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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava in raziskuje vlogo odprtega inoviranja ter pojasnjuje razloge, 

zakaj so podjetja v svoje procese zbiranja idej poleg zaposlenih začela vključevati končne 

uporabnike, razvojne partnerje in ostale zunanje deležnike. V nalogi smo analizirali trenutno 

stanje uporabe odprtega inoviranja v podjetju Plastika Skaza in raziskali morebitne 

potencialne nove načine za uporabo odprtega inoviranja glede na primere dobrih praks. 

Ugotavljali smo, kakšen vpliv bo imela uvedba novih metod na podajanje idej v podjetju. Z 

implementacijo novih načinov odprtega inoviranja v podjetju je bil zaznan pozitiven vpliv na 

podajanje idej predvsem pri zaposlenih v proizvodnji, saj so prav oni skupina, ki jo v podjetju 

želijo aktivno vključevati v procese inoviranja. Ker smo se v nalogi osredotočili na širjenje 

metod odprtega inoviranja med zaposlenimi, smo ob koncu podali predloge, ki bi povečali 

vključenost ostalih deležnikov v procese inoviranja v izbranem podjetju. 

Ključne besede: ideja, odprto inoviranje, inovacija, iskanje zunanjega znanja, management 

inovacij, odprta pisarna  

SUMMARY 

OPEN INNOVATION IN A SELECTED COMPANY 

This master thesis deals with and investigates the role of open innovation, and explains the 

reasons why companies have begun to involve end-users, development partners and other 

external stakeholders in their ideas gathering processes. The master thesis analyses the current 

state of open innovation in the company Plastika Skaza and explores potential new ways of 

using open innovation in the company in the light of good practices.  

Furthermore, the thesis investigates how will the introduction of new methods affect the idea 

gathering in the company. Through the implementation of new methods of open innovation in 

the company, a positive impact on idea gathering has been established especially among the 

employees in the production area, which are the company’s main focus. The main goal of this 

master thesis is spreading of open innovation methods among employees, and in the 

conclusion, the proposals were made that could increase the involvement of other 

stakeholders in the innovation processes of the selected company. 

Keywords: idea, open innovation, innovation, search for external knowledge, innovation 

management, open office 
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1 UVOD 

V današnjem izjemno konkurenčnem okolju je cilj vsakega podjetja prehiteti konkurenco in 

pridobiti nove stranke. Posamezniki ali organizacije, ki so nosilci znanja, predstavljajo orodje 

in gonilo za novo generacijo inovacij. Zahvaljujoč njihovi osebni ustvarjalnosti, znanju, 

spretnostim in sposobnostim je mogoče ustvariti nove inovativne ideje, ki organizacijam 

pomagajo doseči konkurenčno prednost. Uspeh poslovanja v razvitih gospodarstvih in na 

razvitih trgih je odvisen od tehnološkega napredka in inovacij. Izraz »inovacija« je široko 

sprejet v industriji in akademskih krogih kot ključni dejavnik konkurenčnosti za vsa podjetja, 

ki si prizadevajo za rast. Tako danes strokovnjaki ne delujejo več zgolj v zaprtem krogu 

organizacije, temveč širijo svoje znanje v različne sfere in odprto delujejo na različnih 

področjih. Prav tako se podjetja ne bojijo več deliti svojega znanja z ostalimi podjetji in 

navsezadnje tudi s svojo konkurenco, v svoje poslovanje pa pogosteje vključujejo zunanje 

deležnike, kupce in končne uporabnike (Sivam idr. 2019).   

Takšen nov in sodoben način vključevanja zunanjih deležnikov v razvoj in procese podajanja 

idej in inovacij so na začetku 21. stoletja opredelili kot »odprto inoviranje«. Predstavlja odprt 

pristop, ki pri razvoju novih tehnologij poleg notranjih virov izkorišča tudi zunanje izkušnje 

in znanja. Ker je v podjetju težko imeti zaposlene vse najboljše strokovnjake s področja, na 

katerem podjetje deluje, so zagovorniki odprtega inoviranja mnenja, da ni nujno, da vse 

inovacije izhajajo vedno iz lastnega podjetja, temveč se je potrebno poleg zunanjega znanja 

posluževati tudi zunanjih virov inovativnosti (Chesbrough 2003a). 

Dejstva, da zavzema odprto inoviranje pomembno vlogo pri uspešnosti in prodornosti 

sodobnih podjetij, se zavedajo tudi v podjetju Plastika Skaza, kjer inovacijam pripisujejo velik 

pomen. Ravno zato je podjetje zanimiva izbira za preučevanje v magistrski nalogi. V 

magistrski nalogi bomo najprej s pomočjo literature in člankov povzeli ključna dejstva o 

odprtem inoviranju ter navedli razloge in morebitne ovire za njegovo implementacijo. Po 

predstavitvi podjetja Plastika Skaza bomo preučili trenutno stanje odprtega inoviranja v 

podjetju in po vpeljavi novih, dodatnih načinov inoviranja ugotovljali, na kakšen način je 

določena implementacija vplivala na podajanje idej v podjetju. Prav tako nas bo zanimalo, ali 

bodo vpeljane nove metode za spodbujanje odprtega inoviranja vplivale na tipe kadrov, ki 

bodo ideje podajali. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Inovativnost postaja v 21. stoletju temeljni pogoj za konkurenčnost in preživetje v poslovnem 

svetu (Gošnik 2009). V času globalizacije, hitrega tehnološkega napredka in vedno večje 

konkurenčnosti med podjetji je koncept »zaprtega« tipa inoviranja nadomestilo t. i. »odprto« 

inoviranje, ki ga je leta 2003 prvi omenil pionir W. H. Chesbrough. Pojem odprtega 

inoviranja je definiral kot »ciljno usmerjeno izmenjavo znanja za pospeševanje inovacij v 

podjetju, saj je po njegovem na svetu že preveč dobrega znanja, da bi inovirali sami« (Duh 
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Stojmenova idr. 2016, 209). Tako so odprte inovacije postale široko uporabljen koncept tako 

v akademskih krogih in podjetjih kot tudi v politiki (Bogers, Chesbrough in Moedas 2018). 

Prav kompleksnost izdelkov in storitev, krajšanje življenjskega cikla izdelkov in hitra 

dinamika na trgu zahtevajo drugačno stopnjo zmogljivosti prilagajanja in upravljanja z 

inovacijami za vzdrževanje konkurenčnosti podjetja na trgu (Rauter idr. 2019). Medtem ko so 

bile zgodnje opredelitve odprtih inovacij omejene zgolj na nakup in prodajo licenc, so se hitro 

razširile na uporabo namenskih prilivov in odlivov znanja za pospešitev notranjih inovacij ter 

razširitev zunanjih trgov uporabe in koriščenja inovacij (Hannigan, Seidel in Yakis-Douglas 

2018). 

Razvijanje inovacij zgolj iz lastnega raziskovanja ni več smiselno tako za mala kot tudi za 

velika podjetja, saj nima v času globalizacije nobeno podjetje znotraj podjetja koncentriranega 

toliko znanja, da bi imeli monopol na globalnem trgu. Povezovanje in izmenjava znanja je 

tako v času, ko je uporabno znanje razmetano po vsem svetu, postalo še kako pomembno 

(Mulej 2010). Zato vedno več podjetij v svoje procese inoviranja in ustvarjanja proizvodov 

vse pogosteje vključuje končne uporabnike, razvojne partnerje in ostale zunanje deležnike 

(Stojmenova Duh idr. 2016). Ta proces imenujemo »odprto« inoviranje, ki je izrazito 

spremenil management intelektualne lastnine in povečal medsebojne koristi od prodaje in 

nakupa znanja (Mulej, Ženko in Potočan 2009). Chesbrough (2012) meni, da moramo razviti 

kulturo, kjer se ne bomo spraševali le, kaj smo odkrili in kaj lahko iz tega naredimo, temveč 

tudi, kaj lahko iz tega naredijo drugi. Čeprav je pri izbiri zaposlenih še vedno pomembno 

znanje posameznika, se vedno pogosteje poudarja tudi izmenjava znanja in idej znotraj timov, 

podjetij in različnih skupnosti, saj se tako povečuje inovacijski potencial (Kratzer, Meissner in 

Roud 2017). Študije povezav med strategijami odprtega inoviranja in uspešnostjo podjetij na 

področju inoviranja so vzbudile veliko zanimanja pri avtorjih in večina jih je dokazala, da je 

povezava pozitivna. Bolj kot se podjetja na področju inovacij povezujejo z različnimi 

deležniki in organizacijami, širši bo njihov dostop do zunanjih idej, kompetenc, znanja in 

tehnologij ter posledično bo večja njihova možnost za uspešno inovacijo (Greco, Grimaldi in 

Cricelli 2016).  

Podjetje Plastika Skaza d.o.o. (v nadaljevanju Plastika Skaza) velja za eno bolj inovativnih 

podjetij v savinjsko-šaleški regiji. Deluje na področju brizganja plastike in inoviranja izdelkov 

lastne blagovne znamke, ki spreminjajo navade ljudi po vsem svetu in hkrati skrbijo za 

varovanje okolja skozi proizvodnjo plastike za večkratno uporabo. Podjetje se v svojem 

procesu zbiranja idej že leta poslužuje koncepta odprtega inoviranja, zato je zanimivo za naše 

raziskovanje in implementacijo novih načinov odprtega inoviranja, o katerih še niso 

razmišljali. 

V magistrski nalogi bomo raziskovali razloge, ki so privedli do spremembe v dojemanju 

lastništva znanja in se posvetili odprtemu inoviranju. Zaradi vedno večje dinamike v 
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dimenziji inovacij je pomembno, da svojega časa in denarja ne izgubljamo za raziskovanje, ki 

ga je opravil že nekdo drug. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je predstaviti vlogo odprtega inoviranja in podrobneje analizirati 

trenutno stanje uporabe odprtih inovacij v podjetju Plastika Skaza ter z uvedbo novih načinov 

odprtega inoviranja spodbuditi učinkovitost zbiranja in realizacije idej v podjetju. Z 

implementacijo novih metod odprtega inoviranja želimo spodbuditi vključenost zaposlenih v 

podajanje idej in povečati število podanih idej v letu 2019 v primerjavi s predhodnimi leti. 

Prav tako bi k podajanju idej radi spodbudili večje število zaposlenih. 

Cilji magistrske naloge so: 

– pregledati, preučiti in analizirati domačo in tujo znanstveno ter strokovno literaturo na 

področju odprtega inoviranja, 

– opredeliti koncept odprtega inoviranja in preučiti razloge ter ovire za uvedbo odprtega 

inoviranja, 

– analizirati trenutno stanje uporabe odprtega inoviranja v podjetju Plastika Skaza, 

– poiskati morebitne potencialne nove načine za uporabo odprtega inoviranja glede na 

primere dobrih praks, 

– ovrednotiti nove načine odprtega inoviranja za implementacijo, 

– koncipirati in izvesti implementacijo svežih metod odprtega inoviranja v podjetju 

Plastika Skaza, 

– spremljati uspešnost implementacije novih metod odprtega inoviranja glede na 

kazalnik števila podanih idej in števila različnih zaposlenih, ki so ideje podali. 

V magistrski nalogi bomo preučevali in odgovarjali na sledeča raziskovalna vprašanja, ki 

izhajajo iz zgoraj navedenega namena in navedenih ciljev: 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako bodo nove metode odprtega inoviranja vplivale na podajanje 

idej v podjetju Plastika Skaza? S kakšnimi ovirami se bomo pri tem soočali? 

Raziskovalno vprašanje 2: Kakšna je povezava med novimi metodami odprtega inoviranja in 

tipi kadrov, ki podajajo ideje? 

1.3 Metodologija 

V magistrski nalogi bomo analizirali, v kolikšni meri podjetje Plastika Skaza v svoje procese 

odprtega inoviranja že vključuje različne deležnike in kje ima še potenciale, ki bi odprto 

inoviranje naredilo še bolj učinkovito in uspešno. Nato bomo skozi implementacijo novih 

metod razširili nabor uporabe metod za spodbujanje podajanja idej v izbranem podjetju. 
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Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

bomo preučevali strokovno domačo in tujo literaturo s področja odprtega inoviranja in 

poiskali razloge, zakaj je odprtost podjetij v 21. stoletju postala tako pomembna. Posvetili se 

bomo opredelitvi zaprtih in odprtih inovacij ter poiskali najpomembnejše razlike med 

pojmoma. Preučili bomo tudi možne ovire za implementacijo odprtega inoviranja in 

definirali, katere deležnike lahko vključimo v proces inoviranja v podjetjih. V teoretičnem 

delu magistrske naloge bo uporabljena deskriptivna metoda dela in metoda kompilacije, s 

katero bomo povzeli spoznanja, stališča in sklepe drugih avtorjev o vlogi odprtega inoviranja 

v času razmaha globalizacije. Podane teoretične osnove nam bodo pomagale pri razumevanju 

tematike raziskovanja in kasnejši empirični raziskavi.  

V empiričnem delu magistrske naloge, ki je razdeljen na dva dela, bomo na podlagi 

teoretičnih izhodišč kot raziskovalno populacijo obravnavali zaposlene v podjetju Plastika 

Skaza in njihovo vključevanje v odprto inoviranje.  

Po predstavitvi podjetja Plastika Skaza in njegovega delovanja bomo analizirali trenutno 

stanje uporabe različnih načinov odprtega inoviranja v podjetju in raziskali dodatne zmožnosti 

podjetja za vpeljavo svežih načinov odprtega inoviranja, ki bi podjetje na trgu inovacij 

naredilo še bolj konkurenčno. Poiskali bomo deležnike, ki bi jih podjetje lahko še bolj 

intenzivno vključevalo v svoje procese inoviranja in bi dali podjetju dodano vrednost. 

