inovacijo komercializirali sami ali pa prodali svoje pravice. Za finančno bolj uspešne so 

se izkazali inovatorji, ki so izdelke licencirali, saj v takšnih primerih inovator nima stroškov z 

zagonom proizvodnje, posledično pa je tudi tveganje manjše (Weick in Eakin 2005, 14). 

Pogosta napaka, ki jo povzroča vodstvo, je tudi prevelik pritisk na zaposlene in puščanje 

premalo svobode pri delu. Altmann in Engberg (2015, 102) sta ugotovila, da je poleg znanja, 

primernega vodstva ter sodelovanja med zaposlenimi pomembna tudi svoboda, ki so jo 

zaposleni deležni pri opravljanju svojega dela. Določena stopnja svobode zaposlenim omogoča, 

da preizkušajo nove načine, kako se spoprijeti s težavami in negotovostmi, posledično pa 

pozitivno vpliva na samo uspešnost zaposlenih. Avtorja poudarjata, da je sicer priučitev 

določenih ustaljenih postopkov potrebno za opravljanje določenega dela, vendar pa je 

posameznik bolj učinkovit, če občasno obide ustaljene postopke in se nauči, kako se soočiti s 

težavami ter jih tudi odpraviti.   

Poleg stila vodenja pa se uspešni podjetniki od neuspešnih ločijo po notranji motivaciji. Pri 

malih podjetjih oziroma posameznikih se v večini primerov zgodi, da je oseba hkrati lastnik ter 

vodja. Takšnim osebam denar ne predstavlja prioritete ter ni njihovo glavno sredstvo 

motivacije, temveč jih motivira vodenje podjetja, neodvisnost ter želja po poslovnih uspehih. 

Iz tega zornega kota je nekoliko lažje razumeti motivacijo za takšno požrtvovalnost, 

fleksibilnost, tveganja ter inovativnost (Watson, Hogarth-Scotta in Wilson 1998, 223). Tudi 

Adams (2005, 41) pravi, da so značilnosti uspešnih podjetnikov izjemna motivacija, želja po 

uspehu ter iskanju priložnosti, kar kaže tudi na tekmovalnost lastnikov oziroma vodij. Loscocco 

in Leicht (1993, 877) pa sta nasprotnega mnenja in v ospredje postavljata željo po denarju. 

Loscocco in Leicht (1993, 877) pa ugotavljata, da so bolj uspešni podjetniki tisti, ki imajo večje 

želje po zaslužku. Pravita, da je stremljenje po uspehu in boljšem zaslužku samostojnih 

podjetnikov in mikropodjetij odvisno od finančnih potreb družine. Izhajala sta iz Rosenfeldove 

teorije, ki pravi, da so zaposleni bolj motivirani za delo, ko imajo večje ekonomske potrebe 

(Loscocco in Leicht 1993, 877). Izpostavila sta tudi Hillovo teorijo, ki pravi, da imajo zaposleni 

z večjimi finančni obveznostmi večje plače (Loscocco in Leicht 1993, 877). Avtorja pravita, da 

bodo samostojni podjetniki in lastniki manjših podjetij, ki so pod večjim pritiskom družine, bolj 

trdo delali in več zaslužili. Lastniki, ki vložijo več ur dela, in več truda pa žanjejo boljše 

rezultate (Loscocco in Leicht 1993, 877). Razlike obstajajo tudi v uspehu med podjetji, katerih 

lastniki so moški, ter podjetjih, katerih lastnice so ženske. Podjetja ženskih lastnic se večinoma 

ukvarjajo z manj donosnimi dejavnostmi, kar se posledično odraža tudi v manjšem finančnem 

uspehu v primerjavi s podjetji v lasti moških (Loscocco in Leicht 1993, 878). Zanje je značilno 

tudi, da so v povprečju manjša, mlajša ter imajo manj človeškega kapitala (Loscocco in Leicht 

1993,885). 

 

 



 

39 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu smo dejavnike, ki so bili obravnavani v literaturi, preverili tudi pri 

udeležencih raziskave. Izvedena je bila raziskava s pomočjo kvalitativnih raziskovalnih metod, 

kjer je bil kot metoda uporabljen intervju. Udeleženci so bili razdeljeni na gospodarsko uspešne 

ter neuspešne. Sam izbor udeležencev je bil opravljen na podlagi kvantitativnih metod, in sicer 

primerjalne statistike. Sledila je izvedba polstrukturiranega intervjuja z obema skupinama ter 

analiza in interpretacija podatkov. 

3.1 Izbor inovatorjev in inovativnih mikropodjetij 

Izbor kandidatov za vključitev v raziskavo je nastal z neslučajnostnim vzorčenjem, in sicer na 

podlagi priložnostnega vzorčenja. Priložnostno vzorčenje je način vzorčenja, pri katerem v 

vzorec vključimo tiste enote, ki se nam, glede na priložnost, dozdevajo najbolj dostopne (Mc 

Leod 2014).  

Populacija inovatorjev ter mikropodjetij, ki se ukvarjajo z inoviranjem, je v Sloveniji majhna 

ter v vsakdanjem življenju na njih naletimo le redko. V vzorec so bili vključeni inovatorji in 

mikropodjetja, ki so člani združenja ASI. S prošnjo, katere inovatorje in mikropodjetja lahko 

vključimo, smo se obrnili na združenje ASI, ki je priskrbelo kontaktne podatke udeležencev. 

Zaradi tega smo uporabili priložnostno vzorčenje ter vključili inovatorje, ki so nam bili 

dostopni.  

Vzorec sestavlja 20 enot. Vključena so tako mikropodjetja, bodisi družbe z omejeno 

odgovornostjo bodisi samostojni podjetniki ter inovatorji, ki nimajo lastnega podjetja. Družb z 

omejeno odgovornostjo je 10, samostojnih podjetnikov 4, inovatorjev brez registriranih podjetij 

pa 6.  

Združenje Aktivnih slovenskih inovatorjev je podalo mnenje glede uspešnosti inovatorjev. V 

vzorec so bili vključeni tako uspešni kakor tudi neuspešni inovatorji in mikropodjetja. 

Uspešnost ter neuspešnost inovatorjev in mikropodjetij smo dokončno potrdili z analizo 

gospodarske uspešnosti. 

3.2 Analiza gospodarske uspešnosti 

Pri analizi gospodarske uspešnosti je bila uporabljena metoda primerjalne statistike. Analiza je 

potekala tako, da smo najprej pridobili podatke o kazalnikih gospodarskega uspeha (poslovni 

izid, bilanca, dodana vrednost na zaposlenega, dinamika rasti dobička ter števila zaposlenih, 

kazalnik gospodarnosti poslovanja). Podatki so javno dostopni na podatkovnem portalu 

AJPES1(AJPES 2016). Pridobljene podatke smo primerjali z vnaprej določenimi merili, ki so 

                                                           
1 Uporabljeni so bili podatki iz letnih poslovnih poročil iz podatkovne baze JOLP (AJPES 2016) 
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podrobneje navedeni v nadaljevanju, ter na podlagi teh določili kazalnike, ki kažejo na uspešno 

podjetje ali posameznika, ter kazalnike, ki kažejo na neuspešno podjetje ali posameznika. 

Podjetje ali posameznik, ki je imelo večino kazalnikov, ki so kazali na uspeh, je bilo razvrščeno 

med uspešne ter obratno. V primeru, ko je bilo število kazalnikov, ki kažejo na uspešnost, enako 

številu kazalnikov, ki kažejo na neuspešnost, smo dokončno odločitev sprejeli na podlagi 

podatkov o bilanci ter poslovnega izida, saj se v končni fazi presoja gospodarska uspešnost 

podjetja.  

Ker se nekateri inovatorji preživljajo z dejavnostmi, ki niso povezane z inoviranjem, smo 

uspešnost preverili tudi z deležem prihodkov od inovacij ter kot neuspešne opredelili tudi 

inovatorje ter mikropodjetja, ki se preživljajo z drugimi dejavnostmi. Te podatke smo pridobili 

med samim intervjujem ter jih uporabili v smislu ''izločanja''. Inovatorji, ki so se izkazali, da 

večji del prihodkov dobijo na podlagi ne inovacijske dejavnosti, so opredeljeni kot neuspešni, 

saj podatek nakazuje na to, da se jim ne uspe preživljati z inovacijami ter zaradi tega opravljajo 

drugo dejavnost. 

Kazalniki gospodarskega uspeha, ki so bili uporabljeni v raziskavi, so:  

– Poslovni izid: kazalnik odraža dobiček ali izgubo v letu 2014.2  

– Bilanca: odraža dobiček ali izgubo, ki je nastal/a na podlagi večletnega poslovanja. V 

primeru, da je bilo podjetje več let zelo uspešno in je imelo nato zadnje leto smolo ter bilo 

v izgubi le eno leto, je to razvidno iz bilance.  

– Dodana vrednost na zaposlenega: prikazuje, koliko dobička je podjetje pridelalo na 

zaposlenega. Omogočala je primerjavo med podjetji z različnim številom zaposlenih. 

– Dinamika rasti dobička v %: prikazana je rast dobička. Rast dobička izkazuje uspeh 

poslovanja podjetja.  

– Dinamika rasti števila zaposlenih v %: prikazana je rast števila zaposlenih. Eden od 

kazalnikov uspeha poslovanja podjetja je tudi rast števila zaposlenih. 

– Kazalnik gospodarnosti poslovanja: prikazano je razmerje med prihodki in odhodki. 

– Delež prihodkov od inovacij: prikazuje, koliko % prihodkov prinaša prodaja inovativnih 

izdelkov, patentov ali licenc. Nekaterim inovatorjem se z inovacijami ne uspe preživljati, 

so pa uspešni pri opravljanju drugih storitev, zato smo s pomočjo tega kazalnika ugotovili, 

katera so ta podjetja oziroma posamezniki. 

Nekateri inovatorji nimajo ustanovljenih podjetij, kar je otežilo pridobivanje podatkov o 

finančni uspešnosti. Inovatorji, ki nimajo podjetij, so pred intervjujem izpolnili krajši 

vprašalnik za pridobitev naslednjih podatkov: 

– prihodkov z inovacijami v letu 2014 in 2013, 

– odhodkov za potrebe inoviranja v 2014 in 2013, 

                                                           
2 Letna poslovna poročila, za leto 2015, še niso izdelana zato sem se bila primorana sklicevati na 
podatke iz leta 2014 
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– ter sodelovanja s partnerji (za leto 2014 in 2013). 

S pridobljenimi podatki smo lahko izračunali dobiček, ki je primerljiv s poslovnim izidom. 

Dobiček smo razdelili s številom partnerjev in dobili podatek, primerljiv z dodano vrednostjo 

na zaposlenega. Izračunali smo lahko tudi dinamiko rasti dobička ter kazalnik gospodarnosti 

poslovanja. Na podlagi teh kazalnikov smo inovatorje opredelili kot uspešne oziroma 

neuspešne.  

Vrednosti kazalnikov gospodarskega uspeha smo interpretirali tako: 

– Poslovni izid: da je podjetje opredeljeno kot uspešno, mora biti poslovni izid pozitiven. 

– Bilanca: da je podjetje opredeljeno kot uspešno, mora biti bilanca pozitivna. 

– Dodana vrednost na zaposlenega: da je podjetje opredeljeno kot uspešno, mora biti dodana 

vrednost na zaposlenega vsaj enaka povprečni dodani vrednosti za mikropodjetja, ki je 

veljala za 2014.3  

– Dinamika rasti dobička v %: da je podjetje opredeljeno kot uspešno, mora biti rast dobička 

vsaj na ravni lanskega leta ali večja (v primeru, da je ta 0 % pomeni, da sprememb v 

primerjavi s predhodnim letom ni bilo). 

– Dinamika rasti števila zaposlenih v %: da je podjetje opredeljeno kot uspešno, mora biti 

rast števila zaposlenih vsaj na ravni lanskega leta ali večja (v primeru, da je ta 0 % pomeni, 

da sprememb v primerjavi s predhodnim letom ni bilo). 

– Kazalnik gospodarnosti poslovanja: da je podjetje opredeljeno kot uspešno, mora biti 

vrednost vsaj 1 ali več. 

– Delež prihodkov od inovacij: vrednost mora biti vsaj 31 %.4 

Kljub predhodnim priporočilom in predlogom, ki jih je podalo združenje Aktivnih slovenskih 

inovatorjev glede uspešnosti mikro podjetij in posameznikov, pa se je izkazalo, da je neuspešnih 

precej več inovatorjev kot pa uspešnih. 11 individualnih inovatorjev in mikro podjetij je bilo 

uvrščenih k neuspešnim, 6 k uspešnim. 3 posamezniki in mikro podjetja so odklonili 

sodelovanje in zaradi tega ni bilo mogoče pridobiti vseh podatkov ter jih ni bilo mogoče 

razvrstiti ne k neuspešnim ne k uspešnim. 

 

 

 

                                                           
3 Ker so, zaradi še ne izdelanih poslovnih poročil za leto 2015, bili upoštevani podatki iz leta 2014, 

smo zaradi primerljivosti podatkov upoštevali povprečno dodano vrednost za mikropodjetja za leto 
2014, in sicer 29.357 EUR (Si Stat 2015). 
4 V inovativnih podjetjih se delež letnih prihodkov, ustvarjenih z novimi izdelki in storitvami, giblje 

med 34,2 % v predelovalni dejavnosti ter 38,3 % v storitveni dejavnosti (Bešter in Murovec 2010, 9), 
kar v povprečju znaša 36 %. Ker mikropodjetja in posamezniki natančnih meritev o prihodkih z 
inovativnimi izdelki in storitvami ne izvajajo, ampak vrednosti ocenijo, je dovoljeno 5 % odstopanje, 

kar privede do minimalne vrednosti 31 %. 
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Preglednica 1: Prikaz uspešnosti individualnih inovatorjev ter mikropodjetij  

Inovator 

ali 

mikropo-

djetje 

Poslov

ni izid 

Dodana 

vrednost na 

zaposlenega 

Dinamika 

rasti 

dobička v 
% 

Dinamika 

rasti št. 
zaposlenih 

v % 

Kazalnik 

gospodarnosti 

poslovanja 

Bilančni 
dobiček 
ali izguba 

Delež 
prihodkov 

z 

inovacijami 

Uspeh 

1 -4204 0 -177,76 0 0,82 -4204 0 N* 

2 5520 110400 41,94 5 1,17 -41188 0 N 

3 -7774 0 -216,5 0 0,57 -7774 0 N 

4 -100 -100 0 0 0 -100 0 N 

5 5396 0 -56,2 -100 1,41 5396 0 N 

6 -31853 -31853 -4770,52 0 0,51 -22292 / NS** 

7 -3000 -3000 0 0 0 -3000 0 N 

8 -88 -51,8 104,99 240 0,99 -16042 / NS 

9 -300 -300 0 0 0 -300 0 N 

10 -7000 -3500 -133,33 0 0 -7000 0 N 

11 25568 3196 -21,87 0 1,04 25568 80 U*** 

12 150 150 0 0 1,5 150 10 N 

13 14433 68728,6 -8,38 -58 1,24 14433 50 U 

14 5628 5411,5 356,16 -26,73 1,07 7949 / NS 

15 222085 22208,5 57,35 -9,74 1,41 1833192 33 U 

16 819 490,4 -56,64 -14,35 1,03 10477 50 U 

17 2973 0 93,2 -100 1,06 10861 100 U 

18 9397 2453,5 -75,84 58,26 1,06 109380 20 N 

19 0 0 0 0 1 0 0 N 

20 25507 12204,3 23963,2 13,58 1,1 2370 100 U 

*N neuspešen 

**NS ni sodeloval 

***U uspešen  
Vir: AJPES 2016 in podatki posredovani s strani udeležencev 

3.3 Izvedba intervjujev 

V tem poglavju je podrobneje opisana metoda, ki je bila uporabljena pri izvedbi kvalitativnega 

zbiranja podatkov. Gre za polstrukturirani intervju, za katerega so značilna vprašanja odprtega 

tipa, ki jim sledijo vprašanja usmerjena v določene, specifične informacije. Opisan je izbor 

vprašanj, sam proces izvedbe intervjuja ter lastnosti udeležencev, ki so privolili k raziskavi.  

3.3.1 Polstrukturirani intervju 

Obstaja več vrst intervjujev, ki jih delimo glede na strukturiranost vprašanj. Ločimo 

strukturirani intervju, manj strukturirani ter druge tipe intervjujev. K manj strukturiranim 

intervjujem uvrščamo delno strukturirane oziroma polstrukturirane intervjuje. Pri 

polstrukturiranem intervjuju so značilna vprašanja odprtega tipa, ki so lahko vnaprej določena, 
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deloma pa so lahko tudi prosta in si jih domislimo sproti. Polstrukturirani intervju je primeren 

za raziskovanje novih področij, saj lahko ugotovimo, kakšni so problemi, odkrijemo pa tudi, 

kakšen je pogled udeležencev raziskave nanje. Značilna je fleksibilnost, odgovori so bolj 

spontani ter konkretni (Kordeš in Smrdu 2015, 40). Polstrukturirani intervju smo izbrali zato, 

da bi čim bolj poglobljeno raziskali področje uspeha inovativnih mikropodjetij in 

posameznikov in pridobili čim več informacij. 

Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov vprašanj. V prvi sklop so sodila vprašanja za 

pridobivanje splošnih demografskih podatkov. V drugem sklopu so bila vprašanja, na podlagi 

katerih smo pridobivali informacije za odgovor na prvo raziskovalno vprašanje. Tretji sklop 

vprašanj pa je bil namenjen pridobivanju informacij, ki so služile odgovoru drugega 

raziskovalnega vprašanja. Po opravljenem intervjuju smo udeležence povprašali, ali bi morda 

želeli še kaj poudariti ter na tak način pridobiti informacije, ki jih odgovori na vprašanja niso 

predvideli. 

Vprašalnik je bil sestavljen iz 7 splošnih vprašanj odprtega tipa. Sledila so jim podvprašanja, ki 

so se usmerjala v pridobivanje informacij specifične narave. S podvprašanji smo želeli preveriti 

vpliv dejavnikov uspeha inovacij ter razlike med uspešnimi in neuspešnimi inovatorji, ki smo 

jih opisali v teoretičnem delu raziskave. Primer vprašalnika, ki je predstavljal oporo in je bil v 

pomoč med izvedbo intervjujev, smo priložili v poglavje Priloge (Priloga 3). 

Pred začetkom izvajanja intervjujev sta bila opravljena dva intervjuja, ki sta služila pilotni 

raziskavi. Namen pilotne raziskave je služil ugotavljanju primernosti metodologije, dolžin 

intervjuja ter ugotavljanju morebitnih napak s strani spraševalca. Pri analizi pilotnih intervjujev 

in poteka spraševanja smo ugotovili, da določena podvprašanja prispevajo k podvajanju 

odgovorov. Napaka, ki se je pojavljala, je bil tudi prehiter tempo govorjenja pri podajanju 

vprašanj, kar je prispevalo k temu, da sta se udeleženca zmedla in je bilo treba vprašanje 

ponoviti. Ko smo pristopili k opravljanju intervjujev, smo napake, ki so se pojavljale v pilotni 

raziskavi, odpravili, izpustili smo vprašanja, ki so povzročala podvajanje odgovorov ter 

podaljšanje časa opravljanja intervjujev, prav tako pa smo upočasnili tempo govorjenja ter 

pazili na razločnost govora. 

Izvajanje intervjujev je potekalo meseca marca leta 2016, in sicer s telefonskim pogovorom. 

Kakor je bilo že v omejitvah opisano, telefonsko izvajanje intervjujev ni optimalno in ima 

določene pomanjkljivosti. V takšnih primerih ni možno opazovati, prav tako pa je tudi 

izključeno prepoznavanje nebesedne komunikacije. Ker so bili udeleženci iz različnih krajev iz 

celotne Slovenije pa bi opravljanje intervjuja na sedežu podjetja oziroma domu inovatorja 

predstavljalo prevelik finančni in časovni zalogaj in zaradi tega takšna izvedba ni bila mogoča. 

Z udeleženci smo se predhodno dogovorili za termin klica ter na takšen način izboljšali 

kakovost izvedbe intervjuja. Inovatorje in mikropodjetnike smo obvestili o predvidenem 

trajanju intervjuja ter se dogovorili za, njim, najbolj ugoden termin. Predhodni dogovor je 

omogočil, da so se udeleženci umaknili v mirno okolje ter se izognili morebitnim motnjam 
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okolice. Pred izvedbo intervjuja so bili udeleženci obveščeni o namenu raziskave, zagotovljena 

pa je bila tudi anonimna obravnava podatkov. 

3.3.2 Udeleženci 

K sodelovanju je privolilo 17 udeležencev, dva sta zaradi pomanjkanja časa sodelovanje 

odklonila, eden pa je bil večkrat nedosegljiv.  

Povprečno trajanje intervjuja je bilo 28 minut. Dva najkrajša sta trajala 16 minut, medtem ko je 

najdaljši trajal kar 56 minut.  

Večina udeležencev je bilo moških, kar 16, ena udeleženka pa je bila ženskega spola. 

Povprečna starost je bila 60 let. Najmlajši udeleženec je bil star 39 let, najstarejši pa 81 let. 

Večina jih je pridobila srednješolsko izobrazbo - 8 udeležencev, sledila je univerzitetna 

izobrazba - 5 udeležencev, 1 udeleženec je zaključil višješolski program, prav tako je eden 

zaključil magistrski program, 2 udeleženca pa sta zaključila osnovno šolo. 

Večina udeležencev ima poklice s področja tehničnih strok. 5 udeležencev je inženirjev 

strojništva, dva se ukvarjata s kmetijstvom, ostali pa so: monter strojnih inštalacij, avtomehanik, 

avtoličar, asistent, računalničar, strojni tehnik, strojni projektant, električar, elektrotehnik, 

direktor razvoja ter samostojni raziskovalec. 

Udeleženci so podali tudi podatek glede kraja bivanja. Ker gre v večini primerov za manjše 

kraje in bi zaradi tega bila ogrožena anonimnost podatkov, smo se odločili, da namesto kraja 

bivanja udeležence opredelimo glede na regijo bivanja. Glede na regijo bivanja večina 

inovatorjev in mikropodjetij spada k Osrednjeslovenski regiji - 7 udeležencev. Sledi ji 

Podravska regija, v kateri prebivajo 3 udeleženci, iz Severne Primorske in Južne Primorske 

prihajata po 2 udeleženca. Po 1 udeleženec pa je iz Gorenjske, Savinjske in Posavske regije. 

Povprečna doba, v kateri se udeleženci ukvarjajo z inoviranjem, znaša 28 let. Pri udeležencu, 

ki se je z inoviranjem ukvarjal najdlje, je ta znašala 60 let, pri dveh udeležencih, ki sta imela 

najkrajšo dobo inoviranja pa je ta znašala 6 let.   

Povprečno število inovacij na osebo znaša 16. Najmanj inovacij sta imela Inovator 2 ter 

Inovator 20, in sicer 3, največ pa Inovator 9, ki jih je imel približno 60. En udeleženec ni imel 

nobene inovacije patentirane, največ patentov je imel Inovator 17, in sicer 10. Povprečno število 

patentov na osebo pa je bilo 3,8. 