V prvem delu empiričnega dela bomo s kvalitativnim raziskovanjem analizirali trenutno 

stanje uporabe metod odprtega inoviranja v podjetju Plastika Skaza in prikazali podatke o 

številu podanih idej v letih 2017 in 2018 ter o številu zaposlenih, ki so ideje podali. Ti podatki 

nam bodo v nadaljevanju služili za primerjavo. Glede na analizo primerov dobrih praks bomo 

poiskali potenciale za uvedbo dodatnih načinov odprtega inoviranja in vključevanja 

deležnikov v proces inoviranja, ki bi še povečali število podanih idej. V aplikativnem delu 

naloge se bomo posvetili opredelitvi koncepta in vpeljavi novih načinov odprtega inoviranja v 

podjetju Plastika Skaza, ki bodo pripomogli k še bolj inovativnemu okolju in večjemu številu 

podanih idej. Po izvedeni implementaciji konceptov bomo spremljali rezultate s pomočjo 

kvantitativne analize kazalnikov, pri čemer bomo primerjali število idej, podanih pred 

izvedenimi ukrepi za povečanje učinka inovativnosti, s številom idej v letošnjem letu, ko smo 

se posvetili novim načinom odprtega inoviranja. Prav tako želimo raziskati, ali se bo povečalo 

število zaposlenih, ki ideje podaja, saj je bilo ugotovljeno, da večje število zaposlenih letno 

daje več idej, medtem ko jih nekateri zaenkrat sploh ne.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Strokovne literature na področju odprtega inoviranja je precej, kljub temu da je bil pojem 

prvič omenjen šele v tem stoletju (2003). Večina strokovne literature je nastala pod taktirko 

pionirja koncepta odprtega inoviranja W. H. Chesbrougha, kar utrjuje njegov pogled na 



 

5 

odprto inoviranje. Le-temu so svoja mnenja v zadnjih letih dodali tudi drugi ugledni tuji 

avtorji s članki v znanstvenih revijah, zato smo se najbolj posvetili iskanju tujih virov in 

literature ter znanstvenih člankov iz zadnjih nekaj let.  

Ob pisanju magistrske naloge predpostavljamo, da je analiza trenutnega stanja uporabe 

odprtega inoviranja v podjetju Plastika Skaza verodostojna zaradi notranjih informacij. 

Predpostavljamo tudi, da bomo imeli vso potrebno podporo pri implementaciji potencialnih 

načinov odprtega inoviranja in pripravljenost vključevanja deležnikov v novo ustvarjene 

procese odprtega inoviranja. 

Do možnih omejitev pri obravnavanju tematike bi lahko prišlo zaradi varovanja podatkov 

podjetja Plastika Skaza, saj podjetje določenih informacij, povezanih s finančnimi kazalniki, 

ne želi razkriti javnosti. O morebitnih pomislekih glede objave tajnih podatkov se bomo sproti 

dogovarjali z upravo podjetja.   
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2 ODPRTO INOVIRANJE 

Globalizacija in hiter tehnološki razvoj sta povzročila, da se morajo podjetja pri soočanju z 

vedno bolj zahtevnimi kupci, ostro konkurenco in s pritiski na trgu začeti posluževati poleg 

notranjih virov znanja tudi zunanjih, da bi zagotovili svojo konkurenčnost na trgu. Posledično 

je v zadnjem desetletju vedno več podjetij začelo v svoje inovacijske procese aktivno 

vključevati kupce, končne uporabnike in druge zunanje deležnike, ki lahko pripomorejo v 

postopkih inoviranja in ustvarjanja tako proizvodov kot storitev (Stojmenova Duh idr. 2016). 

Tako je v zadnjem desetletju postalo običajno, da podjetja in organizacije odpirajo svoje meje 

in pridobivajo znanje in tehnologijo od zunaj. Govorimo o čedalje večji prepustnosti 

organizacijskih meja in o potrebi, da organizacije sodelujejo z okoljem in zunanjimi deležniki 

na bolj odprte načine (Felin in Zenger 2014). Podjetjem tako ni več treba raziskovati in 

ugibati, kaj trg potrebuje, saj imajo kupci aktivno vlogo v inovacijskih procesih in postajajo 

t.i. soustvarjalci izumov, pravijo Stojmenova Duh idr. (2016). 

2.1 Inovacije 

Dzzialas in Blind (2019) opredeljujeta pojem inovacija kot uspešno trženo novo idejo, 

medtem ko Fatur in Likar (2009) pravita, da je inovacija izdelek, storitev ali postopek, ki 

mora predstavljati novost ali bistveno izboljšavo za uporabnika, ni pa nujno, da je ideja 

popolnoma nova na trgu. Vsekakor se vsi strinjajo, da je prav inovacijska sposobnost tista, ki 

omogoča hitro prilagajanje spremembam na globalni ravni in omogoča prednost pred 

konkurenti. Uspešnost organizacije je vedno bolj odvisna od inovativnosti, ki postaja pogoj za 

konkurenčnost v panogah in ponuja priložnost za rast in obstoj (Gošnik 2009). Že pred časom 

je ekonomijo znanja nadomestila ekonomija ustvarjalnosti, saj se potrošniki ne zadovoljijo 

več zgolj z izdelkom, temveč jim je treba ponuditi celovito doživetje. Zato je pomembno, da 

inovacije v podjetjih postanejo stalnica (Mulej, Ženko in Potočan 2009). Tudi Mariello (2007) 

se strinja, da je inovativnost v podjetjih postala nepogrešljiva, a kljub temu večje število 

organizacij, ki sicer spodbujajo inovativnost in inovacije, nima izoblikovanega inovacijskega 

procesa. Tako v nadaljevanju predstavljamo dva linearna modela: invencijsko-inovacijski 

proces in pet faz uspešnega inovacijskega procesa. 

Faze procesa od invencije do inoviranja proizvodov so razvidno predstavljene na spodnji 

sliki.

 

Slika 1: Faze procesa od invencije do inovacije 

Vir: Mulej, Ženko in Potočan 2009, 78. 
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V fazi pred razvoja poteka zbiranje zamisli, ki jih nato ocenimo, razvrstimo, ovrednotimo in 

oddamo naprej v razvoj. V fazo pred razvoja uvrščamo tista podjetja in organizacije, za katere 

velja, da morajo iznajti, če ne morejo najti (morebiti v patentnih virih ali po načelu poveži se 

in razvij ali po načelu raziskuj). V naslednjo fazo, fazo razvoja novih opcij, uvrstimo ideje, ki 

uspešno prestanejo preizkuse in imajo tržni potencial, dobro tehnologijo in ne predstavljajo 

prevelikega tveganja. Čeprav se v razvoj prebije več idej, jih le malo napreduje v operativo, 

da bi se izognili prevelikim stroškom. V fazi operativnega dela optimiziramo procese tako, da 

čim bolj skrajšamo čas in učinkovitost na poti od invencije k inovaciji. Ko stara inovacija 

glede na življenjsko krivuljo izzveni, se pojavi potreba po opustitvi zastarelih in uvajanju 

novih zamisli (Mulej, Ženko in Potočan 2009).  

Fatur in Likar (2009) invencijsko-inovacijski proces definirata kot sosledje načrtovanja, 

organiziranja, vodenja in nadzorovanja idej v času procesa ustvarjanja invencij na njihovi poti 

do potencialnih inovacij in kasneje inovacij, pri katerih sodeluje najširši krog zaposlenih – 

najpogosteje gre za neprofesionalne izumitelje. Podprocese invencijsko-inovacijskega procesa 

lahko razvrstimo v štiri stopnje. Na začetku pridobivamo nove ideje, kjer pogosto odločilno 

vlogo igrajo zaposleni. Uspešno vključevanje zaposlenih običajno izboljšuje klimo v podjetju, 

dviguje motiviranost zaposlenih in ustvarja kulturo, ki je naklonjena inovativnosti in 

generiranju novih idej. Naslednja faza je vrednotenje ideje. V tej fazi invenciji po ocenitvi 

njene vrednosti in koristnosti odpremo pot in omogočamo njeno preobrazbo v inovacijo ter jo 

popeljemo do uporabe. Ves čas je pomembno, da podjetje spodbuja inovativnost in jo odkrito 

nagrajuje in podpira, saj lahko podjetje le tako doseže večjo poslovno uspešnost in vključi 

inovativnost v svojo kulturo in vrednote. 

Ob razmahu globalizacije in uveljavitvi koncepta odprtega inoviranja, model inoviranja ni več 

invencijsko-inovacijski, kot je prikazano na sliki 1, saj ne zajema več iskanja in preverjanja 

idej, temveč pogosto le razvoj in trženje zamisli. Tako med bistvene lastnosti, ki nam 

omogočajo, da postanemo bolj inovativni, spadajo: osredotočanje navzven, odločnost, 

domišljija in pogum ter celostnost in strokovnost (Mulej 2010).  

 

Slika 2: Pet faz uspešnega inovacijskega procesa 

Vir: Mariello 2007, 8–9. 
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Mariello (2007) govori o petih fazah uspešnega inovacijskega procesa in opredeljuje prvo 

fazo kot generalizacijo in mobilizacijo idej. V tej fazi generacija ideje predstavlja njeno 

rojstvo, medtem ko je mobilizacija ideje prestavitev ideje v naslednje faze uresničevanja, saj 

izumitelji pogosto nimajo vsega potrebnega znanja za izpeljavo celotnega procesa. Naslednjo 

fazo opisuje kot opustitev ali nadaljnji razvoj ideje glede na preučene prednosti in slabosti, pri 

čemer je bistvenega pomena standardizacija kriterijev, da ne pride do izločitve dobrih idej 

zaradi morebitne nenaklonjenosti inovacijam. V tretji fazi, fazi eksperimentiranja, se preverja 

primernost ideje glede na aktualen prostor in čas, saj ni vsaka dobra ideja kompatibilna s 

časom in stanjem na trgu, na katerem se nahajamo. V fazi komercializacije podjetje testira 

idejni izdelek pri potencialnih uporabnikih, dobiva njihovo povratno informacijo in morebitne 

komentarje izkorišča za dodelavo. Po opravljeni analizi koristi in stroškov se mora kreirati 

inovacija, kot bo predstavljena na trgu končnim uporabnikom. Peta faza obsega difuzijo, ki 

predstavlja sprejetje ideje v organizaciji, in implementacijo, ki zajema proces vzpostavitve 

strukture in sredstev, potrebnih za njeno dokončno uresničitev.  

2.1.1 Zaprto inoviranje 

Zaprto inoviranje je model delovanja, ki se osredotoča na interne vire in znanja, pravijo 

Stojmenova Duh idr. (2016). V konceptu zaprtega inoviranja se raziskovalni projekti odvijajo 

izključno v okviru podjetja, večinoma v oddelku za raziskave in razvoj. V procesu zaprtega 

inoviranja se po zbiranju idej znotraj podjetja zgodi evalvacija idej, nato so za nadaljnje delo 

izbrane najbolj perspektivne ideje, ki se skozi razvoj na koncu tudi lansirajo na trg. Tako 

definiramo model zaprtega inoviranja kot izrazito enostranskega, saj projekti prihajajo zgolj iz 

ene strani in linearno najdejo svoj prostor na trgu (Chesbrough, Vanhaverbeke in West 2006). 

Zaprto inoviranje temelji na monopolu znanja, spravljanju idej ali potencialnih inovacij na 

zalogo, da jih, ko sta na razpolago čas in denar, spravimo do inovacij, ki jih kasneje lansiramo 

na trg. Takšen način inoviranja je bil v prejšnjem stoletju prisoten predvsem v podjetjih 

informacijske tehnologije (npr. IBM), danes pa so tudi ta podjetja prešla na koncept odprtega 

inoviranja (Mulej 2010). Kot primer panoge, kjer je še vedno v ospredju zaprto inoviranje, 

lahko izpostavimo prehrambno industrijo, v kateri ostajajo čim bolj zvesti zaprtemu 

inoviranju, medtem ko se za odprto inoviranje odločijo le, ko notranje sposobnosti in 

tehnologija ne morejo podpreti razvoja novega koncepta izdelkov. Skrbno varovane skrivnosti 

so tako recepti, kjer je bistvenega pomena, da ne pride do nenadzorovanega uhajanja znanja in 

izkušenj. 

Zaprte inovacije so po mnenju Onisorja (2015) osnova za nadaljnjo uporabo tehnik trženja, iz 

njune kombinacije pa so se razvile odprte inovacije. Odprto inoviranje se je razvilo na podlagi 

metod trženja, ki so pripomogle k temu, da se zaprte inovacije niso več uporabljale, in tako so 

pospešile hitrost uvajanja odkritij in inovacij na trg. Včasih smo se od odprtega inoviranja 

primorani vrniti nazaj k zaprtim inovacijam, saj se lahko zgodi, da tista podjetja ali 

organizacije, s katerimi smo sodelovali, izginejo, so izločena ali v stečaju in zato prekinejo 
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svoje poslovanje. Da ne bi prisilno ustavili poteka inovacij, je v takšnem primeru bolje, da 

sprejmemo druge ukrepe in se vrnemo k vzorcu zaprtega modela inovacij ter se osredotočimo 

na notranji model raziskav in razvoja (Manzini, Lazzarroti in Pellegrini 2017). 

V tradicionalnem inovacijskem modelu gre smer gibanja procesa linearno in togo ter poteka 

predvsem iz organizacije navzven (Stojmenova Duh idr. 2016). Chesbrough, Vanhaverbeke in 

West (2017) še dodajajo, da postaja razvijanje in inoviranje novih proizvodov rutinsko in 

vključuje lasten razvoj, lasten masivni izvedbeni sistem ter globalno doseganje trga prek 

lastnih kanalov, kot lahko vidimo na sliki 3. 

 

Slika 3: Model zaprtega inoviranja 

Vir: Chesbrough 2003b, 36–37. 

Kot največjo značilnost procesa zaprtega inoviranja lahko označimo vstop projektov v proces 

le na začetku in njihov izstop zgolj z vpeljavo proizvoda na trg (Chesbrough, Vanhaverbeke 

in West 2006). Chesbrough (2003a) pravi, da je bil koncept zaprtega inoviranja v prejšnjem 

stoletju edina prava pot za ustvarjanje in realizacijo novih zamisli, in večina uspešnih podjetij 

je delovala v skladu s tem konceptom. Pomembno je bilo imeti močan oddelek za raziskave in 

razvoj in zaposlene največje strokovnjake, kar je zahtevalo precej denarnega vložka. Na ta 

način so lahko realizirali največje število najboljših zamisli, s katerimi so nato na trg vstopili 

prvi. Velikanom v panogi so se iz tega razloga konkurenčna podjetja težko približala, saj le-ta 

pogosto niso imela dovolj kapitala za enake raziskave. 
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2.1.2 Odprto inoviranje 

Pojem odprte inovacije je leta 2003 prvi predstavil Chesbrough in ga definiral kot »ciljno 

usmerjeno izmenjavo znanja za pospeševanje inovacij v podjetju«, ki hkrati pomeni razširitev 

trgov za zunanjo uporabo inovacij« (Duh Stojmenova idr. 2016, 209). Odprte inovacije lahko 

razumemo kot nasprotje klasičnega modela zaprtih inovacij, pri katerem so interne raziskave 

in razvoj vodile do notranje razvitih produktov, ki so bili nato lansirani na trg. Odprto 

inoviranje je namenska uporaba zunanjih in notranjih virov znanja za pospešitev notranjih 

inovacij (Chesbrough, Vanhaverbeke in West 2006). Medtem ko so podjetja v preteklosti 

vlagala v velike raziskovalne in razvojne oddelke za pogon inovativnosti, ta model danes 

izgublja svojo vrednost zaradi številnih dejavnikov. Podjetja danes priznavajo, da ne izhajajo 

vse dobre zamisli iz notranjosti organizacije (Chesbrough in Crowther 2006), zato je v 

zadnjem desetletju vse več podjetij začelo v svoje procese inoviranja vključevati različne 

deležnike. Vendar Štrukelj (2017) meni, da v Sloveniji le malo podjetij resnično pozna 

koncept odprtega inoviranja in ga ne izkorišča kot redno prakso. 

Nadalje je Štrukelj (2017) mnenja, da razcvet koncepta odprtega inoviranja podjetjem 

omogoča večjo stopnjo donosnosti in hitrejši prodor na trg, z njim pa je povezan tudi večji 

uspeh prebojnih inovacij. Kljub vsem prednostim, ki jih ponuja uvedba koncepta odprtega 

inoviranja v podjetju, ugotavlja, da se podjetja pri tem soočajo s številnimi ovirami, ki jih 

lahko najdemo v zaprti in konzervativni miselnosti podjetij, usmerjenosti na domači trg, 

strahu pred odprtim delovanjem, pomanjkanju znanja o inovacijskih procesih in njihovem 

vodenju ter nezmožnosti določitve področij, kjer bi bilo smiselno sodelovati z zunanjimi 

partnerji. S tem se strinjajo tudi Manzini, Lazzarroti in Pellegrini (2017), ki dodajajo, da so 

možne posledice odprtega inoviranja izguba kritičnega nadzora nad notranjim znanjem, 

sindrom, da nečesa nismo izumili sami, povečana upravljavska in organizacijska 

kompleksnost ter posledično večji čas in stroški upravljanja. 

Odprte inovacije temeljijo na različnih raziskovalnih tokovih, ki jih lahko obravnavamo z 

devetih različnih perspektiv (Gassmen, Enkel in Chesbrough 2010): 

1. Prostorska perspektiva, ki z globalizacijo in absorpcijsko zmogljivostjo omogoča dostop 

do znanja in kompetenc najboljših talentov po vsem svetu. Dostop do virov je eden 

glavnih dejavnikov internacionalizacije raziskav in razvoja. 

2. Strukturna perspektiva kaže, da se je delitev dela povečala na področju inovacij. 

Vrednostne verige industrijskih panog postajajo vse bolj razčlenjene, predvsem iz 

razlogov, kot sta zmanjšanje stroškov in večja specializacija zaradi kompleksnejših 

tehnologij in sistemov izdelkov. 

3. Perspektiva uporabnika – kjer so uporabniki vključeni v inovacijski proces, da lahko 

izkoristijo svobodo, ki je na voljo v zgodnjih fazah, in da bi razumeli latentne zahteve 

potencialnih strank ter vključili skrito uporabniško znanje uporabnikov. Inovacije 

uporabnikov so ena izmed najbolj raziskanih področij odprtih inovacij. 
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4. Perspektiva dobavitelja kaže, da lahko zgodnja vključitev dobaviteljev v inovacijski 

proces bistveno poveča inovacijsko uspešnost v večini industrij. 

5. Perspektiva vzvoda pravi, da je večina raziskav in praks usmerjena v obstoječi trg in 

poslovanje. Obstoječe raziskovalne pristojnosti in prenašanje intelektualne lastnine na 

nova tržna področja so bili pogosto zanemarjeni, kljub njihovemu potencialu za 

ustvarjanje novih virov prihodkov. 

6. Perspektiva procesa. Obstajajo trije ključni procesi pri odpiranju inovacijskega procesa: 

»proces od zunaj navznoter, proces od znotraj navzven in spojen proces«, kot je prikazano 

na sliki 4 (spodaj). Usmerjenost navznoter ima za posledico proces, ki je usmerjen na 

potrebe organizacije, medtem ko usmerjenost navzven omogoča proces, ki je osredotočen 

na potrebe naročnika ali stranke. 

 

Slika 4: Procesi pri odpiranju inovacijskega procesa 

Vir: Conboy in Morgan 2011, 539. 

7. Perspektiva orodij. Odpiranje inovacijskega procesa zahteva vrsto instrumentov, ki 

uporabnikom omogočajo, da ustvarijo svoj izdelek z orodji, ali omogočajo podjetjem, da 

prek spletnih strani vključijo zunanje reševalce težav ali ustvarjalce idej. 

8. Institucionalna perspektiva. Odprte inovacije je mogoče obravnavati kot model zasebnega 

kolektivnega inoviranja. 
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9. Kulturna perspektiva, ki vrednoti zunanjo usposobljenost in znanje, je ključnega pomena 

za prakso odprtih inovacij. Na to kulturo vplivajo številni dejavniki: vrednote podjetja in 

konkretni artefakti, kot so sistemi spodbud, informacijski sistemi za upravljanje, 

komunikacijske platforme, merila za odločanje o projektu, seznami ocenjevalcev 

dobaviteljev in ravnanje z njimi itd. 

V proces odprtega inoviranja se vključujejo vsi akterji, ki bi s svojimi idejami lahko kakorkoli 

prispevali k pretvorbi svojih idej v potencialno uspešne izdelke ali storitve z visoko dodano 

vrednostjo za končne uporabnike. Tako se v postopke odprtega  inoviranja vključujejo 

(Stojmenova Duh idr. 2016): 

– zaposleni, 

– končni uporabniki, 

– kupci, 

– strateški dobavitelji, 

– raziskovalci iz univerz in drugih raziskovalnih centrov, 

– razvojni partnerji, 

– konkurenti v javnem in zasebnem sektorju. 

V primerjavi z zaprtim načinom inoviranja, ki je precej tog in linearen, lahko na spodnji sliki, 

ki prikazuje koncept odprtega inoviranja, vidimo, da se v odprtem modelu pojavljajo 

dinamične smeri gibanja iz okolja v organizacijo. Izmenjava znanja in zamisli v modelu 

odprtega inoviranja poteka dvostransko. Uporabljamo tako zunanje znanje za notranje 

inoviranje kot tudi zunanjo uporabo notranjega znanja (Stojmenova Duh idr. 2016). 

Posledično se lahko v podjetjih, ki odprejo svoj inovacijski proces, pojavijo nasprotne sile. 

Izrazita nasprotja se lahko kažejo kot možnost dostopa do zunanjega znanja in potrebe po 

zaščiti notranjega, pripravljenost za zmanjšanje stroškov in tveganj pri inovacijah ob 

morebitnem povečanju zaradi večje upravne in organizacijske kompleksnosti ter možnost za 

zajemanje novih idej od zunaj in zavrnitev zamisli notranjih raziskovalcev. Soočanje z vsemi 

trenji je zelo težko in samo tista podjetja, ki lahko ustvarijo prave pogoje za njihovo 

upravljanje, so tista, ki resnično lahko izkoristijo prednosti odprte inovacije (Manzini, 

Lazzarroti in Pellegrini 2017). 
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Slika 5: Model odprtega inoviranja 

Vir: Chesbrough 2003b, 36–37. 

Slika 5 predstavlja koncept odprtega inoviranja, ki skozi črtkane meje podjetja predstavlja 

njegovo prepustnost. Že skozi raziskovalni proces lahko v podjetje vstopajo ideje in 

tehnologije od zunaj. Te so lahko ustvarjene v sodelovanju z zunanjimi deležniki ali pa so od 

njih prevzete. V fazi razvoja se je včasih smiselno odločiti za nakup intelektualne lastnine od 

zunaj in inovirati na ta način. To lahko storimo tudi v fazi komercializacije, ko lahko gremo z 

nakupom končnega proizvoda od zunaj v skupno blagovno znamko. Tako vidimo, da 

prepustnost meja podjetja omogoča izmenjavo znanja in sodelovanje z različnimi deležniki 

skozi celoten inovacijski proces, končna inovacija pa lahko najde svoje mesto na obstoječem 

trgu podjetja, novem trgu podjetja ali na trgu nekega drugega podjetja. 

2.1.3 Razlike med zaprtim in odprtim inoviranjem 

Zaprti in odprti modeli inoviranja so predstavljeni kot dve skrajnosti kontinuuma, v katerem 

vsaka organizacija definira svojo stopnjo odprtosti (Manzini, Lazzarroti in Pellegrini 2017). 

Med tradicionalnim zaprtim načinom inoviranja in sodobnim načinom, ki se je uveljavil kot 

odprto inoviranje, lahko najdemo precej razlik. Z uporabo koncepta odprtega inoviranja so se 

začele presegati tradicionalne meje podjetja, pri katerih se je vse znanje zadrževalo in ideje 

kalile zgolj znotraj podjetja, saj se danes zamisli iščejo tudi zunaj, med odjemalci in 

uporabniki. Medtem ko so bili v prejšnjem stoletju mnenja, da morajo biti v podjetju 

zaposleni najbolj kompetentni ljudje in da je to najbolj inovativno in uspešno, je v modelu 

odprtega inoviranja pomembno predvsem interdisciplinarno sodelovanje z ljudmi iz različnih 

področij. Odprto inoviranje v podjetju omogoča več celovitosti kot zaprto inoviranje, kar 

pomeni, da uravnoteži pričakovanja glede novih projektov, ki pogosto postanejo uspešni v 
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nepredvidljivih okoliščinah, na nepredvidljivih trgih (Mulej, Ženko in Potočan 2009). 

Medtem ko so se v dobi zaprtega inoviranja zamisli spravljale v predal zaradi nezmožnosti 

realizacije in so nato druga podjetja pogosto izumila enako idejo ter jo uresničila, se v 

konceptu odprtega inoviranja zavedamo, da lahko ideje najdemo, če jih ne moremo iznajti, in 

jih na ta način spravimo v uporabo.  

V prehodu iz zaprtega na model odprtega inoviranja je postal trg intelektualne lastnine bolj 

živahen in ponuja večje koristi od prodaje in nakupa (Mulej 2010). Medtem ko se je v 

prejšnjem stoletju inoviranje opiralo zgolj na notranje ideje in znanja, kar je pogosto vzelo 

veliko časa za odkrivanje novih zamisli, se z uvedbo odprtega inoviranja in vključevanjem 

zunanjega spektra znanja podjetja lažje soočajo z višjimi razvojnimi stroški, prav tako pa širša 

izmenjava idej in znanja pripomore k hitrejšemu razvoju od ideje do lansiranja izdelka na trg 

(Stojmenova Duh idr. 2016). 

Preglednica 1: Načela zaprtega in odprtega inoviranja 

Načela zaprtega inoviranja Načela odprtega inoviranja 

Pametni ljudje iz našega področja delajo v 

podjetju. 

Vsi pametni ljudje ne delajo pri nas in jih 

moramo najti znotraj in zunaj podjetja. 

Da bi imeli korist od oddelka za R&R, 

moramo novosti odkriti, razviti in tržiti 

sami. 

Zunanji partner za R&R lahko zelo koristi; 

notranji oddelek R&R je potreben, da 

imamo od njega določene koristi. 

Če novost odkrijemo, bomo z njo na trgu 

prvi. 

Ni nujno, da vse raziščemo izvirno, da bi 

imeli korist od novosti. 

Podjetje, ki bo na trgu prvo, bo zmagalo. Zgraditi boljši poslovni model je bolje, kot 

priti na trg prvi. 

Če ustvarimo največ in najboljše zamisli v 

panogi, bomo zmagali. 

Če najbolje uporabimo notranje in zunanje 

zamisli, bomo zmagali. 

Moramo varovati svojo intelektualno 

lastnino, da konkurenti ne bi imeli koristi 

od nje. 

Moramo imeti korist od tega, da drugi 

uporabljajo našo intelektualno lastnino. 

Tudi mi jo moramo kupovati od drugih, 

kadarkoli zato napreduje naš poslovni 

model. 

Vir: Mulej, Ženko in Potočan 2009, 81. 
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Slika 6 predstavlja primerjavo modelov zaprtega in odprtega tipa inoviranja. V modelu 

odprtega inoviranja se enaka pomembnost priznava tako zunanje pridobljenemu znanju kot 

notranjemu, medtem ko se model zaprtega inoviranja osredotoča zgolj na notranje vire znanja. 

Prav tako se modela razlikujeta v dojemanju najuspešnejših, genialnih zaposlenih. Medtem ko 

so v modelu zaprtega inoviranja verjeli, da bodo talenti v podjetju samostojno inovirali in 

našli svojo pot na trg, v odprtem modelu iščejo nadarjene posameznike tudi zunaj podjetja in 

potencialen prodor na trg tudi skozi druge kanale (Chesbrough, Vanhaverbeke in West 2006). 

Bingham in Spradling (2011) navajata tudi dve točki, ki dajeta prednost odprtemu inoviranju 

pred zaprtim, in sicer, da lahko podjetje bolj izkorišča raznolikost, ki prihaja iz različnih 

virov, ter delitev tveganja. V zaprtem modelu inoviranja mora za vse spodletele poskuse 

inoviranja plačati podjetje, ki inovira, medtem ko se v odprtem načinu inoviranja tveganje 

razporedi med partnerji.  

 

Slika 6: Primerjava modelov zaprtega (levo) in odprtega inoviranja (desno) 

Vir: Chesbrough 2003b, 36–37. 