Odgovora na vprašanje, glede povprečnega mesečnega zaslužka, ni želelo podati 7 udeležencev. 

Med udeleženci, ki so na to vprašanje odgovarjali, je najvišji zaslužek bil 3000 EUR, ki ga 

prejemata dva udeleženca, najnižji pa 600 EUR. Povprečni mesečni zaslužek udeležencev, ki 

so podali odgovor na to vprašanje, je znašal 1630 EUR. 
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V prilogah je tudi ponazorilo s podatki o udeležencih (Priloga 1). 

3.4 Analiza podatkov pridobljenih z izvedbo intervjuja 

Pred samo izvedbo analize smo prepise intervjujev ločili v dve skupini. V prvo skupino so 

spadali intervjuji, opravljeni z inovatorji, ki so bili predhodno, s pomočjo gospodarske analize, 

opredeljeni kot neuspešni, v drugo pa intervjuji tistih, ki so bili opredeljeni kot uspešni. 

Intervjuje posamezne skupine smo analizirali ločeno, saj tak način omogoča dostop do 

ugotovitev in identifikacije vplivnih dejavnikov na uspešnost inovatorjev in mikropodjetij. 

Omogoča pa tudi, da ugotovimo, katere razlike so prisotne med uspešnimi ter neuspešnimi 

inovatorji in mikropodjetji. 

Analiza podatkov je potekala v različnih fazah: 

1. V prvi fazi smo uredili zapise intervjujev ter jih zabeležili v elektronski obliki, kar je 

olajšalo nadaljnje delo 

2. V drugi fazi je sledilo kodiranje besedila. Iskali smo izstopajoče, ponavljajoče se in 

nepričakovane besede ter besedne zveze ter jih uredili v kode. 

3. V tretji fazi smo kode, ki so bile sorodnega pomena ter so poudarjale enaka dejstva, združili 

v kategorije. 

4. V četrti fazi je sledilo ugotavljanje povezav in odnosov med posameznimi kategorijami ter 

povezovanje kategorij v teme. 

5. V peti fazi pa je sledila interpretacija podatkov. 

3.5 Povzetek rezultatov in diskusija 

Odgovore udeležencev smo s postopkom kodiranja združili v kode, ki smo jih na podlagi 

sorodnosti in povezav združili v kategorije (primer oblikovanja kod in kategorij je predstavljen 

v ponazorilu v Prilogi 2). Sledilo je oblikovanje tem, ki zajemajo kategorije, za katere veljajo 

določene sorodne lastnosti. Slika 1 in Slika 2, ki sta na koncu poglavja, ponazarjata kategorije 

in teme, ki so bile prisotne pri uspešnih in neuspešnih udeležencih. 

 

Vpliv širine trga na uspešnost inovacije je poudarilo več avtorjev (Radas in Božić 2009), De 

Prato, Nepelski in Piroli 2015 in Meyer 2005). Tudi naše ugotovitve nakazujejo na povezave 

med širino trga in uspehom inovacij. Z analizo podatkov, pridobljenih z intervjujem, smo 

ugotovili, da so vsi uspešni udeleženci, inovacije tržili izven meja Slovenije, zato smo 

oblikovali kategorijo - širina trga. Te kategorije pa ni bilo mogoče oblikovati pri neuspešnih 

udeležencih, kjer so se v določenih primerih odločili, da izdelke tržijo samo v Sloveniji ali pa 

izdelkov sploh ne tržijo (Inovator 4, Inovator 18, Inovator 9). 

Druga kategorija je bila vpliv družine. Družina lahko vpliva, bodisi s spodbudami v obliki 

moralne podpore (Watson, Hogarth-Scotta in Wilson 1998, 237), bodisi s finančnimi sredstvi 
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in drugačno pomočjo (Honig 1998, 389). Tudi mi smo prišli do enakih ugotovitev. Spodbujanje 

in finančno podporo, s strani družinskih članov, so poudarili vsi udeleženci v raziskavi, tako 

uspešni kot neuspešni, zato smo kot naslednjo kategorijo oblikovali podporo družine. Ker sta 

bila pri uspešnih udeležencih prisotna dva dejavnika, za katere je značilno, da imata vpliv iz 

okolja, smo ju povezali v temo - vplivi okolja. Pri neuspešnih pa teme ni bilo možno oblikovati 

zaradi prisotnosti enega samega dejavnika, in sicer le podpore družine. 

 

Za uspešne inovatorje so značilne določene osebnostne lastnosti kot na primer vztrajnost, 

optimizem, samozavest, radovednost, komunikativnost in tekmovalnost (Likar idr. 2013, 47; 

Astebro, Jeffrey in Adomdza 2007, 254; Howell in Higgins 1990, 320; Lettl, Rost in Von 

Wartburg 2009, 244 in Meyer 2005, 115). Pri analizi podatkov, pridobljenih z intervjujem, smo 

ugotovili, da so lastnosti, ki so bile poudarjene v literaturi, uspešni udeleženci tudi sami 

poudarili. Na podlagi tega smo oblikovali tudi kategorije: vztrajnost, optimizem, samozavest, 

radovednost, komunikativnost in tekmovalnost, ki so bile združene v kategorijo osebnostne 

lastnosti. Pri neuspešnih udeležencih je bilo kategorij pod temo osebnostne lastnosti manj, saj 

niso izrazili toliko lastnosti kot uspešni udeleženci. Oblikovane so bile kategorije: vztrajnost, 

radovednost, optimizem in samozavest. 

 

Uspeh inovacij je odvisen od znanja, pridobljenega z izkušnjami, tehnološkega znanja in pa 

znanja s področja podjetništva (Faulkner 1994, 435; Belussi in Pilotti 2002, 135; De Luca in 

Atuahene-Gima 2007, 97). Z empiričnim delom raziskave smo prišli do ugotovitev, da so 

izkušnje, poznavanje tehnologije in podjetništva značilnosti, ki veljajo za uspešne udeležence. 

Na podlagi tega smo oblikovali kategorije: izkušnje, poznavanje tehnologije in podjetniška 

znanja, ki smo jih povezali v temo znanje. Neuspešni udeleženci so poudarjali le znanje, 

pridobljeno z izkušnjami, zaradi tega pa je bila oblikovana le ena kategorija in ni bilo možno 

oblikovati teme znanje. 

 

Na povečanje znanja pa vpliva tudi socialni kapital. Podmenik, Ivančič in Hafner (2014, 1061) 

izpostavljajo pomen zaupanja in iskanja znanja pri organizacijah in posameznikih. Do teh 

ugotovitev smo prišli tudi sami. Uspešni udeleženci so informacije iskali tako pri organizacijah 

in posameznikih, informacije pa so delili tudi z drugimi inovatorji. Na podlagi odgovorov sta 

bili oblikovani kategoriji: izmenjava znanja in iskanje informacij in znanja pri ljudeh in 

organizacijah. V literaturi je zaslediti tudi, da na uspeh inovacij vpliva navezovanje stikov s 

potencialnimi kupci kot na primer obisk sejmov (Podmenik, Ivančič in Hafner 2014, 1066). 

Tudi mi smo odkrili povezavo med uspehom inovacije in navezovanjem stikov s potencialnimi 

kupci. Uspešni udeleženci so vsi poudarjali, da se skušajo udeleževati sejmov ali pa skušajo 

navezati stike tudi na drugačne načine kot na primer s pomočjo osebnih stikov (Inovtor 13) ter 

nastopi po televiziji (Inovator 16). Pod temo socialni kapital smo uvrstili tudi kategorijo: stiki 

s potencialnimi kupci, saj so vsi uspešni udeleženci skušali navezovati stike s kupci in s tem 

povečati svoj socialni kapital. Pri neuspešnih udeležencih je pod temo socialni kapital, glede na 
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podane odgovore, bilo možno oblikovati le dve kategoriji, in sicer iskanje informacij in znanja, 

pri ljudeh in organizacijah, ter stiki s potencialnimi kupci. 

 

Vsi uspešni udeleženci so poudarili, da inovacije financirajo z različnimi finančnimi viri, v 

razvoj pa vložijo velike količine denarja in časa. Raznolikost finančnih virov pa pozitivno 

vpliva na uspeh (Peirce 2014, 39). Poleg raznolikosti finančnih virov pa na uspeh inovacij 

vplivajo tudi vložena finančna sredstva v zagon in razvoj podjetja (Yusuf 1995,71). Tudi sami 

ugotavljamo, da raznolikost finančnih virov in količina vloženih sredstev vpliva na uspeh 

inovacije. Na podlagi odgovorov udeležencev smo oblikovali kategoriji: raznolikost finančnih 

virov in vložena sredstva. Neuspešni udeleženci niso poudarjali uporabnosti različnih finančnih 

virov ter velike količine vloženih sredstev, zato glede tega področja ni bilo možno oblikovati 

nobene kategorije in teme kakor pri uspešnih udeležencih. 

 

Z analizo podatkov, pridobljenih z intervjujem, ugotavljamo, da uspešne in neuspešne 

udeležence žene notranja motivacija. Do enakih ugotovitev kot mi so prišli tudi nekateri avtorji, 

kot na primer Watson, Hogarth-Scotta in Wilson (1998, 223), ki poudarjajo, da so osebe, ki jih 

žene notranja motivacija bolj požrtvovalne, fleksibilne, inovativne in tudi uspešnejše. Na 

podlagi podanih odgovorov udeležencev, s katerimi smo opravili intervju, smo prišli do 

zaključka, da vsi uspešni udeleženci izdelajo tudi poslovni načrt. V literaturi je poudarjen 

pomen poslovnega načrta za povečanje možnosti za uspeh inovacij, saj omogoča predvidevanje 

tveganj (Inštitut za raziskovanje podjetništva 2011 a, 9). Notranjo motivacijo in poslovni načrt 

poudarjamo tudi sami in ju opredeljujemo kot zadnji dve kategoriji, ki se pojavljata pri 

odgovorih uspešnih udeležencev. Kategoriji smo združili v temo: vizija in motivacija. 

Ugotavljamo, da poslovnega načrta ne izdelujejo neuspešni udeleženci ter pri njih zaradi tega 

nismo oblikovali kategorije poslovni načrt kakor pri uspešnih udeležencih. 
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Slika 1: Kategorije in teme oblikovane na podlagi analize podatkov pridobljenih z 

intervjujem z uspešnimi inovatorji in inovativnimi mikropodjetji 

 

 

Slika 2: Kategorije in teme oblikovane na podlagi analize podatkov pridobljenih z     

intervjujem z neuspešnimi inovatorji in inovativnimi mikropodjetji 
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3.6 Odgovor na raziskovalna vprašanja 

V poglavju 3.6 smo podatke, ki so bili opisani v prejšnjem poglavju, interpretirali ter povezali 

z izsledki, ki so bili opisani v teoretičnem delu naloge. V podpoglavju 3.6.1 smo opredelili in 

opisali vplivne dejavnike, ki so se pojavljali pri gospodarsko uspešnih inovativnih 

mikropodjetjih in posameznikih ter s tem podali odgovor na prvo raziskovalno vprašanje. V 

podpoglavju 3.6.2 pa smo opredelili in opisali razlike, ki so se pojavljale med primerjavo 

gospodarsko uspešnih in gospodarsko neuspešnih inovativnih mikropodjetij in posameznikov 

ter podali odgovor na drugo raziskovalno vprašanje. 

3.6.1  Kateri dejavniki vplivajo na gospodarsko uspešnost inovativnih mikropodjetij in 

individualnih inovatorjev  

Vplivnih dejavnikov, ki vplivajo na uspeh, je več in jih združujemo v več tem: vpliv okolja, 

osebnostne lastnosti, znanje, socialni kapital, finančna sredstva ter vizija in motivacija. 