2.2 Razlogi za uvedbo odprtega inoviranja 

Onișor (2015) je mnenja, da koncept odprtega inoviranja temelji na povečanju 

dobičkonosnosti podjetja z vključevanjem idej, razvitih zunaj organizacije, poleg idej, ki so se 

razvile znotraj podjetja. Zato kot prednost odprtega inoviranja vidi v tem, da lahko podjetje 

uvaža zunanje inovacijske projekte, naložbene podvige, tehnološke licence in prevzeme ter 

komponente, ki skupaj z lastnimi sredstvi povečujejo verjetnost pojavljanja novih izdelkov na 

trgu. Hkrati lahko podjetje poišče priložnost tako, da ideje, ki so bile razvite interno, 

prenesejo na zunanje izvajalce prek licenciranja tehnologij drugim specializiranim podjetjem 

in tako skrajšajo čas za trženje novih razvitih izdelkov na poti do tržišča. Mulej, Ženko in 

Potočan (2009) kot razloge za uvedbo odprtega inoviranja navajajo, da se v svojem 

poslovanju danes soočamo s konkurenco iz celega sveta, na trg pa je treba priti zelo hitro, če 

želimo dobiti svoj kos tržnega deleža. Prav tako izpostavljajo znanje odjemalcev in 
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uporabnikov, ki je vedno širše, le-ti pa imajo višje zahteve. Vse več je tudi zasebnega 

tveganega kapitala, ki financira ustanavljanje novih podjetij, da realizirajo raziskave ostalih 

podjetij.  

Stojmenova Duh idr. (2016) menijo, da imajo odprte inovacije pozitiven vpliv na poslovanje, 

saj podjetje na ta način znižuje stroške, izboljšuje razvojno-raziskovalne procese in skrajša čas 

od razvoja izdelkov do njihovega lansiranja na trg. Prav tako se s poenostavljenim dostopom 

do zunanjega znanja in idej izboljšuje kakovost proizvodov ter zmanjšuje časovno in finančno 

tveganje v času razvoja izdelkov. Z vključevanjem zunanjim deležnikov v proces inoviranja 

se krajšajo inovacijski cikli in zmanjšuje strah pred visokimi razvojnimi stroški. 

Tidd (2014) kot glavne razloge in prednosti za uvedbo odprtega inoviranja navaja razširitev 

bazena znanja, saj se ne zanašamo več zgolj na omejeno znanje internih izjemnih 

posameznikov, temveč se odpiramo navzven in tako znižujemo stroške, ki jih potrebujemo za 

raziskave in razvoj. Tako lahko svoj vložek posvetimo več različnim zunanjim deležnikom, s 

katerimi ustvarjamo strategijo in povezavo. Ne osredotočamo se več zgolj na ustvarjanje idej, 

temveč na iskanje in predvsem prepoznavanje odličnih idej ter iščemo dobiček od 

intelektualne lastnine zunanjih deležnikov in partnerjev. S tem se strinja tudi Štrukelj (2017), 

ki kot glavne strateške razloge za uvedbo odprtega inoviranja prepozna ustanavljanje novih 

partnerstev, raziskovanje novih tehnoloških trendov in določanje novih poslovnih priložnosti. 

Tudi Manzini, Lazzarroti in Pellegrini (2017) med glavnimi prednostmi odprtega inoviranja 

poudarjajo dostop do novih kompetenc in znanja, dodajajo pa še delitev stroškov in tveganj 

inovacij, hitrejši čas prihoda izdelkov na trg, povečanje ustvarjalnosti, razširitev ponudbe 

izdelkov ter lovljenje tržnih priložnosti in tehnoloških sprememb. Tako slika 7 ponazarja 

zunanje in specifične dejavnike v podjetju, ki jih lahko opredelimo kot glavne dejavnike 

odprtega inoviranja. Ponazorjeni so s + in - ter predstavljajo pozitivne ali negativne vplive na 

izbiro stopnje odprtega inoviranja. Tako so dejavniki v levem kvadratu naklonjeni k 

sprejemanju odprtih inovacij, medtem ko jih dejavniki v desnem kvadratu zavirajo.  
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Slika 7: Faktorji, ki odločajo o stopnji odprtosti podjetja  

Vir: Manzini, Lazzarroti in Pellegrini 2017, 263. 

Manzini, Lazzarroti in Pellegrini (2017) tako med glavne dejavnike, ki povišajo stopnjo 

odprtosti podjetja, uvrščajo visoko tehnološko naravnanost, globalizacijo in dinamičen trg. 

Drugi dejavniki, ki vplivajo na odprtost podjetja, so visok nivo investicij v raziskave in 

razvoj, uporaba patentov in ostalih pogodbenih zaščitnih mehanizmov ter privrženost 

radikalnim inovacijam. Po drugi strani so za podjetja, ki imajo nižjo stopnjo uporabe odprtega 

inoviranja, značilne nižja stopnja uporabe informacijskih tehnologij in prilagodljivosti ter 

manjše vsote denarja, namenjenega raziskavam in razvoju. Osredotočeni so na postopne 

inovacije in uporabo nepogodbenih virov zaščitnih mehanizmov, kot so poslovne skrivnosti. 

2.3 Ovire in izzivi pri uvedbi odprtega inoviranja 

Glavne ovire pri doseganju višje stopnje odprtosti podjetij Štrukelj (2017) vidi v zaprti in 

konservativni miselnosti podjetij, preveliki usmerjenosti na domači trg in strahu pred odprtim 

delovanjem, kar je povezano s pomanjkanjem znanja o inovacijskih procesih in z nejasno 

strategijo, kje bi povezave z zunanjimi partnerji lahko prinesle dodano vrednost. Takšna 

podjetja lažje dobijo odprte informacije in ideje iz zunanjih virov, kot da bi jih sama delila z 

drugimi podjetji. Tudi Chesbrough (2006) govori o preprekah, ki podjetja ovirajo pri uvedbi 

odprtega inoviranja, z vidika zunanje izrabe neuporabljenih notranjih idej. V prvem delu 

govori o tem, da so mnoga podjetja mnenja, da če oni z določeno idejo ali tehnologijo ne 
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najdejo dobičkonosne poti za uporabo, le-ta ne bo koristila niti ostalim podjetjem. Vendar ima 

podjetje, v katerem je ideja skovana, pogosto subjektiven pogled na le-to, medtem ko lahko 

zunanji pogled na tehnološko vrednost ideje na nepristranski način, pokaže njeno resnično 

vrednost. V drugem delu izpostavlja problem, da so kupci neuporabljenih idej lahko mnenja, 

da jim bodo prodajalci idej ponudili le najslabše ideje. Prav prodajalci idej kot nepristranski 

opazovalci lahko ponudijo priložnost, ki je kupec, ki razmišlja v svojem okviru, ne bi 

prepoznal kot tako.   

Tidd (2014) vidi izzive, ki se lahko pojavijo pri uvajanju odprtega inoviranja, v 

prepoznavanju relevantnih zunanjih virov znanja, ko pa pridemo do uporabnega znanja, 

postanemo nezaupljivi, saj imajo dostop do istega zunanjega znanja tudi konkurenti. Izziv, ki 

sledi je, kako zunanje pridobljeno znanje tiho in sistematično prenesti v svoj oddelek raziskav 

in razvoja, ki identificira potencialno tržno zanimive ideje, jih ovrednoti in se povezuje z 

zunanjimi deležniki. Ovire se pojavljajo tudi pri nadaljnjem delu z idejami, saj je prenos ideje 

le majhen del v celotnem inovacijskem procesu. Prav tako se nam pri odprtem inoviranju 

kaže, kako pomembna je dobra ocena od zunaj pridobljenih idej, a prednost odprtega 

inoviranja je v tem, da lahko idejo nemudoma pretvorimo v inovacijo, brez iznajdbe ideje. 

Oviro lahko predstavljajo tudi pogajanja s podjetjem glede sprejemljivih pogojev, pod 

katerimi kupujemo intelektualno lastnino. Pogosto se z uveljavitvijo modela odprtega 

inoviranja zgodi, da postanemo odprti navzven in delimo znanje in izkušnje z zunanjimi 

deležniki, medtem ko meje med oddelki znotraj podjetja ostajajo zaprte. Zato je odprto 

inoviranje model, ki ga je treba nenehno izboljševati, in tako zunanje kot notranje deležnike 

nenehno izobraževati o njegovi pomembnosti in njegovih prednostih. 

Chesbrough (2006) vidi potencialne izzive tako v pridobivanju znanja od zunaj v podjetje kot 

tudi v iskanju zunanjih kupcev za tehnologije, razvite znotraj podjetja. Dobavitelj mora 

zavestno omejiti informacije o tehnologiji, ki jo prodaja, medtem ko mora kupec zunanjega 

znanja oceniti koristnost skozi nepopolne informacije. Pri pridobivanju zunanjega znanja se 

soočamo s težavami upravljanja in varovanja identitete, prepoznavanja neočitnih uporabnih 

virov idej, spodbujanja dvostranskega trga, prav tako pa je pomembno, da smo ob povečanju 

prometa zaradi uspešne inovacije sposobni prestrukturirati svoje procese in organizacijo. 

Chesbrough (2003a) kot pomemben razlog za izogibanje uporabi zunanjih virov tehnologije 

navaja t. i. sindrom »Not invented here«, zaradi katerega pogosto ne zaupamo tehnologiji, ki 

ni ustvarjena znotraj podjetja in jo tudi manj cenimo. Pojavijo se dvomi v delovanje, kakovost 

in dostopnost zunanje tehnologije. 

Dvomi se lahko porajajo tudi pri prenosu ali prodaji ideje iz podjetja, če ta postane izjemno 

vredna in dobičkonosna, saj se začnemo spraševati, zakaj nismo tako izjemne ideje zadržali 

zase (Chesbrough 2006). Izumitelji ideje se pogosto bojijo izkoriščanja njihove inovacije s 

strani zainteresiranih strank, saj se jim ob prodaji licence razkrije nekaj informacij o 

tehnologiji. Potencialni kupec se na koncu lahko odloči, da licence ne bo odkupil, medtem ko 
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je brezplačno prejel pomembne informacije, ki jih lahko izrabi v svojo korist (Dahlander in 

Gann 2010).  

2.4 Deležniki odprtega inoviranja 

Štrukelj (2017) kot najpogostejše načine odprtega inoviranja v podjetju navaja soustvarjanje s 

kupci, neformalno mreženje in nepovratna sredstva univerzi, medtem ko so po njegovem 

mnenju najmanj značilna načina množično zunanje izvajanje in posredniške storitve za odprto 

inoviranje. Med najpogostejše načine odprtega inoviranja navzven uvršča skupne naložbe, 

prodajo za trg dokončanih proizvodov ter standardizacijo. Kot glavne partnerje pri odprtem 

inoviranju lahko prepoznamo kupce, univerze in dobavitelje. Tudi Stojmenova Duh idr. 

(2016) navajajo, da aktivno vključevanje kupcev, končnih uporabnikov in ostalih zunanjih 

deležnikov, kot so univerze in raziskovalni centri, razvojni partnerji ali celo konkurenti, igra 

pomembno vlogo pri postopkih inoviranja in ustvarjanja proizvodov ter storitev. Tidd (2014) 

je mnenja, da odprto inoviranje podpira dogovore in koristi od številnih zunanjih partnerjev, 

in kot primere navaja poleg zgoraj naštetih tudi investitorje ter različne skupnosti. 

2.4.1 Zaposleni 

Ercis in Unalan (2015) pravita, da imajo ustvarjalni ljudje radi izzive in hrepenijo po občutku 

dosežkov. Tako aktivno vključevanje zaposlenih v procese inovativnosti pripomore k 

povečanju učinkovitosti podjetja, poznavanju in zadovoljevanju potreb odjemalcev ter 

posledično vodi k odličnosti podjetja kot celote (Fatur in Likar 2009). Odprto inoviranje 

definira odprtost zaposlenih do inovacij, izraženo kulturo, naklonjeno inovacijam, in 

institucionalno odprtost do zunanjih odnosov ter partnerstev. Organiziran pristop k inovacijski 

odprtosti vključuje odpravo omejitev z izmenjavo znanja in odločanja, s širjenjem obzorij, z 

oblikovanjem okolja ustvarjalnosti in intelektualnega zadovoljstva zaposlenih ter 

vzpostavitvijo meril uspešnosti, delovanja in stalnega napredovanja. Sivam idr. (2019) so 

mnenja, da so posamezniki, ki so nosilci znanja, orodje za ustvarjanje inovacij. Zaradi njihove 

osebne ustvarjalnosti, znanja, veščin in sposobnosti je mogoče ustvarjati nove inovativne 

ideje, ki bodo organizacijam pomagale doseči konkurenčno prednost. Poslovni uspeh v 

razvitih gospodarstvih in na trgih je odvisen od tehnološkega napredka in tehnoloških 

inovacij, ki izhajajo iz inovacijskega procesa, v katerem igrajo pomembno vlogo zaposleni. 

Kratzer, Meissner in Roud (2017) menijo, da so za merjenje inovacijske kulture zaposlenih in 

odprtosti podjetja pomembne naslednje značilnosti: 

– Značilnost tveganja: Inovacije so tvegane zlasti v zgodnjih fazah, zato mora 

korporativna odprtost podjetja zagotavljati priložnosti za zaposlene, da oblikujejo 

tvegane projekte, ki so usmerjeni v inovacije.  
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– Funkcija prepričanja: Uspešni inovacijski projekti zahtevajo trdna prepričanja ljudi, 

vključenih v projekt, in priznanje v organizaciji. Skladno s tem mora vodstvo 

posameznike spodbujati pri iskanju načinov za reševanje nestandardnih problemov.  

– Izmenjava in delitev: V skladu z vedno večjim obsegom in kompleksnostjo znanosti, 

tehnologije in inovacij se pojavljajo izzivi za odkrivanje posebnih kompetenc in 

znanja, ki jih je treba osvojiti in se osredotočiti na rešitev in uporabo. Ker so te 

sposobnosti pogosto precej zapletene, je izmenjava znanja med posamezniki, timi in 

zunanjim svetom bistvena za trajnostno inovacijsko učinkovitost. Izmenjava znanja in 

informacij poteka prostovoljno. 

– Funkcija upravljanja: Inovacijske strategije pogosto razvijajo in odobravajo namenski 

timi/oddelki za inovacije, vključno s strategijami raziskav in razvoja, pridobivanjem 

virov in zunanjim izvajanjem. V okviru paradigme odprtih inovacij ves čas sodelujejo 

z zunanjimi podjetji in organizacijami. 