Vpliv okolja 

Pod temo vplivi okolja smo pri gospodarsko uspešnih udeležencih pri analizi podatkov, 

pridobljenih z intervjujem, zasledili dva dejavnika. Prvi je široki trg, drugi pa podpora družine. 

Udeleženci se niso omejili le na slovenski trg, temveč so prestopili meje in izdelke oziroma 

storitve tržili na evropskem ali celo svetovnem trgu. Inovator 16 je rekel: ''Najprej smo šli na 

italijansko tržišče ter nemško tržišče, z zadnjo inovacijo pa po celem svetu'', kar nakazuje na to, 

da skušajo razširiti trg ter s tem povečati število potencialnih kupcev. Vpliv trga potrjuje tudi 

izjava udeleženca, ki jo je podal med potekom intervjuja. Inovator 1 je Slovenijo označil, kot 

zelo zaprto državo: '' Nekaj smo šli na sejme, ampak Slovenija je zelo zaprta'', kar nakazuje na 

skorajšnjo nujnost širitve trga tudi na raven Evrope ali celo na svetovno raven, če želimo, da se 

inovacija uspešno trži. Naši izsledki se ujemajo tudi z ugotovitvami De Prata, Nepelskega in 

Pirolija (2015, 11) ter Meyerja (2005, 121), in sicer, da obstaja povezava med velikostjo trga 

ter uspehom.  

Drugi dejavnik, ki smo ga zaznali v empiričnem delu raziskave, ki vpliva na uspeh inovacije pa 

je podpora družinskih članov. Udeleženci so poudarjali tako moralno podporo ter spodbude, 

kot na primer pri Inovatorju 15: ''Verjeli so vame in bila je izredna podpora s strani družine,'' 

kakor tudi pri samem delu, na primer pri Inovatorju 20: ''Z očetom sva delala skupaj'' ali pa 

Inovatorju 11: ''Žena je moja zlata podpora, sodeluje na sejmih in da kakšen nasvet.'' Vpliv 

očeta pri Inovatorju 20 lahko primerjamo z izsledki raziskave, ki sta jo opravila Miller in Gerard 

(1979, 295). Družina, predvsem so tukaj mišljeni starši s svojimi navadami in obnašanjem, 

vpliva na razvoj inovativnosti pri posamezniku. Honig (1998, 389) je izpostavljal pomen 

socialnega kapitala, ki ga predstavlja družina, kar lahko nedvomno povežemo z obema 

primeroma udeležencev raziskave. 
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Osebnostne lastnosti 

Tako kot so vztrajnost, kot dejavnik uspeha omenjali Likar idr. (2013, 47) ter Howell in Higgins 

(1990, 321), smo to lastnost pri udeležencih zaznali tudi sami. Tudi mi ugotavljamo, da je 

vztrajnost ena od lastnosti, ki je prisotna pri uspešnih inovatorjih in mikropodjetnikih. Inovator 

15 ter Inovator 17 sta neposredno izpostavila to lastnost: ''Sem dokaj pozitiven, tudi vztrajen'' 

ter ''Sem trmast, grem do konca,'' medtem ko pa se pri drugih kaže na bolj posreden način, na 

primer pri Inovatorju 11: ''Minilo 13 let, da smo izpeljali do proizvodnje.'' 

Na podlagi analize podatkov, pridobljenih z intervjujem, smo prišli do ugotovitve, da je 

uspešnim udeležencem v raziskavi skupen tudi optimizem. Da brez optimizma ne gre pravi tudi 

Inovator 16: ''Sem optimist, to absolutno moreš biti.'' Naše ugotovitve lahko primerjamo z 

ugotovitvami Astebra, Jeffreyja in Adomdze (2007). Ker gre pri inoviranju za relativno tvegano 

dejavnost, katere razplet ni vedno pozitiven, je ključna lastnost, ki inovatorje pripravi, da se 

sploh lotijo izpeljave inovacije do konca, ravno optimizem (Astebro, Jeffrey in Adomdza 2007, 

266).  

V empiričnem delu naloge smo ugotovili, da imajo uspešni udeleženci tudi visoko stopnjo 

samozavesti. Inovator 13 je, kot razlog svojega uspeha navedel: ''Pomembno je, da sam 100 % 

verjameš v izdelek.'' Prepričanje, da je izdelek dober, je udeležencem pomagalo, da so zamisel 

pripeljali do konca, kljub nasprotovanju drugih. Tak primer je doživel tudi inovator 11: '' Tudi 

moj oče me enkrat ni podpiral pa sem vseeno izpeljal do konca.'' Da se na mnenje okolice ne 

ozirajo, dokazujejo tudi izjave, kot na primer: ''Če sem 100 % prepričan me ne bodo ustavile 

ocene ostalih,'' ter ''V mlajših letih sem odreagiral takoj, zdaj pa prespim.'' Če primerjamo naše 

izsledke z izsledki raziskav, obravnavanih v teoretičnem delu naloge, vidimo, da so bili 

podobnega mnenja tudi Howell in Higgins (1990) ter Astebro, Jeffrey in Adomdza (2007). 

Visoka samozavest inovatorjem omogoča, da inovacijo pripeljejo do konca, kljub temu da 

morda v določenih primerih okolica ne vidi uspeha (Howell in Higgins 1990, 320). Zadnja 

izjava udeleženca, ki pravi, da ne odreagira več takoj, ampak raje prespi kritiko pa potrjuje tudi 

izjavo Astebra, Jeffreyja in Adomdze (2007, 266), da se samozavest veča s časom in 

izkušnjami. 

Radovednost ter odprtost za novosti inovatorjem omogoča, da pridobijo znanja iz različnih 

področij (Darden in Raynolds 1974, 84). Do takšnih ugotovitev smo prišli tudi sami. Inovator 

15 pravi: ''Zanima me veliko področij, tudi umetnost, kultura, ne samo tehnologija.'' Splošna 

radovednost inovatorjem omogoča, da pridobijo različna znanja, ta pa lahko kombinirajo, kar 

jih pripelje do bolj inovativnih rešitev.   

V empiričnem delu smo ugotovili, da imajo uspešni udeleženci zelo dobro izurjene 

komunikacijske veščine, javno nastopanje pa jim ne povzroča težav. Inovator 20 pravi: ''Nekako 

sem se uvežbal s predstavitvami,'' podobnega mnenja pa je tudi Inovator 16, ki pravi: ''Z leti in 

izkušnjami je ta strah pred javnimi nastopi in televizijo izginil.'' Naše ugotovitve se ujemajo z 

Meyerjevimi (2005) ugotovitvami. Odsotnost treme in dobre komunikacijske veščine 
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inovatorju omogočajo, da izdelek ali storitev dobro predstavi potencialnim kupcem ali 

investitorjem ter si s tem izboljša možnost za trženje (Meyer 2005, 115). 

Kot pomemben dejavnik uspeha smo pri analizi podatkov odkrili tudi tekmovalnost. 

Ugotavljamo, da tekmovalnost povzroča, da inovatorji želijo še dodatno izboljšati svoje izdelke 

ter se na tak način znebiti konkurence, kot na primer Inovator 16: ''Pri nas se še ne zavedajo 

konkurence, ampak če hočeš ostati na tem, da ni nobenega, ki bi konkuriral, se moreš zavedati, 

da moreš ostati prvi.'' Do takšnih ugotovitev, kot smo prišli sami, je prišel tudi Adams (2005), 

ki pravi, da je tekmovalnost povezana tudi z notranjo motivacijo. Notranja motivacija povzroča 

večje želje po uspehu in iskanju priložnosti, kot posledica tega pa se razvije tekmovalnost 

(Adams 2005, 41). 

Znanje 

Na to, ali bo inovacija uspela, ali ne vpliva tudi znanje. Bolj, ko je področje znanja široko, več 

možnosti ima inovator ali podjetje, da prepozna določene priložnosti ter jih izkoristi (De Luca 

in Atuahene-Gima 2007, 95). Do ugotovitev glede pomena znanja smo prišli tudi sami. V 

intervjujih so udeleženci poudarjali tri glavne dejavnike s področja znanj: poslovna znanja,   

tehnična znanja in pa znanja pridobljena z izkušnjami. Pomen znanja nakazujejo izjave, kot na 

primer: ''Pri trženju izdelka mi pomaga poznavanje psihologije, trženje ekonomija,''; ''Prav mi 

je prišlo zelo veliko kilometrov s tega področja,''; ''Poznam tehnologije, kako kaj izdelati, in pa 

tudi iz šole.'' Ugotavljamo, da je pomembno, da ima inovator ali mikropodjetje tako znanje s 

področja podjetništva, tehnična znanja ter tudi znanja, pridobljena iz preteklih izkušenj, saj, so 

le tako znanja dovolj raznolika, da lahko uspešno prepoznavajo priložnosti, ki vplivajo na uspeh 

inovacije. 

Socialni kapital 

V empiričnem delu ugotavljamo, da imajo udeleženci, ki so se izkazali za uspešne tudi dobro 

razvit socialni kapital. Kot dejavnike uspeha s področja socialnega kapitala opredeljujemo 

iskanje informacij in znanja pri drugih ljudeh oziroma organizacijah, pridobivanje znanja od 

drugih na način, da z drugimi tudi sami delimo znanje ter stike s potencialnimi kupci. Vsi 

udeleženci so že iskali pomoč pri drugih ljudeh ali organizacijah, znanje delijo z drugimi, kar 

jim omogoča, da pridobivajo tudi sami nove informacije, stike s potencialnimi kupci pa 

navezujejo na sejmih. Inovator 15 je rekel: ''Rabiš mnenja raznih strokovnjakov ali pa ljudi, ki 

veš, da se razumejo na to področje,'' podobnega mnenja pa je tudi Inovator 16: ''Če hočeš 

narediti vrhunski izdelek, se moreš tudi povezati s strokovnjaki tistih področij.'' Udeleženci, ki, 

so se izkazali za uspešne, so svoje znanje bili pripravljeni deliti z izbranimi osebami, kar 

nakazuje na veliko stopnjo zaupanja. Inovatorju 11 se je to deljenje znanja z drugimi izplačalo, 

saj so tudi drugi bili pripravljeni deliti znanje z njim: ''Sploh nisem ljubosumen in rad povem, 

drugi pa tudi vrnejo znanje.'' Ugotavljamo tudi, da pomemben vir socialnega kapitala 
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predstavlja obisk sejmov. Sejme obiskujejo vsi udeleženci, pri tem pa poudarjajo prednosti 

specializiranih sejmov kot na primer Inovator 17, ki pravi: ''Gremo na sejem za prav te naprave.'' 

Naše ugotovitve so skladne z ugotovitvami avtorjev Podmenik, Ivančič in Hafner (2014) ter 

Tan, Zhang in Wang (2015). Povezovanje s strokovnjaki omogoča prenos novega znanja ter 

pripomore k izboljšanju reševanja problemov (Podmenik, Ivančič in Hafner 2014, 1060). Tan, 

Zhang in Wang (2015,1192) pravijo, da socialni kapital izboljša možnosti za uspeh inovacije. 

Ravno to sodelovaje ter pridobivanje novih strokovnih znanj je razlog, da so inovacije boljše 

ter posledično tudi tržno bolj uspešne. Sodelovanje pa je odvisno tudi od zaupanja (Podmenik, 

Ivančič in Hafner 2014, 1061). Podmenik, Ivančič in Hafner (2014, 1066) izpostavljajo tudi 

pomen sodelovanja na sejmih, saj na tak način inovatorji ter podjetja širijo krog poznanstev ter 

pridobivajo nova znanja.  

Finančni viri 

Na temo finančnih virov je bilo, iz analize podatkov pridobljenih z intervjujem, možno razbrati 

dva dejavnika uspeha, in sicer raznolikost finančnih virov ter količino vloženih sredstev. 

Ugotavljamo, da je značilnost uspešnih udeležencev v raziskavi ta, da so uporabljali različne 

vire financiranja. Inovator 16 je opisal potek razvoja financiranja na lastnem primeru: “Začne 

se s svojim kapitalom, ko tega zmanjka, moraš dobiti neka dopolnilna sredstva v obliki kreditov, 

posojil znancev, na drugi strani, ko pa zadeva pride iz majhnih v velike okvirje, ne zadoščajo 

niti več krediti in rabiš več in poiščeš investitorje.“ V primeru, da bi inovator 16 uporabljal le 

prihranke, bi bil s finančnimi viri omejen, kar bi nedvomno negativno vplivalo na razvoj 

nadaljnjih inovacij. Ugotavljamo, da poleg tega na uspešnost podjetja vpliva tudi količina 

kapitala, ki je bila vložena v zagon in rast podjetja. Udeleženci so s svojimi izjavami to potrdili: 

''Gre veliko časa in denarja za razvoj,''; '' 50 % letnega zaslužka vložim v razvoj,''; ''okoli 50.000 

EUR letno nekje.'' Naše ugotovitve so podkrepljene tudi z izsledki nekaterih že obstoječih 

raziskav (na primer Tadesse 2006, Peirce 2014 in Yusuf 1995). Različne oblike finančnih virov 

imajo na uspeh inovacij pozitiven učinek, saj se izboljša sama kakovost inovacij (Tadesse 2006, 

780). S povečanjem finančnih sredstev se poveča tudi količina inovacij ter s tem možnost, da 

bo, katera inovacija uspela (Peirce 2014, 42). Takšnega mnenja je bil tudi Yusuf (1995, 71), ki 

pravi, da osebe, ki vložijo več finančnih sredstev v zagon in razvoj lastnega podjetja beležijo 

boljše rezultate. 

Vizija in motivacija 

Dejavnika, ki vplivata na vizijo podjetja in motivacijo, sta tudi izdelava poslovnega načrta ter 

notranja motivacija. Ugotavljamo, da je udeležencem skupna notranja motivacija in ne toliko 

želja po zaslužku. Inovator 20 glede motivacije pravi: ''V bistvu je to bolj neka želja po 

izboljšanju, zaslužek pa niti ni toliko pomemben.'' Sklepamo lahko, da zaradi notranje 

motivacije inovatorji oziroma mikropodjetja izdelujejo bolj kakovostne inovacije ter imajo bolj 
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izoblikovane sposobnosti za iskanje priložnosti, kar privede do uspeha. Ugotavljamo, da je 

pomemben dejavnik uspeha tudi poslovni načrt. Izkazalo se je, da so vsi uspešni inovatorji in 

mikropodjetja, ki so sodelovali v raziskavi, poslovni načrt izdelali oziroma so vsaj poglobljeno 

razmišljali o možnih izidih: ''Mi smo naredili poslovni načrt, je koristno, da malo plane narediš 

pa, da vidiš, kako in kaj,''; '' Imamo definitivno narejene poslovne načrte za 20 let naprej''; ''Ga 

moreš narediti, ker se ti obzorje bolje odpre.'' Iz tega vidika je poslovni načrt prednost, saj 

izboljša predvidevanje tveganj, stroškov ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na trženje inovacije. 

Do takšnih ugotovitev, so prišli tudi Howell in Higgins (1990), Watson, Hogarth-Scotta in 

Wilson (1998) ter De Prato Nepelski in Piroli (2015). Znano je, da notranja motivacija povečuje 

željo po visokih dosežkih (Howell in Higgins 1990, 322). Watson, Hogarth-Scotta in Wilson 

(1998, 223) pa pravijo, da lastnikom manjših podjetij ali posameznikom denar ne predstavlja 

motivacije, ampak jih motivira samo vodenje in iskanje priložnosti. De Prato Nepelski in Piroli 

(2015, 40) opredeljujejo, kot dejavnik uspeha tudi izdelavo poslovnega načrta. Ta inovatorjem 

pomaga do uspešnega preboja inovacije na tržišču. 

3.6.2 Katere razlike pri dejavnikih je zaslediti pri gospodarsko uspešnih v primerjavi z 

gospodarsko neuspešnimi inovativnimi posamezniki in mikropodjetji? 

Pri uspešnih udeležencih se je v primerjavi z neuspešnimi udeleženci pojavljalo več dejavnikov 

uspeha. Razlike, ki so bile prisotne pri neuspešnih udeležencih v primerjavi z uspešnimi 

udeleženci, so predstavljene na sliki ob koncu poglavja (Slika 3). 

Širina trga 

V empiričnem delu naloge ugotavljamo, da se prve razlike kažejo že pri vplivih okolja. Medtem 

ko so uspešni udeleženci svoje inovacije tržili globalno oziroma na evropskem trgu, pa to ne 

velja za vse neuspešne udeležence. Inovator 2 je na vprašanje glede trga odgovoril: ''Slovenija, 

za ven je že zmanjkalo denarja,'' prav tako tudi inovator 18: ''Zadrževali smo se na slovenskem 

trgu.'' Inovator 9 pa se s svojo inovacijo sploh ni skušal prebiti na trg. S tem, ko so inovatorji in 

mikropodjetja trg omejili na lokalno okolje, so si zmanjšali možnosti za uspeh, saj so si 

zmanjšali možno količino povpraševanja. Do enakih ugotovitev, glede količine povpraševanja, 

so prišli tudi De Prato, Nepelski in Piroli (2015). Povpraševanje je na večjem tržišču večje, saj 

je število potencialnih strank večje kakor pa na manjšem trgu (De Prato, Nepelski in Piroli 

2015, 11).  

Odsotnost tekmovalnosti 

Razlike so se pokazale tudi pri osebnostnih lastnostih. Ugotavljamo, da pri večini neuspešnih 

inovatorjev ni bilo zaznati tekmovalnosti. Inovator 9 pravi: ''Nič mi ne pomeni, da sem boljši 

od drugih,'' enakega mnenja je tudi Inovator 1: ''Se nimam niti kaj dokazovat'' ter Inovator 19: 
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''Rekel bi, da sem edini in ne rabim z nobenim tekmovat.'' Pri takšnih inovatorjih ni prisotna 

želja po tem, da bi bili boljši od drugih, torej od konkurence ter so mnenja, da te nimajo. Naše 

ugotovitve so skladne z ugotovitvami Gorodnichenka, Svejnerja in Terrela (2010). Želja po 

preseganju konkurenčnih izdelkov prisili inovatorje, da izboljšujejo svoje inovacije, posledično 

pa so izdelki bolj kakovostni, bolj inovativni ter bolj privlačni za trg (Gorodnichenko, Svejner 

in Terrel 2010, 195).  

Težave s komunikacijo 

V empiričnem delu naloge ugotavljamo, da je druga osebnostna lastnost, ki je bila prisotna pri 

uspešnih inovatorjih in mikropodjetjih, se pa ne pojavlja pri neuspešnih, komunikativnost. 

Nekateri neuspešni inovatorji in inovativna mikropodjetja so imeli težave s komuniciranjem 

pred večjo množico ljudi. Inovator 1 je težave opisal takole: ''Ja, se je zgodilo, da ko sem se 

pogovarjal z italijanom in se mi je začelo zatikati in sem se izgubil.'' Inovator 12 je rekel: ''Ko 

so mi pa v dvorani z lučmi in vsem povedali, da rabim v 2 minutah vse povedat, sem prišel v 

zadrego.'' Inovator 5 se ne mara izpostavljati v družbi: ''V družbi pa se nekako raje umaknem.'' 

Inovatorji in mikropodjetniki, ki imajo težave s komunikacijo, imajo manj možnosti za uspešno 

in prepričljivo predstavitev inovacije. Kljub temu pa nekateri neuspešni inovatorji ter 

mikropodjetja s tremo in odsotnostjo tekmovalnosti nimajo težav ter je pri njih razlog za 

neuspeh drugačen. Ugotovitve lahko povežemo z Meyerjevimi (2005). Težave s komunikacijo 

se odražajo pri trženju izdelka, saj inovatorji kupcev ne morejo prepričati o nakupu (Meyer 

2005, 115). 

Pomanjkanje znanja 

Pri analizi podatkov pridobljenih z intervjujem smo odkrili velike razlike med uspešnimi in 

neuspešnimi udeleženci, ki se kažejo na področju znanja. Ugotavljamo, da je za uspešne 

udeležence značilno, da obvladujejo tako znanja s področja podjetništva kakor tudi znanja s 

področja tehnologije. Vse skupaj so udeleženci podkrepili še z dolgoletnimi izkušnjami. Za 

neuspešne inovatorje in inovativna mikropodjetja pa tega ni mogoče trditi. Znanja pridobljena 

z izkušnjami so sicer imeli vsi, niso pa vsi poudarjali znanja s področja tehnologije. Znanje s 

področja tehnologije je poudarilo 5 udeležencev, 6 pa tega znanja ni omenilo. Vsem pa je bila 

skupna odsotnost znanja s področja podjetništva. Inovator 5 je razložil, kako pomanjkanje 

podjetniških veščin vpliva na uspeh njegovih inovacij: ''Jaz nimam toliko podjetniške žilice 

razvite, ampak bolj inovacijsko. Tisti človek, ki je po duši podjetnik in minimalno inovator ima 

precej večje možnosti, kot pa zelo dober inovator z malo podjetniškega znanja.'' Udeleženci se 

tega pomanjkanja znanja tudi sami zavedajo na primer Inovator 9, Inovator 2 in Inovator 18: 

''Jaz nisem za trženje, to so drugi za to,''; ''Za trženje smo bolj šibki,''; ''Pri trženju pa zgleda, da 

nisem še tak zelo uspešen, odločam se, da bom koga drugega najel.'' Poleg pomanjkanja znanja 

s področja trga in pridobivanja finančnih virov pa so se srečevali tudi s težavami na področju 
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urejanja pravne zaščite, na primer Inovator 12: ''Patent po navadi dam komu drugemu naredit.'' 

Težave so nekateri udeleženci skušali odpraviti z najemom strokovnjakov, vendar pa je znanje 

teh vprašljivo. Tak primer je na primer Inovator 3, ki je trženje večine inovacij prepustil 

zunanjim sodelavcem, vendar pa se je uspeh pokazal šele, ko se je trženja lotil osebno. V tem 

primeru edina tržno uspešna inovacija ni mogla izbrisati sledov preteklega neuspeha: ''Samo 

tisto je na trgu, kar sem si sama zrihtala, tisto, kar sem dala drugim tržit pa ne.'' Če ugotovitve 

povežemo z ugotovitvami nekaterih avtorjev (Watson, Hogarth-Scotta in Wilson 1998; De 

Luca in Atuahene-Gima 2007) vidimo, da smo prišli do podobnih zaključkov. Pomanjkanje 

znanja s področja podjetništva je ena največji ovir pri uspehu podjetij (Watson, Hogarth-Scotta 

in Wilson 1998, 224). Poznavanje trga ter konkurence je zelo pomembno, saj omogoča boljšo 

komercializacijo izdelkov ter boljši finančni uspeh (De Luca in Atuahene-Gima 2007, 97).  

Manjša količina socialnega kapitala 

Ugotavljamo, da do razlik pri uspešnih in neuspešnih prihaja tudi pri količini socialnega 

kapitala. Tako uspešni kakor tudi neuspešni udeleženci so iskali informacije in znanja pri ljudeh 

oziroma organizacijah, razlogi, zaradi katerih so se k njim obrnili, pa so bili različni. Medtem 

ko so uspešni udeleženci znanje iskali predvsem zaradi iskanja tehničnih rešitev ter so se 

povezovali s strokovnjaki, ki niso delovali v sklopu organizacij, pa so se neuspešni inovatorji 

po pomoč zatekali večinoma k organizacijam. Večinoma je bilo to v primerih, povezanih z 

urejanjem, pravne zaščite oziroma so prosili za možnost razstavljanja na primer Inovator 4, 

Inovator 7 in Inovator 19: ''Prosil sem ASI naj pogledajo, če je mogoče že patentirano,''; ''Obrnil 

sem se na ASI, pomagali so mi s predstavitvijo na televiziji,''; ''Za patente sem prosil Nemce.'' 