– Partnerjeva značilnost: Inovativne dejavnosti se pogosto izvajajo kot del večstranskega 

sodelovanja z zunanjimi partnerji. Čeprav je to pogosto v interesu sodelujočih 

raziskovalcev, inženirjev in s tem povezanega osebja, je vodstvu podjetja izziv 

podpirati te zunanje odnose in zahtevati premik v upravljanju interakcij z zunanjimi 

partnerji. Izbirni postopek potrebuje način, ki zagotavlja možnosti za preizkušanje 

ustvarjalnega in intelektualnega prilagajanja partnerjev, medtem ko strukturiranost 

omejuje pristranskost. 

– Prednosti izobraževanja: Odprtost ni omejena zgolj na dejanske inovacijske dejavnosti 

podjetij, ampak vključuje tudi strokovni razvoj človeških virov, npr. izobraževanja v 

različnih oblikah in internih natečajih za raziskovalno in inovacijsko odličnost. 

Van de Vrande idr. (2009) navajajo kot najpomembnejše načine notranjega pridobivanja idej, 

znanja in tehnologije skrb za intelektualno lastnino, sodelovanje vseh zaposlenih v 

inovacijskih pobudah in procesih (ne le tistih iz oddelka za raziskave in razvoj) ter 

»venturing«. Podjetja imajo možnost, da z izdajo dovoljenj in s prodajo svoje intelektualne 

lastnine pridobijo večjo vrednost in dobiček od prodaje. Pomemben način koriščenja pobud 

notranjega znanja je spodbujanje in motiviranje vseh zaposlenih za podajanje idej ter nudenje 

pomoči za implementacijo in ustvarjanje avtonomnih skupin za realizacijo potencialnih 

inovacij. Inovativnost je za posamezne zaposlene sredstvo za pospeševanje organizacijskega 

uspeha. Tretja možnost je t. i. »venturing«, ki je opredeljen kot ustanavljanje novih 

organizacij, ki temeljijo na notranjem znanju, le-to pa vključuje procese »spin-off« in »spin-

out«. Takšno organizacijo še vedno podpira matična organizacija, morebiti s financami, 

človeškim kapitalom ali pravnim svetovanjem. 

2.4.2 Fakultete/visokošolski zavodi 

Podjetja skozi odprto inoviranje črpajo zunanje znanje in tehnologije tudi od fakultet ali 

visokošolskih zavodov. Poznamo različne oblike sodelovanja med fakultetami in 
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gospodarstvom. Podjetja, ki jih zanima ekspertnost na konkretnem področju, lahko sklenejo 

sodelovanje z laboratoriji, ki se ukvarjajo z dotičnim področjem. Pri tej obliki sodelovanja gre 

najpogosteje za svetovanja in projekte, namen katerih je razvoj in preizkušanje novih 

tehnologij in konceptov. Pri razvoju novih tehnologij in inovacij se pogosto pojavijo 

vprašanja glede pravic intelektualne lastnine za izdelke in storitve, ki nastanejo v okviru 

sodelovanja fakultete in podjetja. Pravice intelektualne lastnine so večinoma stvar 

medsebojnih dogovorov, čeprav splošno velja, da so izdelki in storitve, ki so financirane ali 

sofinancirane iz javnih sredstev, last univerze oz. fakultete, medtem ko tiste, ki so financirane 

izključno iz sredstev podjetij, postanejo last podjetij. V primeru javno-zasebnega financiranja 

je praksa, da se pravice iz naslova intelektualne lastnine opredelijo s pogodbo o sodelovanju, 

medtem ko je za izdelke in storitve, ki so zanimive za podjetja in nastanejo v laboratorijih 

fakultete, možno sodelovanje v okviru licenčnih pogodb. Fakultete podpirajo podjetništvo in 

ustanavljanje podjetij »spin-off« na področjih, ki so zunaj njihovih raziskovalnih okvirjev in 

pri katerih lahko prepoznamo ustrezno raven tržnega potenciala. Podjetja imajo pogosto željo 

po sodelovanju s študenti že v času študija, z možnostjo zaposlitve po končanem študiju. Tako 

je pogosto financiranje študija, nudenje delovne prakse ali sodelovanje s študenti pri 

reševanju različno zahtevnih nalog skozi mentorstvo ali diplomsko delo (Univerza v Ljubljani 

2019).  

Znanstvene raziskave, ki se izvajajo na univerzah in inštitutih znanja, so pomemben prispevek 

za inovacije in prav sodelovanje podjetja z institucijami, ki temeljijo na znanosti, mu 

omogoča dostop do tihih znanstvenih spoznanj ter možnost hitrejšega napredka pri 

najnovejših raziskavah. Partnerstva, ki temeljijo na znanosti, se vedno bolj obravnavajo kot 

dragocen nizkocenovni vir strokovnega znanja in se povečujejo v obsegu, delno pa jih 

spodbuja tudi vladna politika za spodbujanje javno-zasebnih raziskovalnih partnerstev. 

Podjetja se zanašajo na partnerstva, ki temeljijo na znanosti in jim omogočajo 

eksperimentiranje z novimi tehnologijami ter izboljšanje obstoječih tehnologij. Znanstveni 

viri znanja, ki jih nudijo univerze in raziskovalni inštituti, razvijajo in širijo vrhunska 

znanstvena spoznanja ter zagotavljajo boljše razumevanje temeljnih znanj. Univerze in javni 

raziskovalni inštituti lahko pomagajo pri zagotavljanju rešitev za tehnološke težave, s katerimi 

se srečujejo podjetja. Poslanstvo univerze pri razširjanju znanja predstavlja nekaj pomislekov 

o uhajanju znanja in ustreznosti, vendar lahko znanstveni partnerji olajšajo pretok znanja in 

posledično prispevajo k boljšim inovacijam sodelujočih podjetij (De Beule in Van Beveren 

2019). 

2.4.3 Razvojni dobavitelji in partnerji ter startup podjetja 

V inovacijskem procesu podjetij imajo dobavitelji vedno večjo vlogo kot zunanji viri idej 

(Homefeldt, Rese in Simon 2019). Sodelovanje z dobavitelji je izrednega pomena za 

povečanje učinkovitosti in izboljšanje kakovosti ter napredek v razvoju. Vključevanje 

dobaviteljev v inovacijski proces prinese hitrejši razvojni proces, znižuje razvojne stroške in 



 

22 

skrajša čas do lansiranja izdelka na trg, dobavitelji pa so pogosto tudi vir dragocenega znanja, 

saj imajo specializirana znanja in veščine, ki dopolnjujejo zmogljivosti in sposobnosti 

podjetja (Tidd 2014). V upravljanju odnosov z dobavitelji prihaja čedalje bolj do izraza 

sodelovanje na področju inovacij in sklepanje strateških partnerstev z dobavitelji, predvsem s 

tistimi, s katerimi skupaj dosegamo visoke standarde kakovosti in učinkovitosti ter s katerimi 

iščemo optimalne ideje in rešitve. Pomembno je povezovanje s strateškimi partnerji z 

medsebojno komplementarnimi cilji, pri katerih lahko zaznamo velik potencial na področju 

inovativnosti, pri optimiziranju proizvodnih stroškov in logističnih procesov (Združenje 

nabavnikov Slovenije 2019).  

Podjetja lahko pridobivajo znanje o tržišču in nova tehnološka znanja od industrijskih 

partnerjev ali dobaviteljev, da bi spoznali tržne trende in tehnološke potrebe. Ti zunanji viri 

znanja omogočajo podjetjem, da oblikujejo najbolj obetavne prototipe za nadaljnji razvoj, 

pridobijo nove tehnološke spretnosti, pozorno sledijo najnovejšim tržnim trendom in razširijo 

svoje inovacijske mreže. Strateški partnerji v vrednostni verigi delijo koristi, ki jih prinašajo, 

ter aktivno prispevajo k večji uspešnosti inovacij. Skupaj s kupci in končnimi uporabniki so 

dobavitelji pomemben del oskrbne verige podjetja. Zaradi njihovega položaja v vrednostni 

verigi vključujejo tehnološko znanje, saj imajo zadostno strokovno znanje in izkušnje o 

najnovejših tehnologijah in komponentah, ki so na voljo na trgu. Partnerstva z dobavitelji 

omogočajo razvojno-raziskovalnim skupinam, da v inovacijskem procesu prepoznajo 

potencialne tehnične probleme in s sodelovanjem in z reševanjem izboljšajo zanesljivost ter 

učinkovitost izdelkov (De Beule in Van Beveren 2019). 

V primerjavi z uveljavljenimi dobavitelji je pomembno tudi sodelovanje z zagonskimi, t. i. 

start-up podjetji, ki imajo pogosto preprosto organizacijsko strukturo, ki omogoča bolj 

eksperimentalno, prilagodljivo in celo improvizacijsko odzivanje na tehnološke spremembe. 

Zaposleni pri novoustanovljenih podjetjih so praviloma mlajši, z najnovejšimi veščinami in 

kompetencami, s tehničnim znanjem in z večjo toleranco tveganja. Prav inovativni potencial 

novoustanovljenih podjetij izstopa kot zelo privlačna lastnost. In velja tudi obratno – 

sklepanje partnerstev z uglednimi podjetji je ključnega pomena za preživetje zagona podjetja, 

saj uveljavljena podjetja zagotavljajo dostop do potrebnih virov in pomoč novoustanovljenim 

podjetjem pri pridobivanju prepoznavnosti in potrebnem dostopu do trga za njihove zamisli 

(Homefeldt, Rese in Simon 2019). 

2.4.4 Kupci in končni uporabniki 

Tidd (2014) meni, da so kupci pomemben vir novih idej in sodelovanje z njimi je pogosto 

povezano s pripravljenostjo za zaznavanje njihovih zahtev, potreb in želja, za katere 

poskrbimo, da zaživijo kot inovacijske priložnosti. Fatur in Likar (2009) menita, da je za 

podjetja, ki so usmerjena v odprto inoviranje, značilna visoka stopnja inovativnosti z izrazito 

usmerjenostjo v izmenjavo znanja s kupci. Dodajata tudi, da inovativna podjetja krepijo stalne 
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stike s svojimi kupci in končnimi uporabniki ter se pogovarjajo o strateških usmeritvah, tržnih 

potrebah in priložnostih. V tem smislu veljajo kupci za dragocen vir informacij o tržnih 

trendih, kar lahko vodi do predvidevanja priložnosti. Sodelovanje s strankami je pomemben 

način za izboljšanje inovativnosti izdelka, saj ne pomaga zgolj pri prepoznavanju tehnoloških 

razvojnih tržnih priložnosti, temveč tudi zmanjšuje verjetnost slabe zasnove v zgodnjih fazah 

razvoja. Zadovoljevanje potreb kupcev je lahko pomoč pri uresničevanju novih rešitev, hitro 

prepoznavanje tržnih trendov in izboljšanje uporabe novih tehnologij. Razumevanje kupca 

prav tako močno vpliva na uspeh ali neuspeh novega izdelka (De Beule in Van Beveren 

2019). 

2.4.5 Konkurenti iz panoge 

Tehnološko znanje lahko povečujemo tudi z znanjem podjetja o njegovih konkurentih. 

Številni avtorji poudarjajo pomen konkurentov kot ponudnikov komplementarnega 

tehnološkega znanja, saj so informacije iz iste panoge pomembne za podjetja, ki želijo 

posnemati obstoječe tehnologije izdelkov. Znano je, da je tržno usmerjeno iskanje tesneje 

povezano z uspehom imitacije izdelkov kot z novim uspehom inovacijskega izdelka. 

Ugotovitve kažejo, da sodelovanje s konkurenti pripomore k lažjemu soočanju s skupnimi 

tehnološkimi problemi. Konkurenti pogosto spodbujajo inovacije drug drugega in lahko 

služijo kot privlačni partnerji za izkoriščanje dodatnih virov za raziskave in razvoj, za razvoj 

podobnih izdelkov ali za zmanjšanje stroškov in tveganj (De Beule in Van Beveren 2019). 

Podjetja lahko dejansko izboljšajo svoje tehnološke inovacije s sodelovanjem s pristojnimi 

konkurenti, saj z izmenjavo tehnoloških znanj in spretnosti ustvarijo sinergijski učinek na 

ustvarjanje novega znanja. Tako lahko podjetje, ki išče določeno tehnologijo,  s sodelovanjem 

s svojimi konkurenti pridobi boljšo inovacijsko učinkovitost . Poleg tega velja, da se lahko 

podjetja, ki so bolj seznanjena s konkurenčnimi tehnološkimi strategijami, bolj razlikujejo od 

svojih konkurentov, saj se lahko učijo iz tehnoloških napak ali težav svojih konkurentov (De 

Beule in Van Beveren 2019). Ena bolj znanih oblik sodelovanja in izmenjave znanja s 

konkurenti so tehnološki grozdi, kjer gre za medsebojno izmenjavo dragocenih izkušenj in 

kjer igrata ključno vlogo  zaupanje in vzajemnost sodelovanja s konkurenti.  
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3 PODJETJE PLASTIKA SKAZA D.O.O. 

Empirični del magistrske naloge je apliciran na podjetje Plastika Skaza. V začetni fazi 

empiričnega dela bomo po splošni predstavitvi podjetja s sekundarnim raziskovanjem 

analizirali študije arhivskih gradiv podjetja Plastika Skaza, spletne vsebine, ki se nanašajo na 

raziskovano podjetje, dokumente, interne predpise in akte podjetja. Z analizo sekundarnih 

virov in podatkov bomo raziskali, kako pomembno vlogo igrajo inovacije v podjetju, ter 

definirali aktualne načine odprtega inoviranja, ki jih podjetja vsakodnevno vključujejo v svoje 

procese zbiranja idej. S pregledom deležnikov odprtega inoviranja bomo definirali, katere 

deležnike Plastika Skaza že vključuje v svoj proces inoviranja. V nadaljevanju bomo z 

akcijsko raziskavo na podlagi dosedanjih izkušenj presodili, ali se v procesih podajanja idej 

katerekoli skupine deležnikov v podjetju pojavlja potreba po vpeljavi dodatnih metod. V teh 

skupinah bomo implementirali nove metode za spodbujanje podajanja idej. Po analizi 

obstoječega stanja in postavitvi cilja bomo oblikovali načrt akcijske raziskave, kjer bo vsak 

korak usmerjen v akcijo in realizacijo postavljenih ciljev z namenom vključitve čim večjega 

števila zaposlenih v proces podajanja konkretnih, kakovostnih in kreativnih idej.  