Le v enem primeru je šlo za iskanje tehnološke rešitve, in sicer pri Inovatorju 2: ''Na strojni 

fakulteti, delno so pomagali,'' vendar tudi tukaj se je udeleženec obrnil na organizacijo in ne k 

posameznim strokovnjakom. Iskanje pomoči pri strokovnjakih in iskanje odgovorov na 

vprašanja, ki so povezana s tehnološko izpopolnjenostjo inovacije, omogoča uspešnim 

udeležencem pridobivanje znanja s področja tehnologije. Ugotavljamo, da je razlika med 

uspešnimi in neuspešnimi udeleženci tudi v deljenju znanja z drugimi osebami. Medtem ko so 

uspešni udeleženci vsi bili pripravljeni deliti znanje z drugimi, posledično pa so znanje od 

drugih tudi dobivali, pa ta značilnost ni prisotna pri vseh neuspešnih udeležencih. Nekateri so 

imeli s tem slabe izkušnje ter so izgubili zaupanje, na primer Inovator 19, Inovator 1 in Inovator 

5:'' Sem delil informacije z drugimi, kar me je stalo, mi je bolj škodilo kot koristilo,''; ''Ne, ne. 

Z nekom smo nekaj probali ampak ni prepričljiv,''; ''Do mene to znanje od ostalih, ni kaj dosti 

prihajalo.'' Vendar pa tega ne moremo trditi za vse neuspešne inovatorje, saj so nekateri znanje 

uspešno izmenjavali, na primer Inovator 7: ''Nimam nikoli težav z deljenjem znanja in sigurno 

mi pride prav.'' Ugotavljamo tudi, da vsi uspešni udeleženci obiskujejo sejme. Poudarili so 

pomen obiska specializiranih sejmov oziroma dogodkov, kjer inovacije pridejo v stik s kupci: 

''Gremo na sejem za prav te naprave,''; ''Sejmov se udeležujemo, pa tudi jadralskih tekmovanj,''; 

''Obvezno obiščem sejme, to ne inovacijske, ampak specializirane sejme.'' Pri neuspešnih 
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udeležencih pa so kar 4 udeleženci taki, ki sejmov niso izpostavljali. V teh primerih so si 

inovatorji zmanjšali možnosti, da stopijo v stik s strankami, kar vpliva tudi na prodajo inovacij. 

Naše ugotovitve so podobne ugotovitvam nekaterih avtorjev (Dahlin, Taylor in Fichman 2004; 

Podmenik, Ivančič in Hafner 2014). S pridobivanjem specifičnih znanj s področja tehnologije 

lahko inovatorji oziroma mikropodjetja izdelajo boljše inovacije, ki se zaradi svoje tehnične 

dovršenosti tudi boljše tržijo (Dahlin, Taylor in Fichman 2004, 1179). Zaradi nezaupanja je 

sodelovanje in deljenje informacij med inovatorji manjše, s tem pa si zmanjšajo možnosti za 

pridobivanje informacij (Podmenik, Ivančič in Hafner 2014, 1066). Socialni kapital je možno 

povečati tudi z obiskom sejma. Ena od oblik, kako lahko inovator stopi v stik s potencialnim 

kupcem, je tudi obisk sejma ter predstavitev izdelka (Podmenik, Ivančič in Hafner 2014, 1066).  

Manjša raznolikost finančnih virov 

Ugotavljamo, da pri financiranju inovacij uspešni udeleženci vedno uporabljajo raznolike 

finančne vire, medtem ko pa je za neuspešne inovatorje značilen en sam finančni vir. Neuspešni 

inovatorji so inovacije večinoma financirali s prihranki, na primer Inovator 9 in Inovator 5: 

''Toliko, kot imam denarja toliko naredim,''; ''Sem samo prihranke vlagal.'' Pri uspešnih 

inovatorjih pa sta prisotna najmanj dva finančna vira, ali pa tudi več, na primer Inovator 15, 

Inovator 13 in Inovator 17: ''V podjetju smo puščali denar za razvoj, probaš tudi z razpisi, z 

evropskimi sredstvi,''; ''To so bili večinoma prihranki, tudi manjša posojila,''; ''Finance so bile 

posojila, iskal sem partnerje, ki vlagajo v razvoj, ampak to privatne osebe.'' S tem, ko se inovator 

uporablja samo en finančni vir, si zmanjša zmožnosti za pridobitev dodatnih finančnih sredstev 

ter povečanje količine kapitala. Ugotavljamo, da so prisotne razlike tudi v količini vloženega 

kapitala v razvoj inovacije. Medtem ko so uspešni udeleženci vlagali velike količine denarja in 

časa pa so določeni neuspešni vložili zelo malo denarja, na primer Inovator 9 in Inovator 12: 

''Vložim 100-200 EUR,''; ''Zdaj pa delam bolj male stvari, ki ne zahtevajo dosti vložka.'' S tem, 

ko so okrnili finančna sredstva, so si zmanjšali možnosti tudi za uspeh. Če ugotovitve 

primerjamo z izsledki drugih raziskav, vidimo, da imajo finančne zmožnosti velik vpliv na 

nastanek novih inovacij (Peirce 2014, 39). Yusuf (1995, 71) izpostavlja tudi pomen finančnih 

sredstev, ki so vložena v zagon in razvoj podjetja. Več finančnih sredstev kot je vloženih, boljše 

možnosti ima podjetje, da uspe.  

Neizdelovanje poslovnega načrta 

Ugotavljamo, da se kot posledica pomanjkanja podjetniških veščin, pri neuspešnih udeležencih 

kažeta tudi pomanjkanje vizije ter neizdelovanje poslovnega načrta. Medtem ko uspešni 

udeleženci poslovni načrt pogosto naredijo, pa neuspešni udeleženci v tem večinoma ne vidijo 

smisla kot na primer Inovator 1, Inovator 9 in Inovator 10:'' S poslovnim načrtom ne narediš 

nič,''; ''Nisem izdelal poslovni načrt, to je preveč birokracije,''; '' Nikoli ga ne izdelam.'' Do 

podobnih ugotovitev, glede pomembnosti izdelave poslovnega načrta, kot smo prišli mi, so 
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prišli tudi nekateri drugi avtorji (De Prato Nepelski in Piroli 2015; Inštitut za raziskovanje 

podjetništva 2011 a). De Prato Nepelski in Piroli (2015, 40) poslovni načrt izpostavljajo kot 

eno najuspešnejših praks, ki pomaga do uspešnega trženja inovacije. S poslovnim načrtom se 

predvidijo možne težave že vnaprej. Takšno predvidevanje omogoča tudi hitrejše oblikovanje 

rešitev, kar pa omili možne negativne posledice (Inštitut za raziskovanje podjetništva 2011 a, 

9). 

 

 

Slika 3: Razlike, ki so bile prisotne pri neuspešnih inovatorjih in inovativnih 

mikropodjetjih, v primerjavi z uspešnimi inovatorji in inovativnimi 
mikropodjetji 
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4 SKLEP  

Inovativnost je pomemben dejavnik razvoja gospodarstva, zato je pomembno prepoznati 

dejavnike, ki olajšajo pot do uspeha. Omogoča napredek družbe, izboljšuje kakovost življenja, 

odpira nova delovna mesta ter ima obilo drugih pozitivnih lastnosti. Iz tega zornega kota je 

izrednega pomena, da se inovativnost spodbuja ter da tudi v prihodnosti nastajajo nove 

inovacije, ki po kakovosti in uporabnosti še prekašajo predhodne. Kljub temu, da se tega vsi 

zavedamo pa ne razmišljamo o številu inovacij, ki ne uspejo. Inoviranje je relativno tvegana 

dejavnost in uspeh ni vedno zagotovljen. Veliko inovatorjev je mnenja, da njihove inovacije 

uporabnikom olajšajo delo, zdi se jim, da so tehnično dobro dodelane, a kljub temu se ne 

prebijejo na trg, saj drugi v njih ne vidijo potenciala. Število takšnih inovacij, ki zaradi neznanih 

razlogov uspeha nikoli ne doživijo, je zelo visoko. Na drugi strani pa imamo inovacije, ki 

doživljajo izjemen tržni uspeh. V nalogi smo se osredotočili na iskanje razlogov, zaradi katerih 

prihaja do takšnih razlik ter opredelili in opisali dejavnike, ki vplivajo na uspeh inovacij. 

Cilji naloge so bili doseženi in so nas usmerjali pri izpolnjevanju namena naloge. Analizirali 

smo literaturo, ki obravnava področje inoviranja mikropodjetij in posameznikov ter opredelili 

in opisali dejavnike, ki vplivajo na gospodarski uspeh inovativnih mikropodjetij in 

posameznikov. Sledila je opredelitev gospodarskega uspeha inovativnih mikropodjetij in 

posameznikov. Prav tako je bil izveden intervju z izbranimi inovativnimi posamezniki in 

mikropodjetji. Na podlagi izsledkov iz teoretičnega dela in interpretacije podatkov 

raziskovalnega dela raziskave so bile ugotovljene razlike med dejavniki uspeha pri gospodarsko 

uspešnih ter pri gospodarsko neuspešnih inovativnih posameznikih in mikropodjetjih. V 

nadaljevanju tega poglavja pa so podana tudi priporočila za nadaljnje raziskave, kar izpolnjuje 

tudi zadnji cilj. 

Namen naloge je odpraviti problem, ki se kaže predvsem v odsotnosti celovite raziskave, ki bi 

proučila in opisala širši nabor dejavnikov uspeha inovativnih posameznikov in mikropodjetij. 

Izsledki in ugotovitve naloge so omogočili definiranje, preučitev ter opis teh dejavnikov in s 

tem je namen naloge izpolnjen. Naloga predstavlja prispevek k obstoječi literaturi in omogoča 

nadaljnje raziskave na to temo.  

Z upoštevanjem ugotovitev se lahko izdela nabor ukrepov, ki bi omogočili, da se število 

uspešnih inovacij poveča. Na tak način bi se prihranile številne tegobe in skrbi, s katerimi se 

srečujejo neuspešni inovatorji. Inovatorjem bi se tudi povečale možnosti za uspeh, povečalo bi 

se število uspešnih inovacij, izboljšala bi se kakovost življenja uporabnikov le-teh, odpirala bi 

se nova delovna mesta, prihajalo pa bi tudi do številnih drugih pozitivnih posledic. 
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4.1  Povzetek ugotovitev empiričnega dela 

Ali se vsi dejavniki uspeha, ki so bili opisani v literaturi, pojavljajo pri uspešnih inovatorjih, 

smo skušali ugotoviti v empiričnem delu. Odgovora na raziskovalni vprašanji sta povzeta v 

naslednjih podpoglavjih. 

4.1.1 Kateri dejavniki vplivajo na gospodarsko uspešnost inovativnih mikropodjetij in 

individualnih inovatorjev? 

Na raziskovalno vprašanje ''Kateri dejavniki vplivajo na gospodarsko uspešnost inovativnih 

mikropodjetij in individualnih inovatorjev''?, lahko odgovorimo, da so bili pri uspešnih 

inovatorjih prisotni dejavniki uspeha s področja okolja, osebnostnih lastnosti, znanja, 

socialnega kapitala, finančnih sredstev ter vizije in motivacije. Kot dejavnika uspeha s področja 

vplivov okolja sta bila prisotna širina trga ter spodbude bližnjih. Uspešni inovatorji in 

mikropodjetja se niso usmerjali na lokalni trg, temveč so inovacije tržili globalno. Globalno 

trženje jim je povečalo število možnih uporabnikov ter potencialnih kupcev, posledično pa je 

bila tudi prodaja uspešna. Vsi uspešni inovatorji in mikropodjetja so bili deležni spodbud s 

strani družinskih članov ter so bili mnenja, da brez spodbud ne bi mogli priti tako daleč. 

Družinski člani niso nudili le moralne podpore, ampak tudi pomoč pri delu. Iz skupine 

osebnostnih lastnosti je bilo zaznati več dejavnikov vpliva. Prisotna je bila vztrajnost, 

optimizem, samozavest, radovednost, komunikativnost in odsotnost treme ter tekmovalnost. 

Vztrajnost omogoča inovatorjem in inovativnim mikropodjetnikom, da kljub težavam 

nadaljujejo z inoviranjem in izpeljejo inovacijo do konca. Optimizem jim omogoča, da so kljub 

veliki možnosti za neuspeh pozitivno naravnani ter zaradi globoke vere uspeha inovacije ne 

opustijo. Podoben vpliv ima tudi visoka samozavest. Kljub nasprotovanju okolice nadaljujejo 

z inoviranjem, včasih pa kritike jemljejo zelo odprto, saj so mnenja, da so te lahko priložnost 

za izboljšanje izdelka. Radovednost pri inovatorjih in inovativnih mikropodjetnikih povzroči, 

da novosti dobro sprejemajo, zanimanje za različna področja pa jim prinaša nova znanja, ki jih 

lahko kombinirajo in uporabijo tudi pri inoviranju. Komunikativnost je pomembna predvsem 

zaradi dobre predstavitve inovacije potencialnim kupcem. Pomembno je, da ni prisotne treme 

ter da predstavitev prepriča potencialne kupce. Kot zadnji dejavnik s področja osebnostnih 

lastnosti pa se je pojavljala tekmovalnost. Ta lastnost je uspešnim udeležencem omogočala, da 

so imeli vedno prisotno željo po tem, da so boljši od drugih, kar jih je prisililo tudi v izboljšanje 

inovacije in prednosti pred konkurenco. Na uspeh inovacij je imelo vpliv tudi zanje. Pomembni 

dejavniki uspeha so znanje, pridobljeno z izkušnjami, poznavanje tehnologije ter poznavanje 

podjetniških znanj. Vsi uspešni udeleženci raziskave so poudarjali vse tri skupine znanj. Znanja 

s področja trženja so omogočala, da so inovacije uspešno uvedli na trg ter jih tržili. Znanja s 

področja tehnologije so jim omogočala, da so te inovacije tehnološko brezhibne ter zaradi tega 

sploh primerne za trg. Izkušnje pa so izboljšale sposobnost sprejemanja dobrih odločitev ter 

zmožnosti predvidevanja. S področja socialnega kapitala so dejavniki uspeha bili iskanje 

informacij in znanja pri ljudeh in organizacijah, izmenjava znanja ter stiki s potencialnimi 
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kupci. Inovatorji in inovativna mikropodjetja so se po znanje zatekala k strokovnjakom ter na 

tak način pridobivala nova znanja. Znanje so bili pripravljeni deliti z zaupanja vrednimi znanci, 

ti pa so jim znanje tudi vračali. Socialni kapital si povečujejo tudi z obiskom sejmov, kjer 

pridejo v stik s potencialnimi kupci. Kar se tiče finančnih sredstev sta bila prisotna dva 

dejavnika uspeha, in sicer raznolikost finančnih virov ter vložena finančna sredstva. Uspešni 

inovatorji in inovativna mikropodjetja pridobivajo finančna sredstva iz različnih virov, kar jim 

omogoča pridobitev večje količine sredstev, posledično pa lahko več sredstev vložijo tudi v 

razvoj. Dejavnik uspeha je tudi velika količina vloženih finančnih sredstev, ki so namenjena 

predvsem razvoju novih inovacij. Uspešni inovatorji in inovativni mikropodjetniki pa so 

izkazovali tudi dobro predstavo glede vizije podjetja ter motivacijo. Dejavnika uspeha sta tudi 

izdelava poslovnega načrta, ki omogoči vpogled v prihodnost in morebitne ovire, ter notranja 

motivacija. 

4.1.2 Katere razlike pri dejavnikih je zaslediti pri gospodarsko uspešnih v primerjavi z 

gospodarsko neuspešnimi inovativnimi posamezniki in mikropodjetji? 

Drugo raziskovalno vprašanje je bilo: ''Katere razlike pri dejavnikih je zaslediti pri gospodarsko 

uspešnih v primerjavi z gospodarsko neuspešnimi inovativnimi posamezniki in mikropodjetji''? 

Pri neuspešnih inovatorjih in inovativnih mikropodjetjih je dejavnikov uspeha bilo precej manj, 

kakor pa pri uspešnih. Neuspešni, v primerjavi z gospodarsko uspešnimi inovatorji in 

mikropodjetji, svojih inovacij ne skušajo vsi tržiti na globalnem trgu, ampak se nekateri 

poskušajo prebiti samo na Slovenskem tržišču. V določenih primerih je omejitev za širitev trga 

predstavljal denar, v določenih primerih pa zavestna odločitev za trženje samo na Slovenskem 

trgu. Razlike so prisotne tudi pri osebnostnih lastnostih. Večina neuspešnih inovatorjev ter 

mikropodjetnikov ni tekmovalna, medtem ko pa je bila tekmovalnost zaznana pri vseh uspešnih 

inovatorjih in inovativnih mikropodjetnikih. Neuspešni inovatorji in mikropodjetniki so imeli 

tudi težave z obvladovanjem treme pri javnih predstavitvah oziroma pri komuniciranju, zato 

zanje ne moremo trditi, da so komunikativni, kakor smo lahko trdili pri uspešnih. Na področju 

znanja je bilo pri neuspešnih inovatorjih in mikropodjetjih prisotnih manj dejavnikov uspeha, 

kakor pa pri uspešnih. Neuspešni inovatorji in mikropodjetja so poudarjali le znanje, 

pridobljeno z izkušnjami, medtem ko so uspešni, poleg tega, izpostavljali tudi, poznavanje 

podjetniških veščin ter tehnologije. Neuspešni inovatorji in mikropodjetja se pomanjkanja 

znanja s področja podjetništva in trženja tudi sami zavedajo ter težave skušajo odpraviti z 

najemom zunanjih strokovnjakov, vendar se za to odločajo po daljšem časovnem obdobju, v 

katerem je bil prisoten neuspeh. Pomanjkanje znanja s področja podjetništva pa je povzročilo 

tudi to, da niso izdelali poslovnega načrta, medtem ko so ga uspešni redno izdelovali. Tudi 

glede socialnega kapitala se neuspešni od uspešnih razlikujejo po manjšem številu prisotnih 

dejavnikov uspeha. Uspešni inovatorji in mikropodjetja so svoje znanje bili vedno pripravljeni 

deliti z drugimi, tega pa ni možno trditi za vse neuspešne inovatorje in mikropodjetja. Razlike 

se pojavljajo tudi pri iskanju znanja pri organizacijah in ljudeh, saj se uspešni k njim zatekajo 
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večinoma z vprašanji tehnološke narave, medtem ko se neuspešni k njim zatekajo glede 

vprašanj poslovne narave. Pridobivanje znanj tehnološke narave jim omogoči, da so inovacije 

bolj tehnološko izpopolnjene, kar pozitivno vpliva na trženje. Razlika je tudi pri finančnih virih, 

kjer se pri neuspešnih inovatorjih in mikropodjetjih pojavlja uporaba enega samega finančnega 

vira, pri uspešnih pa uporaba več različnih finančnih virov, kar jim omogoča, da pridobijo več 

sredstev. Poleg tega pa se pri neuspešnih inovatorjih in mikropodjetjih kot dejavnik uspeha ni 

pojavila velika količina vloženih finančnih sredstev, saj niso vsi vlagali veliko, posledično pa 

so imele zaradi tega njihove inovacije manj možnosti za uspeh. 

4.2 Prispevek k stroki 

Prispevek k znanosti in stroki je v tem, da raziskava podaja nove ugotovitve ter spoznanja o 

dejavnikih, ki vplivajo na uspeh individualnih inovatorjev in inovativnih mikropodjetij. 

Prispevek dopolnjuje vrzel, ki je sedaj prisotna v literaturi s tega področja. Opravljena je bila 

raziskava, ki celovito obravnava problematiko (ne) uspeha inovacij individualnih inovatorjev 

in inovativnih mikropodjetij. Literatura, ki je v preteklosti obravnavala omenjeni problem, se 

je lotevala preučevanja posameznih dejavnikov in področij, ni pa zajemala širšega števila 

dejavnikov. Prav tako so bile tovrstne raziskave opravljene v tujini in ni nujno, da odražajo 

stanje, ki je prisotno v Sloveniji. Z nalogo smo temeljito proučili razlike v uspehu med 

inovatorji in mikropodjetji v Sloveniji, kar nam je omogočilo, da smo opredelili in opisali 

razlike, ki se pojavljajo med uspešnimi in neuspešnimi inovatorji, in mikropodjetji, kar 

nedvomno predstavlja velik prispevek k literaturi. 

Ugotovitve raziskave omogočajo boljše razumevanje omenjene problematike, posledično pa 

predstavljajo spodbudo državnim institucijam za izdelavo smernic, ki bi služile zmanjšanju 

vzrokov, ki vplivajo na možnosti za neuspeh inovacij. Raziskava lahko služi kot okvir za 

izdelavo smernic, ki bi služile za izvedbo ukrepov za izboljšanje možnosti za uspeh. Ukrepe bi 

lahko izvajala podporna okolja in državne institucije, usmerjeni pa bi morali biti predvsem v 

pridobivanje znanj s področja podjetništva ter pridobivanje znanj s področja tehnologije. 

Navsezadnje se moramo zavedati pomena, ki ga imajo inovacije za rast družbe ter jih 

spodbujati.  

Rezultati so pomembni tudi za inovatorje in mikropodjetja, saj omogočajo prepoznavanje 

pogostejših pomanjkljivosti in vzrokov, krivih za neuspeh inovacij. Z identifikacijo teh 

pomanjkljivosti so inovatorji in inovativna mikropodjetja s pravilnimi pristopi zmožni te 

odpraviti in si povečati možnosti za uspeh inovacij. 
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4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Ker je bila raziskava omejena samo na področje Slovenije, bi za nadaljnje raziskave priporočila 

temeljitejšo primerjavo med državami Evropske unije, v katerih je stopnja uspeha med 

inovativnimi posamezniki in mikropodjetji najvišja, ter Slovenijo. Število inovatorjev je v 

Sloveniji, v primerjavi z najbolj gospodarsko razvitimi članicami Evropske unije, zelo majhno 

(De Prato, Nepelski in Piroli 2015, 36). Težava je tudi v tem, da jih iz te, številčno okrnjene 

skupine, uspe le peščica. S primerjavo z uspešnimi članicami Evropske unije bi lahko ugotovili, 

katere so razlike med državami in pristopi k spodbujanju inovativnosti, ki jih te uporabljajo. 

Ugotovitve bi pomagale do oblikovanja smernic, ki bi v Sloveniji služile za oblikovanje 

ukrepov, ki bi bili usmerjeni v izboljšanje možnosti za uspeh. 