Po implementaciji novih načinov odprtega inoviranja bomo dobili odgovore na raziskovalna 

vprašanja in ovrednotili, kako bodo nove metode odprtega inoviranja vplivale na podajanje 

idej v podjetju Plastika Skaza ter s kakšnimi ovirami se bodo soočali na poti implementacije. 

Prav tako bomo izvedeli, kakšna je povezava med novimi metodami odprtega inoviranja in 

tipi kadrov, ki podajajo ideje. V zaključnem delu magistrske naloge bomo na podlagi ovir in 

izkušenj pri uvedbi novih načinov odprtega inoviranja podali pogled v prihodnost in navedli 

priporočila za ostala podjetja, ki imajo namen poglobiti svoj repertoar metod za spodbujanje 

idej z vključevanjem različnih deležnikov.  

3.1 Predstavitev podjetja 

Plastika Skaza je družinsko podjetje, ki se ukvarja z brizganjem plastike in razvojem lastnih 

izdelkov. Svojo pot je začelo leta 1977 kot garažno podjetje in se do konca leta 2018 

povzpelo do letnega prometa 40 milijonov evrov. Sorazmerno s prometom je naraščalo tudi 

število zaposlenih, ki je konec leta 2018 znašalo že 260, in tako danes zaposlujejo desetkrat 

več ljudi kot na začetku delovanja. Površine, na katerih se je začela prva proizvodnja, so se v 

nekaj desetletjih povečale za 44-krat, saj so začeli na 350 m², medtem ko danes delujejo na 

več kot 15.400 m² velikih površinah z najsodobnejšimi tehnologijami in stroji (Plastika Skaza 

2017b).  

 

 

 



 

25 

Iz preglednice 2 je razvidna rast prometa in prihodkov v letih 2015–2018: 

Preglednica 2: Rast prometa in števila zaposlenih v Skazi v letih 2015–2018 

Kazalnik Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 

Promet (€) 31.490.754 35.227.985 38.730.116 40.585.441 

Število zaposlenih 162 188 207 253 

Vir: Ajpes 2019. 

Podjetje Plastika Skaza deluje po načelih trajnostnega razvoja in kot svoje vrednosti navaja: 

odgovorno izpolnjevanje danih obljub, visoki cilji za doseganje pričakovanj kupcev, pogum 

pri iskanju navdihujočih rešitev ter trajnostna naravnanost, ki jo podjetje dokazuje s 

spoštovanjem naravnih virov. V Plastiki Skazi stremijo k ustvarjanju izdelkov, ki so del 

krožnega gospodarjenja, brez odpadkov, ter oblikujejo sodobne in inovativne rešitve iz bio 

osnovanih in recikliranih materialov. Inovativnost usmerjajo v rešitve, prijazne do ljudi, 

skupnosti in narave (Plastika Skaza 2017b). 

Podjetje Plastika Skaza je na ugledni lestvici 1000 podjetij, ki navdihujejo Evropo. Lestvico 

je objavila Londonska borza (LSE) in zajema podjetja iz vseh 28 članic EU. Pri izbiri podjetij 

se upošteva merilo velikosti in »starosti« podjetja, finančna poročila in umestitev znotraj 

posamezne države, v kateri je podjetje registrirano. Izbrana podjetja so zaznana kot najbolj 

dinamična in hitro rastoča med malimi do srednje velikimi podjetji in so največje upanje za 

prihodnost evropske ekonomske rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest. Merila, po katerih 

so podjetja izbrana, pa ne kažejo samo rasti prihodkov, ampak tudi uspešnost v primerjavi s 

konkurenco v svoji panogi. Podjetja, ki so se uspela uvrstiti na seznam, so to dosegla s svojim 

inovativnim poslovanjem, bodisi s ponudbo novih storitev, bodisi z obnovitvijo obstoječih 

poslovnih modelov (Plastika Skaza 2017b). 

V Plastiki Skaza so znani po svojih visoko kakovostnih izdelkih, naprednih tehnoloških 

postopkih in odlični storitvi za stranke, kar se odraža tudi v njihovem tržnem položaju. 

Poslovnim kupcem ponujajo celovite rešitve v razvojni in proizvodni fazi, saj izdelke 

razvijajo od skice do končnih izdelkov. S svojimi pristopi in z bogatimi izkušnjami na 

področju brizganja plastičnih mas, partnerjem zagotavljajo odlično podporo v celotnem 

procesu razvoja novih izdelkov. Podjetje ima jasno vizijo, ki se odraža v razvoju inovativnih 

izdelkov, ki povezujejo ljudi z naravo. Osredotočajo se na raziskave in razvoj, na uporabo 

naprednih tehnologij, avtomatizacijo in visoko tehnološke postopke. Z uporabo recikliranih in 

bio osnovanih materialov presegajo pričakovanja ter trende industrije in družbe. Pri delu jih 

vodijo izkušnje in cilji, odgovornost in pogum ter spoštovanje virov iz narave (Plastika Skaza 

2017b). 
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Svoje uspehe povezujejo z družbeno odgovornimi projekti in posvečajo pozornost 

inovativnosti z vidika trajnostnih materialov, dizajna, funkcionalnosti ter tehnoloških 

trajnostnih rešitev. V procesu delovanja so popolnoma osredotočeni na uporabnika. 

Pomemben del programa predstavljajo izdelki lastne blagovne znamke iz bio osnovanih in 

recikliranih materialov, kot so: koš za biološke odpadke Bokashi Organko, inovativni piknik 

set Pick&Go in linija kuhinjskih izdelkov Viva 2.0. ter Solo. Z lastnimi izdelki spodbujajo 

prakse z nizkim ogljičnim odtisom in prispevajo k razvoju zelenih tehnologij, za kar so šli še 

korak naprej in začeli tudi sami razvijati trajnostne materiale za napredne tehnične izdelke. V 

sodelovanju z velikimi mednarodnimi družbami tako ustvarjajo novosti na področju 

naprednih in okolju prijaznih plastičnih materialov in tehnologij ter hkrati razvijajo lastne 

patente in trgu ponujajo svetovne novosti. Spremljajo trende in vedno ter dosledno izhajajo iz 

potreb končnega potrošnika (Plastika Skaza 2017a).  

 

Slika 8: Izdelki lastne blagovne znamke Skaza 

Vir: Plastika Skaza 2017a. 

Razvoj ima postavljene kratkoročne in dolgoročne cilje, ki so povezani z inovativnostjo in s 

koristmi za kupca. Ključni dolgoročni razvojni cilji podjetja so uveljavitev krožnega 

gospodarstva v celotnem procesu njihovega delovanja, uporaba bio osnovanih in recikliranih 

materialov in zagotavljanje spodbudnega inovativnega okolja, ki bo ustvarjalo nove rešitve za 

uporabnike. Načrtujejo tudi posodobitev proizvodnih kapacitet, podprtih z avtomatizacijo in s 

sodobnimi planskimi orodji. Kratkoročno se usmerjajo v razvoj in usposabljanje zaposlenih 

na področju novih tehnologij,  managementa, učenja optimizacijskih orodij kot npr. 6-sigma, 

razvoja učinkovitejših procesov v celotnem podjetju ter seznanjanje zaposlenih z novimi 

trendi na področju informacijske tehnologije (Plastike Skaza 2017b). 
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3.2 Analiza trenutnega stanja odprtega inoviranja v podjetju 

Podjetje Plastika Skaza inovacijam in razvoju pripisuje veliko pomembnost. Prav zaradi tega 

zaseda posebno mesto v podjetju oddelek za raziskave in inovacije, ki v podjetju najbolj 

motivira ter vzpostavlja in neguje inovativno okolje. V oddelku so zaposlene štiri osebe, ki s 

svojimi izkušnjami in kompetencami skrbijo vsaka za svoje področje: prijava inovacij na 

javne razpise in pridobivanje nepovratnih sredstev, strokovnjak za področje materialov, 

strokovnjak za področje testiranja in izboljšave obstoječih izdelkov. Poleg redno zaposlenih 

imajo v ekipi tudi eno štipendistko in občasno študente za pomoč pri projektih. Za podajanje 

idej med zaposlenimi je bil leta 2000 ustanovljen sistem znotraj podjetja, in sicer Brezmejne 

ideje Plastike Skaza (BIPS), na čelu s komisijo, ki bdi nad vrednotenjem, izpeljavo in 

nagrajevanjem idej, podanih s strani zaposlenih. V nadaljevanju bomo analizirali tudi, kako 

Plastika Skaza v svoje procese odprtega inoviranja poleg zaposlenih vključuje fakultete in 

visokošolske zavode, razvojne dobavitelje, kupce in končne uporabnike ter navsezadnje tudi 

konkurenco (Plastika Skaza 2019c).  

 

Slika 9: Organigram oddelka za raziskave in inovacije v podjetju Plastika Skaza 

Vir: Plastika Skaza 2019a. 

3.2.1 Zaposleni 

V podjetju Plastika Skaza spodbujajo in motivirajo zaposlene za sodelovanje v inovacijskem 

procesu in podajanju idej s pomočjo različnih metod. Brezmejne ideje Plastike Skaza z 

okrajšavo BIPS so izboljšave v podjetju, v ustvarjanje in izpeljavo katerih je vključeno čim 

večje število zaposlenih. Zagotavljajo izboljšanje gospodarnosti in varnosti v podjetju, lajšajo 

delo zaposlenim in izboljšujejo njihovo počutje na delovnem mestu. Zaposlene spodbujajo k 

inovativnemu in ustvarjalnemu načinu razmišljanja, še posebej pri zamislih in predlogih, ki 

presegajo delovno področje zaposlenih. Prav tako spodbujajo samoiniciativnost zaposlenih in 

njihovo pripravljenost za realizacijo predlogov (Plastika Skaza 2019c). 
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Področje inovacij, ki nastanejo v okviru delovnega razmerja, je urejeno z Zakonom o izumih 

iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 15/07) in s Pravilnikom o nagradah za izume iz 

delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 65/07).  

Brezmejna ideja Plastike Skaza (BIPS) je vsaka rešitev, ki pomeni racionalizacijo izvajanja 

katerekoli funkcije v podjetju, a je v skladu z zakonom ne moremo šteti za izum, znak 

razlikovanja ali tehnično izboljšavo. Predlagateljem koristnih predlogov, ki izpolnjujejo 

naštete pogoje, pripada denarna premija, ki se določi po postopku in v višini, določeni v 

pravilniku. Premija se dodeli za tiste realizirane BIPS-e, vpeljava in realizacija katerih ni 

definirana v nalogah iz obstoječega delovnega razmerja in niso v obsegu delovnih nalog 

predlagatelja. Predloge izboljšav lahko podajo vsi zaposleni, vključno s pripravniki in 

študenti. Predlog izboljšave mora jasno vsebovati idejo, kaj naj se izboljša in kako naj se 

izboljša (Plastika Skaza 2019c). 

Skrbniki BIPS-ov so imenovani s strani direktorja in skrbijo za vodenje, spremljanje ter 

nadzor procesov idej v podjetju. Prav tako izvajajo ukrepe za stalno povečevanje števila danih 

in realiziranih predlogov izboljšav ter ažurno obravnavanje in realizacijo predlogov izboljšav. 

Skrbniki so tisti, ki predlagajo cenilce in skrbijo za njihovo usposobljenost za enotne kriterije 

in določitev kategorije koristnega predloga, za pripravo poročil in poročanje vodstvu (Plastika 

Skaza 2019c). 

Cenilci za posamezna področja, na katerih se ideje podajajo, so strokovne osebe, ki imajo 

potrebno znanje in kompetence na področju uveljavitve predloga izboljšave. Cenilci morajo 

dobro poznati podjetje in njegovo delovanje ter so zadolženi za svoje strokovno področje v 

obdobju, ki jim je določen z mandatom. Cenilci obravnavajo in ocenjujejo predloge, ki so v 

sklopu njihove odgovornosti, medtem ko je naloga komisije obravnavanje in potrditev ali 

zavrnitev predlogov, uvrščenih v kategorijo izboljšave. Izboljšave so koristni predlogi, za 

katere cenilec oceni, da so primerni za podrobno obravnavo v sklopu komisije, saj prinašajo 

večjo dodano vrednost ali višji prihranek. Komisija prav tako potrjuje izplačila premij in 

pregleduje uspešnost dela cenilcev (Plastika Skaza 2019c). 

Pri razvijanju in spodbujanju sistema BIPS imajo pomembno vlogo vodje. Njihove glavne 

odgovornosti so spodbujanje kulture inovativnosti, podpiranje in spodbujanje postopka 

»naredimo sami«. Vodje zaposlenim po potrebi nudijo pomoč pri pridobivanju podatkov za 

pripravo predloga ter določijo odgovorne osebe in rok za izvedbo v primeru, ko se 

predlagatelj odloči za postopek »ne naredimo sami«. Njegova naloga je tudi spremljanje 

časovnice izvedbe in skrb, da so aktivnosti izvedene v določenih rokih (Plastika Skaza 

2019c). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0682
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Slika 10: Proces podajanja idej – BIPS 

Vir: Plastika Skaza 2019c. 

Za podporo procesa inovacijske dejavnosti imajo v Plastiki Skaza posebej namenjen spletni 

program, v katerem se beležijo ideje od podanega predloga do realizacije in izplačila. Na sliki 

10 je prikazan proces podajanja idej med zaposlenimi v podjetju Plastika Skaza. Po podani 

brezmejni ideji ali BIPS-u s strani zaposlenega v podjetju, ki se odda skozi računalniški 

obrazec v programu, najprej cenilec zavrne ali odobri idejo. Če je ideja odobrena in če je 

ocenjen prihranek nižji od 2000 €, cenilec idejo posreduje v izvedbo. Ko je izvedba BIPS-a 

zaključena, pride do izplačila premije glede na lestvico prihrankov. Če je predlagateljev več, 

se le-ti dogovorijo med seboj o deležih premije. V primerih, ko je predviden prihranek višji 

od 2000 €, se ideja prenese v odobritev komisiji, nato se določijo odgovorne osebe za 

izvedbo. Ko je ideja realizirana, jo zaposleni, ki je idejo podal, predstavi komisiji in prejme 

vnaprej 5 % ocenjenega prihranka. Pri predvidenih dolgoročnih prihrankih se po enem letu 

ponovno preveri, kakšni so dejanski prihranki, in zaposleni dobi izplačan še sorazmeren 

znesek do 10 % celotnega prihranka (Plastika Skaza 2019c). 
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Primerjava podanih in realiziranih idej BIPS v letih 2017 in 2018: 

Preglednica 3: Število idej BIPS   

Kazalnik Leto 2017 Leto 2018 

Število oddanih BIPS-ov 263 195 

Število realiziranih BIPS-ov 161 130 

Število zaposlenih, ki je oddalo vsaj en BIPS 64 59 

Vir: Plastika Skaza 2019b. 

Komisija lahko spodbuja ideje BIPS in njihovo realizacijo, poleg denarne premije, tudi s 

podeljevanjem diplom in priznanj, z materialno pomočjo pri nadaljnjem pospeševanju 

inventivnega razvoja ali možnostjo hitrejšega napredovanja oziroma razporejanja na 

zahtevnejša in odgovornejša dela in naloge (Plastika Skaza 2019c). 

Ena izmed metod za pridobivanje idej, ki se je v podjetju poslužujejo, so tudi »workshop-i«. 

Gre za delavnice v obliki okrogle mize, kjer se zberejo zaposleni iz različnih oddelkov in 

debatirajo ter podajajo ideje, vezane na različne teme. Včasih so delavnice splošne, za 

zbiranje in deljenje idej zaposlenih, pogosto pa so ožje, ciljno usmerjene, pri čemer se 

udeležence usmeri v reševanje točno določenega izziva.  

V preglednici 4 spodaj je prikazana primerjava podanih idej med oddelki na delavnicah v letih 

2017 in 2018: 

Preglednica 4: Število realiziranih idej na delavnicah  

Oddelek Leto 2017 Leto 2018 

Vzdrževanje 0 3 

Oskrbna veriga 1 3 

Prodaja 0 9 

Raziskave in inovacije 8 7 

Razvoj 15 7 

Proizvodnja 16 6 

Kadrovska 0 2 
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Oddelek Leto 2017 Leto 2018 

Marketing 0 5 

Produktno vodenje 7 2 

Vir: Plastika Skaza 2019b. 

Tako kot več velikih podjetjih v Sloveniji je leta 2018 tudi podjetje Plastika Skaza 

organiziralo svoj prvi hekaton. Hekaton je metoda zbiranja in hkrati priložnost za 

pridobivanje kreativnih in inovativnih idej od ljudi različnih profilov in kompetenc, ki so 

zaposleni v podjetju, s ciljem uspešne implementacije v življenje. Hekaton je pomemben tudi 

z vidika povezovanja in spoznavanja s sodelavci, s katerimi vsakodnevno ne sodeluješ, saj 

lahko pridejo do izraza njihove skrite kompetence.  Pred hekaton vikendom so v podjetju 

Plastika Skaza dali velik poudarek določitvi tem in že v tem delu jih je do določitve ključnih 

tem za podjetje z različnimi tehnikami uspešno vodila zunanja izvajalka. Na hekatonu je bilo 

ključnega pomena večje število kreativnih odmorov, z namenom zbistritve misli, saj se lahko 

tako bolj učinkovito nadaljuje z delom in ustvarjalnostjo (Plastika Skaza 2019b). 

Na hekatonu podjetja Plastika Skaza so iskali ideje in rešitve za šest fokusnih stavkov v 

okviru  devetih hekaton skupin, torej, po trije stavki so bili fokus v dveh skupinah. Udeleženih 

je bilo okrog 60 zaposlenih iz podjetja Plastika Skaza, vsako posamezno skupino je 

sestavljalo šest udeležencev pod vodstvom sponzorja. Sponzorji so bili člani vodstvene ekipe, 

vodili pa sta jih zunanji izvajalki. Do sedaj so do konca izpeljali in realizirali tri hekaton teme, 

ki so v procesu stalnih izboljšav. Ena izmed realiziranih hekaton idej je ambasadorski 

program za zaposlene, pri katerem zaposleni s pomočjo kode prijatelju priporočijo naše 

izdelke in dobijo del zneska od nakupa, medtem ko prijatelj dobi popust. Druga realizirana 

ideja je projekt »Skaza coffe movement«, ki je bil izvedena na podlagi hekatona in nadomešča 

lončke za enkratno uporabo na avtomatih za kavo, ter prehod iz štiri na tri izmensko delo v 

proizvodnji. Medtem je v fazi testiranja v treh oddelkih (računovodstvo, oskrbovalna veriga in 

kadrovska služba) 6-urni delovnik za zaposlene v režiji (Plastika Skaza 2019b). 

3.2.2 Fakultete/visokošolski zavodi 

Sodelovanje podjetja z akademskim okoljem v Plastiki Skaza vidijo kot ključ do uspeha. Ker 

v podjetju kakovost in inovativnost postavljajo na prvo mesto, sodelujejo z zunanjimi 

institucijami, ki razpolagajo s specifičnim znanjem in opremo. Zaradi kompleksnosti 

karakterizacije polimerov, granulata, barvil in končnih izdelkov, so začeli sodelovati 

predvsem s Fakulteto za tehnologijo polimerov (v nadaljevanju FTPO) iz Slovenj Gradca, 

katere soustanovitelj je tudi podjetje Plastika Skaza. Sodelujejo tudi s Fakulteto za strojništvo 

na Univerzi v Mariboru in z Razvojnim centrom orodjarstva Tecos (Plastika Skaza 2017b).  
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FTPO je zasebni neprofitni zavod z ustanovitelji iz vrst gospodarstva in razvojnih institucij. V 

fazah raziskav in razvoja je z njihovim znanjem in analizno opremo reševanje izzivov precej 

enostavnejše. Na fakulteti sodelujejo z visoko usposobljenimi raziskovalci in znanstveniki, ki 

s svojo laboratorijsko opremo omogočajo izboljšave raziskovalnega dela, z upoštevanjem 

cilja: ustvariti vrhunske kakovostne izdelke iz trajnostnih materialov. FTPO sodeluje s 

podjetjem Plastika Skaza pri izvajanju bazičnih raziskav in izmenjavi znanja na skupnih 

projektih, pri katerih študentje na praktičnem primeru v okviru svojega študija razvijajo nove 

tehnologije ali materiale (FTPO 2019).  

Na Fakulteti za strojništvo na mariborski univerzi se podjetje Plastika Skaza povezuje z 

dvema katedrama, in sicer s Katedro za proizvodno strojništvo ter Katedro za materiale.  

Skupaj s Fakulteto za strojništvo sodelujejo v »Projektnem delu z gospodarstvom in 

negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016–

2020«, ki omogoča povezovanje visokošolskih zavodov z gospodarstvom in na ta način 

ponuja študentom možnost za pridobitev praktičnih izkušenj, dodatnih znanj in veščin, ki so 

izrednega pomena za vstop na trg dela in pri ustvarjanju karierne poti. V okviru 

sofinanciranih projektov študenti preučujejo kreativne in inovativne rešitve za izzive 

gospodarskega in družbenega okolja (Plastika Skaza 2017b).  

S katedro za materiale na Fakulteti za strojništvo sodelujejo preko dobljenega javnega razpisa, 

ki spodbuja raziskovalce na začetku kariere. Namen tega razpisa je vzpostavljanje povezave 

med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer je povezovalni člen prav raziskovalec na 

začetku kariere. Kot glavni cilj povezovanja se navaja tesnejše sodelovanje med 

raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično večanje vlaganja zasebnega 

sektorja v raziskave, razvoj in inovacije. Prav tako želijo spodbujati izvedbo neodvisnih 

raziskav, saj menijo, da so te izvedene v splošno korist gospodarstva kot celote, in 

raziskovalne aktivnosti raziskovalcev na začetku kariere z namenom povezovanja akademske 

sfere in gospodarstva. Pomemben vidik je tudi prenos znanja in dobrih praks iz tujine, ki 

lahko vplivajo na inovacijske dejavnosti, ustvarjanje novega znanja in njegovo uporabo v 

okviru raziskovalnih projektov (Plastika Skaza 2017b).  

S študenti iz fakultet v podjetju Plastika Skaza sodelujejo v okviru diplomskih in magistrskih 

nalog, kot mentorji ter s štipendiranjem. Študenti lahko pri njih opravljajo prakso, v šolskem 

programu pa sodelujejo pri predmetu projektno delo, kjer študenti razvijajo rešitve za naše 

izzive (Plastika Skaza 2017b).  

Razvojni center orodjarstva Tecos opravlja za podjetje Plastika Skaza analize za nove izdelke. 

Z njimi sodelujejo predvsem v procesih razvoja projektov, ko uvajajo nove materiale, in pri 

raziskovalnih projektih, pri katerih raziskujejo nove tehnologije. Zunanje znanje v podjetju 

pridobivajo tudi z udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira Tecos, saj so člani njihovega 

združenja (Plastika Skaza 2017b). 
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3.2.3 Razvojni dobavitelji 

V podjetju Plastika Skaza menijo, da je za uspeh potrebno tesno sodelovanje z dobavitelji, 

zato z njimi gradijo strateški odnos in sodelovanje. Razvojni dobavitelji dobro poznajo 

njihove potrebe in izzive, zato je prostor za medsebojno pomoč in izmenjavo dobrih praks ter 

znanja velik. Na dobavitelje in strateške partnerje kot zunanje vire znanja se pogosto obrnejo, 

ko znotraj podjetja ni dovolj strokovnjakov, ki bi imeli dovolj specifičnega znanja za 

reševanje izziva, ali ko se pojavi potreba po specializirani opremi, če lasten nakup zaradi 

amortizacije ne bi bil upravičen. Prav tako sodelujejo z dobavitelji pri raziskovalnih projektih, 

pri čemer skupaj razvijajo nove trajnostne materiale za tehnično bolj zahtevne izdelke 

(Plastika Skaza 2017b).  

Oddelek nabave v podjetju Plastika Skaza je v letu 2018 organiziral delavnico za dobavitelje, 

v sklopu katere so skozi razstavljene izdelke in priložene tehnične liste materialov iskali 

alternative obstoječim materialom. Na ta način je oddelek skušal s strani dobaviteljev 

pridobiti ideje in predloge, kako bi materiale cenovno optimizirali ali kakovostno izboljšali. 

Delavnice se je udeležilo 14 razvojnih dobaviteljev, s katerimi so iskali rešitve za obstoječe 

izdelke in s katerimi redno sodelujejo v razvoju materialov za nove izdelke. Od iskanih 

alternativ za deset materialov so dobili sedem ustreznih predlogov za izboljšavo, od teh je bil 

zaenkrat v proizvodnjo dokončno uveden en alternativni material (Plastika Skaza 2018b). 

3.2.4 Kupci in končni uporabniki 

V podjetju Plastika Skaza se zavedajo pomembnosti obračanja na kupce in končne uporabnike 

za pridobivanje povratnih informacij in raziskav, kaj kupci potrebujejo. Eden izmed načinov 

zbiranja idej od končnih uporabnikov je skupnost Facebook, kjer lahko vsak sporoči svoja 

mnenja ali pomisleke o izdelkih lastne blagovne znamke podjetja. Vsa zahtevnejša vprašanja 

in dileme naših kupcev se zbirajo v oddelku raziskav in inovacij, ki sodeluje pri komunikaciji 

s kupci, hkrati pa so vprašanja in dileme iztočnice za nadgradnjo obstoječih in razvoj novih 

izdelkov lastne blagovne znamke (Plastika Skaza 2018a). 

V oddelku marketinga kupce, ki kupijo izdelke v spletni trgovini podjetja Plastika Skaza, z 

njihovim predhodnim strinjanjem v skladu z GDPR kontaktirajo za pridobivanje povratnih 

informacij ali izvajajo ankete v digitalni obliki za pridobivanje uporabniških izkušenj in novih 

idej pri odločanju o obliki proizvoda, dizajnu ali barvah. Za sodelovanje v anketah so 

nagrajeni s popustom ali z darilom. Pred lansiranjem novega izdelka na trg ali nadgradnji 

obstoječega izdelka se pozanimajo o željah kupcev na družbenih omrežjih (npr.: Facebook, 

Instagram) ali preko mailov, ki so pridobljeni v bazi kupcev ali bazi kontaktov iz nagradne 

igre. Na Facebook-u se za pridobivanje idej poslužujejo kvizov s kratkimi vprašanji. Tesno 

sodelujejo tudi z vplivneži, ki imajo osebni stik s svojimi sledilci in imajo tako lažji pristop h 

kupcu in lažje pridobijo njihovo zaupanje. Z njimi so dogovorjeni, da pridobijo vsaj deset 
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referenc, ki podajo uporabniško izkušnjo o izdelku za dodelavo in izboljšavo (Plastika Skaza 

2018a).  

V podjetju Plastika Skaza pridobivajo ideje od kupcev in končnih uporabnikov tudi s pomočjo 

izvedenih tržnih analiz, pri čemer spoznavajo svoje fokusne skupine, na katere naslavljajo 

svoje izdelke v razvoju. Na ta način spoznavajo, na katerih področjih morajo izdelek še 

izpopolniti, kaj bi njihove potencialne potrošnike zanimalo in kakšno ime izdelka bi se prijelo 

med kupci. Fokusne skupine podajo bolj jasno sliko o tem, za kakšne lastnosti bi bili kupci 

pripravljeni plačati višjo ceno. Ker so del strategije podjetja Plastika Skaza trajnostni 

materiali in skrb za okolje, je pomembno, da so tudi fokusne skupine dale potrditev, da je 

kupcem pomembno, da vedo, da je izdelek iz materialov, ki so okolju in zdravju prijazni, ter 

da izdelek po koncu uporabe ni škodljiv za okolje, saj bo primerno obdelan in vrnjen v 

materialni tok.  Iz izvedene tržne analize ne dobijo zgolj podatkov o nadaljnjem razvoju 

izdelka, temveč veliko uporabnih informacij o kasnejših marketinških aktivnostih in 

nagovarjanju kupcev. Podani izsledki prikažejo jasno sliko o tem, kaj bi jih prepričalo za 

nakup izdelka (Plastika Skaza 2018a). 