Kot eden od poglavitnih razlogov, zaradi katerega prihaja do neuspeha pri individualnih 

inovatorjih in mikropodjetjih, se je izkazalo pomanjkanje podjetniških veščin. Smiselno bi bilo 

podrobneje analizirati pristope k trženju, k pridobivanju finančnih virov ter vodenju sodelavcev, 

ki so prisotni pri uspešnih inovatorjih in inovativnih mikropodjetjih. Primer takšne raziskave je 

raziskava GEM, ki proučuje odnose med podjetniško aktivnostjo in nacionalno ekonomsko 

rastjo (Global Entrepreneurship Monitor Slovenia 2009). Vendar pa bi z analizo uspešnih praks 

inovatorjev in inovativnih mikropodjetij bilo mogoče pridobiti nova znanja s področja 

podjetništva in preboja na trg, kar bi bil nedvomno pozitiven prispevek za stroko. 

Smiselno bi bilo opraviti tudi raziskavo na področju spodbujanja inovativnosti v šolskem 

procesu. Literatura je izpostavljala pomen vpliva šole na inovativnost, medtem ko pa so bili 

udeleženci raziskave, ki bi ta pomen poudarili, redki. S proučitvijo vpliva šolskega sistema na 

inovativnost bi bilo možno priti do ugotovitev, kako ta vpliv v procesu šolanja povečati. 

Ugotovitve bi bile lahko podlaga za oblikovanje ukrepov, ki bi inovativnost v šolskih programih 

spodbujala.  
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Trajanje intervjujev in demografski podatki udeležencev 

Inovator 

ali 

mikropo-

djetje 

Trajanje 

intervjuja 
Spol Starost Izobrazba Poklic 

Regija 

bivanja 

Doba 

inovir-

anja 

Št. 
inov-

acij 

Št. 
paten-

tov 

Povpre-

čni 

mesečni 
zaslužek 

1 39 min M 57 srednješolska 

monter 

inštalacij J Primorska 33 20 5 / 

2 16 min M 49 srednješolska 

avtome-

hanik S Primorska 15 3 3 1500 

3 23 min Ž 44 univerzitetna asistent Gorenjska 6 5 1 2000 

4 56 min M 70 srednješolska avtoličar S Primorska 50 10 8 600 

5 41 min M 52 srednješolska 

računal-
ničar 

Osrednje-

slovenska 30 4 3 / 

6 

ni 

sodeloval / / / / / / / / / 

7 19 min M 70 srednješolska 

strojni 

tehnik 

Osrednje- 

slovenska 8 4 3 700 

8 

ni 

sodeloval / / / / / / / / / 

9 26 min M 79 univerzitetna 

inženir 
strojn-

ištva Podravska 60 22 2 / 

10 22 min M 81 visokošolska 

strojni 

projek-

tant Podravska 14 4 3 / 

11 35 min M 72 osnovnošolska 

kmet, 

inovaor Savinjska 46 54 5 1200 

12 35 min M 74 osnovnošolska kmet Podravska 55 15 5 / 

13 25 min M 42 srednješolska električar 
Osrednje- 

slovenska 10 5 3 1500 

14 

ni 

sodeloval / / / / / / / / / 
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Inovator 

ali 

mikro-

podjetje 

Trajanje 

intervjuja 
Spol Starost Izobrazba Poklic 

Regija 

bivanja 

Doba 

inovir-

anja 

Št. 
inov-

acij 

Št. 
paten-

tov 

Povpre-

čni 

mesečni 
zaslužek 

15 30 min M 61 univerzitetna 

inženir 
stroj-

ništva J Primorska 30 25 5 1500 

16 30 min M 42 srednješolska 

direktor 

razvoja 

Osrednje- 

slovenska 26 30 5 / 

17 22 min M 70 magisterij 

saostojni 

razisko-

valec 

Osrednje- 

slovenska 50 50 10 3000 

18 21 min M 50 srednješolska 

elektro-

tehnik Posavska 15 15 1 1300 

19 16 min M 74 univerzitetna 

inženir 
stroj-

ništva 

Osrednje- 

slovenska 30 5 3 3000 

20 18 min M 39 univerzitetna 

inženir 
stroj-

ništva 

Osrednje- 

slovenska 6 3 0 / 
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Primer združevanja kod v kategorije (tema finančna sredstva) 

Inovator ali 

mikropo-

djetje 

Raznolikost finančnih virov Količina vloženih sredstev 

Inovator 11 

''sem si vedno dal določen 
procent denarja za razvoj'', '' 

Malo sodelujem s partnerji'' 

''vse dobičke vložim v 
razvoj '' 

Inovator 13 
''to so bili večinoma prihranki, 
tudi manjša posojila'' 

''predvsem zelo, zelo veliko 

časa, kar je tudi strošek'' 

Inovator 15 

''v podjetju smo puščali denar za 
razvoj'', ''probaš tudi z razpisi, z 
evropskimi sredstvi'' 

''okoli 50.000 EUR letno 

nekje'' 

Inovator 16 

''začne se s svojim kapitalo, ko 
tega zmanjka moraš dobiti neka 
dopolnilna sedstva v obliki 

kreditov, posojil znancev, na 

drugi stran,i ko pa zadeva pride 

iz majhnih v velike okvirje ne 

zadoščajo niti več krediti in rabiš 
in poiščeš investitorje'' 

''50 % letnega zaslužka 
vložim v razvoj'' 

Inovator 17 

''finance so bile posojila, iskal 

sem partnerje, ki vlagajo za 

razvoj, ampak to privatne osebe'' 

''približno 10.000 EUR na 

eno inovacijo'' 

Inovator 20 
''večinoma so to prihranki, tudi 
investitorje smo iskali'' 

''gre veliko časa in denarja 
za razvoj '' 
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Primer vprašalnika, uporabljenega za intervju 

 

Pozdravljeni, sem Katja Reja, študentka podiplomskega študija Managementa v Kopru. V 

sodelovanju z združenjem Aktivnih slovenskih inovatorjev delam raziskavo za magistrsko 

nalogo, in sicer na temo problemov ter uspešnosti samostojnih inovatorjev in mikropodjetij. 

Lepo se Vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas in privolili v sodelovanje. Vsi podatki bodo 

obravnavani povsem anonimno in vaše ime ne bo nikjer objavljeno. 

DEMOGRAFSKI PODATKI: 

Starost:_______ Izobrazba:___________ Poklic:_______ Kraj bivanja:_______ Koliko let 

ste izumitelj:_______ Koliko inovacij imate:_______ Koliko od teh je 

patentiranih:________ Povprečen mesečni zaslužek:_______ 

PRIHODKI IN ODHODKI: 

Prihodki z inovacijami v letu 2014:_________ Prihodki z inovacijami v letu 

2013:______________ Odhodki za potrebe inoviranja v letu 2014:____________ 

Odhodki za potrebe inoviranja v letu 2013: _______ Ste v letu 2013 ali 2014 sodelovali s 

partnerji (s koliko):______ 

 

1. Na katere trge ste se skušali z inovacijami prebiti? ___________________________ 

2. Kako so vas družinski člani podpirali ter v kolikšni meri? Se vam je morda zgodilo, da 

v inovacijah niso videli uspeha? Opišite.____________________________________ 

a. Kdo vse vas je še podpiral ter na kakšen način (morda prijatelji, daljni sorodniki, 

znanci … s finančnimi sredstvi, znanjem)?____________________________ 

b. Imate morda v družini podjetnike, vodje, izumitelje oziroma ''hobi ustvarjalce'' 

(starše, bližnje sorodnike), ki so vam pomagali pri inoviranju?   

______________________________________________________________ 

c. Kako bi opisali vpliv šole na razvoj vaše inovativnosti (menite, da jo je zatrla ali 

pa morda s krožki, delavnicami, študijskimi projekti spodbudila)?  

_______________________________________________________________ 

3. Kako bi se opisali (kakšni ste kot osebnost)? ________________________________ 

a. V mislih imejte eno od svojih situacij pri inoviranju, kjer ste naleteli na težave. 

Kako ste odreagirali? ____________________________________________ 

Vas je, kdaj katera težava tako ustavila, da ste inovacijo tudi opustili? 

_______________________________________________________________ 

b. Bi zase dejali, da ste optimistični ali pesimistični?   _________________ 

Kako pa odreagirate, ko nekdo negativno oceni vašo inovacijo (nadaljujete z 
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inoviranjem, ali opustite 

inovacijo)?___________________________________ 

c. Bi zase dejali, da ste radovedni (radi preizkušate nove stvari, npr. tehnologijo, 

jedi, hobije, pridobivate nova znanja)? ________________________________ 

d. Kako se počutite, ko spoznavate nove ljudi (hitro steče pogovor, vam je 

neprijetno, imate tremo pred nastopanjem)?_____________________________ 

e. Koliko radi tvegate (raje investirate, ko ste 100 % prepričani, da se bo naložba 

povrnila ali pa ste pripravljeni tudi na to, da denar izgubite)?________________ 

4. Naštela vam bom faze inovacijskega procesa. Opišite, katera znanja oziroma lastnosti 

so vam pomagala v določeni fazi inovacijskega procesa. 

a. v fazi, ko iščete idejo za novo inovacijo? _______________________________ 

b. -II-ko iščete finančne vire?_________________________________________ 

c. -II- med samim inoviranjem izdelka (izdelava prototipa, končnega izdelka)? 

_______________________________________________________________ 

d. -II-urejanja pravne zaščite?_________________________________________ 

e. -II-ko ste poskušali izdelke tržiti?___________________________________ 

f. Kako pogosto pri inoviranju uporabljate raziskave potreb uporabnikov?  

_______________________________________________________________ 

5. V določenih primerih se inovatorji po pomoč obrnejo tudi k drugim ljudem. Na koga 

ste se vi obrnili, (če sploh na koga) in v kakšnih 

primerih?_____________________________________________________________ 

a. Vam deljenje znanja z drugimi pomaga pri pridobivanju 

informacij?_____________________________________________________ 

b. Ste se pri procesu izumljanja kdaj obrnili tudi na kakšno organizacijo in pri tej 

iskali pomoč in v kakšnih primerih? So vam pomagali ter 

koliko?________________________________________________________ 

c. Kako spoznavate nova podjetja oziroma posameznike, ki lahko koristijo vašim 

inovacijam (npr. potencialne kupce)? Kako ohranjate 

stike?__________________________________________________________ 

6. Kakšne vire uporabljate pri financiranju inovacij (prihranki, posojila, iščete mogoče 

investitorje, poslovne partnerje, s katerimi si deliti stroške …)? 

_____________________________________________________________________ 

a. Koliko povprečno vložite v raziskave inovacije?________________________ 

b. Kako se odločite za izbiro materialov (imate na razpolago veliko materialov in 

z njimi preizkušate ali ravno obratno)? 

__________________________________ 

c. Ste z inovacijami kaj zaslužili? ____________________________________ 

Za kolikšen delež vseh prihodkov so pri vas zaslužne inovacije (v %)? 

_______________________________________________________________ 

Kako ste zadovoljni s tem zaslužkom?______ ___________________________ 

Priloga 3 



Priloga 3 

 

 

 

7. Kateri so bili po vašem mnenju ključni razlogi, da so vaše inovacije uspele oziroma niso 

uspele? 

____________________________________________________________________ 

a. Kaj vas motivira pri inoviranju (želja po zaslužku, želja po izboljšanju izdelka, 

napredku družbe)? ________________________________________________ 

b. Kako pogosto ustvarite za določeno inovacijo tudi poslovni načrt (redko, 

večinoma)? _____________________________________________________ 

c. Menite, da se hitro prilagajate spremembam v okolju?____________________ 

Kakšno se vam zdi skupinsko delo (uporabno, raje delate sami)? 

_______________________________________________________________ 

Koliko vam pomeni, da ste v določeni stvari boljši od 

drugih?_________________________________________________________ 

8. Bi morda radi še, kaj poudarili?___________________________________________ 

 

Lepo se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 

 