3.2.5 Konkurenca 

V podjetju Plastika Skaza se skozi proces odprtega inoviranja povezujejo tudi s 

konkurenčnimi podjetji in z njimi sodelujejo pri različnih projektih. Dober primer izmenjave 

znanja in idej so kompetenčni centri, ki se usmerjajo na določena znanja. V Plastiki Skaza se 

vključujejo v Kompetenčni center krožnega gospodarstva, kjer partnerji sodelujejo pri 

izobraževanjih na temo krožnega gospodarstva. Prav tako je prostor za izmenjavo znanja 

Kompetenčni center za design management, ki že nekaj let uspešno združuje slovenska 

podjetja in jih seznanja z različnimi novostmi na področju design managementa. Z 

vključitvijo v projekt želijo v podjetju Plastika Skaza okrepiti zavedanje o pomenu design 

managementa na vseh ravneh podjetja in skozi različna izobraževanja poiskati pomoč in 

zunanje znanje pri razvoju novih izdelkov ter nadgradnji in obvladovanju procesov v podjetju. 

V Kompetenčni center za design management se vključujeta dva tipa organizacij: podjetja s 

končnimi izdelki in blagovnimi znamkami ter oblikovalska podjetja in agencije, ki sodelujejo 

v procesu oblikovanja uporabniške izkušnje. Vsi označujejo ustvarjanje sinergije med 

kreativno-ustvarjalnim in poslovnim svetom kot nujno potreben korak za povečanje 

konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (Plastika Skaza 2018b). 

V okviru naštetih projektov si partnerji medsebojno izmenjujejo znanja v sklopu notranjih 

usposabljanj, kamor se povabijo tudi zaposleni iz partnerskih podjetij v projektu. V podjetju 

Plastika Skaza prav tako vstopajo v razvojne projekte s podjetji, ki delujejo v isti dejavnosti in 

se ukvarjajo s podobnimi težavami ter jih partnersko rešujejo. Pri takšnih projektnih 

sodelovanjih gre za odprto komunikacijo in izmenjavo izkušenj ter primerov dobre prakse 

med podjetji, na začetku sodelovanja pa se podpišejo konzorcijske pogodbe. Pri skupnih 
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projektih s konkurenco ali z drugimi podjetji se na podlagi konzorcijske pogodbe delijo tudi 

intelektualne pravice. Pri prijavi patenta se tako navedejo tudi izumitelji iz partnerskega 

podjetja, pri prijavi modela izdelka pa se navede morebitno dizajnersko podjetje, ki je po 

naročilu podjetja oblikovalo izdelek (Plastika Skaza 2019d). 

3.2.6 Intelektualna lastnina 

Plastika Skaza se poslužuje tudi prijave intelektualne lastnine, saj so na ta način lažje 

določena razmerja ob prodaji ali nakupu intelektualne lastnine. Če določen proizvod razvijajo 

skupaj s partnerjem, ga zaradi moralnih pravic vključijo v intelektualno lastnino, kljub temu 

da je lastništvo njihovo, saj so zanj plačali. Spodnja preglednica 5 prikazuje prijavljeno 

intelektualno lastnino podjetja Plastika Skaza, definirano glede na predmet zaščite, vrsto 

zaščite, območje, kjer je zaščita prijavljena, in glede na to, ali je v lastništvo vključen tudi 

partner (Plastika Skaza 2019d). 

Preglednica 5: Intelektualna lastnina podjetja Plastika Skaza 

Predmet zaščite 
Vrsta 

zaščite 
Slovenija 

Evropska 

unija 

Združene 

države 

Amerike 

Sodelujoči 

Bokashi Organko 2 MODEL + + - Zunanja 

agencija 

Gigodesign 

Bokashi Organko 2 Blagovna 

znamka 

+ + +  / 

Organko Blagovna 

znamka 

+ - - / 

Skaza EE Blagovna 

znamka 

+ + - / 

Plastika Skaza Blagovna 

znamka 

+ - - / 

Cuisine C! style your 

home 

Blagovna 

znamka 

+ - - / 

Grow cvetlični lonček MODEL + - - / 

Maks&Liza Blagovna 

znamka 

+ - - / 
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Predmet zaščite 
Vrsta 

zaščite 
Slovenija 

Evropska 

unija 

Združene 

države 

Amerike 

Sodelujoči 

Yodo Blagovna 

znamka 

+ - - / 

M&L Blagovna 

znamka 

+ - - / 

Naprava za razvrščanje 

transparentnega, 

sipkega materiala ter 

postopek razvrščanja 

delcev omenjenega 

materiala 

Patent + - - UM 

Fakulteta 

za  

strojništvo 

Pick&Go Blagovna 

znamka 

+ V 

postopku 

potrditve 

V 

postopku 

potrditve 

/ 

Pick&Go Model + V 

postopku 

potrditve 

V 

postopku 

potrditve 

/ 

Vir: Plastika Skaza 2019d. 

3.3 Potenciali za implementacijo novih metod odprtega inoviranja v podjetju Plastika 

Skaza 

Utemeljitelj pojma odprto inoviranje Chesbrough (2003a) deli podjetja glede na stopnjo 

uporabe odprtega inoviranja v tri skupine. V prvo skupino uvršča podjetja, ki ne uporabljajo 

aktivnosti odprtih inovacij, v drugi skupini so podjetja, ki v omejenem obsegu uporabljajo 

aktivnosti odprtih inovacij, tretja skupina pa zajema podjetja, ki opravljajo večino aktivnosti 

odprtih inovacij. Pogosto se trije opisani vzorci podjetij razlikujejo tudi po organizacijski 

strukturi, odnosu zaposlenih in vodstva podjetja do aktivnosti odprtih inovacij, po finančnih 

izdatkih, ki so namenjeni raziskavam in razvoju, ter po uspešnosti pri uvajanju novih 

proizvodov na tržišče.  

Glede na zgoraj analizirano uporabo metod odprtega inoviranja v podjetju Plastika Skaza 

lahko podjetje uvrstimo v tretji tip – gre torej za podjetje, ki se v veliki meri poslužuje 

uporabe različnih metod odprtega inoviranja za pridobivanje idej. Kljub vsem metodam, ki jih 

podjetje že uspešno vključuje v proces inoviranja, bomo glede na primere dobrih praks skušali 
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poiskati načine za odprto inoviranje, ki bi podjetju prinesli še več idej ali inovacij z 

vključitvijo različnih deležnikov.  

Potencial za razširitev uporabe metod za spodbujanje odprtega inoviranja je organizacija 

hekatonov in delavnic za zunanje deležnike z namenom pridobivanja širše slike, saj se 

pogosto dogaja, da podjetja organizirajo in pridobivajo ideje v okviru hekatonov zgolj med 

zaposlenimi. O uporabnosti hekatonov je pri nas govora zadnjih nekaj let, medtem ko je bil 

prvi hekaton v programerskih vodah izpeljan že leta 1999. Hekatoni so pridobili na veljavi 

predvsem zaradi ugotovitve, da gre za razmeroma poceni način spremljanja trendov, 

uporabniških želja in idej, poleg tega predstavljajo orodje za prepoznavanje novih tarč za 

vlaganje kapitala. Hekaton so v industriji informacijske tehnologije najprej poimenovali kot 

dan za programiranje, saj je bil v svojih začetkih namenjen izključno programerjem in 

razvijalcem programske opreme, medtem ko se danes v hekatone vključuje širša zasedba, tudi 

ekonomisti in družboslovci. Hekaton je dogodek, ki navadno traja od 24 do 48 ur in v sklopu 

katerega se iščejo rešitve za vnaprej določene izzive ali se rodijo inovacije, ki so pogosto 

osnova za razvoj start-up podjetja (Kupec 2016). 

V Sloveniji poznamo številne primere dobrih praks izvedenih hekatonov za zunanje deležnike 

med podjetji. Tako podjetja poleg zaposlenih v svoje hekatone vključujejo poslovne partnerje, 

končne uporabnike in kupce ali pa naključno prijavljene osebe na javni razpis, da bi zajeli 

širok portfelj oseb z različnim znanjem in kompetencami. Prav takšne osebe, ki niso 

neposredno iz stroke, lahko pri iskanju rešitev za razne problematike pripomorejo s svežim in 

neobremenjenim pogledom in idejami. V Sloveniji so uspešne hekatone organizirala podjetja, 

ki se ukvarjajo z bančništvom, kot sta Halcom in Abanka. Podjetji sta tako poudarili, da želita 

v oblikovanje rešitev vključiti uporabnike, ki njihove storitve vsakodnevno uporabljajo. Prav 

tako se za hekaton odločajo velika trgovska podjetja, kot je denimo Lidl, ki se je osredotočal 

na ideje in rešitve, kako se še bolj povezati s kupci in povečati inovativnost 

v ponudbi ter ustvariti trgovine prihodnosti (Kupec 2016). Svoj poslovni hekaton je 

organiziral tudi Petrol in, nanj povabil vse pod sloganom, da lahko vsak sodeluje pri novostih, 

ki nastajajo v podjetju, s katerim se srečujejo vsakodnevno (Petrol 2016).  

Naslednji možni model odprtega inoviranja, ki ima potencial za večanje inovativnosti med 

zaposlenimi v podjetju Plastika Skaza, so t. i. odprte pisarne. Zametki odprte pisarne segajo v 

obdobje ustanavljanja start-up podjetij, v čas njihovega razcveta v poznih 90. letih, saj so 

iskali poceni načine, kako se razlikovati drug od drugega in od svojih predhodnikov. Navdih 

so našli v bolj igrivih pisarnah in ko je Facebook leta 2015 odprl sedež podjetja Menlo Park, 

ki ga je oblikoval slavni arhitekt Frank Gehry, je odprta pisarna postala ne le obraz inovacij v 

Silicijevi dolini, ampak tudi močna metafora za inovativno okolje. V Facebooku dela 

približno 2800 zaposlenih v stavbi, ki pokriva štiri hektare površine, za katero Mark 

Zuckerberg trdi, da je največji odprti tloris na svetu, saj je njihova ideja ustvariti popoln 

inženirski prostor. Stavbo opisujejo kot ogromno sobo, ki ustreza tisočim ljudem, ki so dovolj 
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blizu, da sodelujejo skupaj (Schwab 2019). Nobenega dvoma ni, da je pisarna odprtega 

koncepta v zadnjih letih doživel razcvet, zlasti med novoustanovljenimi podjetji, ki želijo 

posnemati tehnološke velikane, kot sta Google in Facebook. Mnoga podjetja verjamejo, da 

odprti koncept omogoča boljšo komunikacijo in inovacije (Ayers 2017). 

Idejna zasnova odprtih pisarn za podjetja predstavlja pomoč pri vzpostavljanju kulture 

inovacij in odprte komunikacije. Načrti odprtih pisarn spodbujajo sodelovanje in zbližajo 

skupino, kar lahko pri inovativnem procesu doprinese k bolj podpornemu ozračji in olajša 

skupne projekte, ne glede na to, ali ekipa skuša ustvariti nov izdelek, povečati učinkovitost ali 

izboljšati obstoječo tehnologijo (Ayers 2017). Medtem Schwabova (2019) meni, da so odprte 

pisarne odlične zlasti pri spodbujanju interakcije med ekipami, kar je koristno predvsem, ko 

podjetje poskuša ustvariti nove izdelke.  

Sistema odprtih pisarn se poslužuje globalni gigant Siemens, kjer kot najbolj izrazito prednost 

izpostavljajo zaupanje v koncept, saj si nihče v podjetju ne želi vrnitev na star način ureditve 

pisarn. V Siemens-u podpirajo naraščanje zanimanja zaposlenih za teme, povezane s 

prilagodljivostjo in z mobilnostjo, ter opredeljujejo pametne pisarne kot ključ do 

izpolnjevanja teh zahtev. V podjetju uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo gradnje, z 

namenom izboljšati učinkovitost in inovativnost zaposlenih. Ker naj bi do leta 2030 75 % 

delovne sile predstavljale milenijske skupine, ki zahtevajo bolj produktivno in prilagodljivo 

delovno okolje, so prav odprte pisarne ključ do zagotovitve takšnega okolja (Siemens 2019). 

Potencial za razširitev metod odprtega inoviranja v podjetju Plastika Skaza je tudi nadgradnja 

obstoječega sistema za podajanje idej – BIPS. Sistem brezmejnih idej Plastike Skaza v tem 

trenutku predstavlja prostor za podajanje predvsem takšnih idej, ki spodbujajo varčevanje, 

medtem ko sistem ne ponuja možnosti za podajanje idej, ki ni nujno, da prinašajo s seboj 

prihranke, temveč predstavljajo popolno novost za podjetje. 

Kot naslednji potencial uporabe metode odprtega inoviranja lahko prepoznamo platforme za 

izmenjavo uporabniških izkušenj, predvsem za izdelke lastne blagovne znamke.  

V procesu oblikovanja in razvoja izdelka je zgodnja identifikacija produktnih priložnosti in 

privlačnih konceptualnih zamisli stranke ključna zadeva. Za napredek tehnologije pri razvoju 

izdelkov, ki presegajo funkcionalnost, so kupci pripravljeni dodati svoj delež za izdelek, ki 

jim z interakcijo lahko prinese boljšo uporabniško izkušnjo. Od začetka tega stoletja se je 

povečala uporaba družbenih medijev z različnimi vsebinami, ki so osredotočeni na 

uporabnika in so javno dostopni, odprti in relativno pregledni. Vsebina spletnih pregledov 

vključuje bogate informacije o izkušnjah pri nakupu, informacijah o prodajalcu, pritožbah 

strank in najpomembnejše – o uporabniški izkušnji, zadovoljstvu stranke in njeni oceni 

funkcionalnosti izdelka in storitve glede na njen namen (Yang in drugi 2019). Kupci kot 

uporabniki izdelkov in storitev razpolagajo z informacijami o kakovosti in vrednosti izdelkov, 

ki lahko neposredno vplivajo na prihodnjo prodajo in donosnost podjetja, meni Huang (2018). 

Tudi Přichystal (2016) se strinja, da v dobi informacijskih tehnologij ni več nenavadno, da 
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kupci svojega mnenja o izdelkih ne delijo zgolj med prijatelji, temveč o njem razglabljajo na 

družbenih omrežjih, blogih ali različnih platformah za izmenjavo uporabniških izkušenj, od 

koder lahko podjetje črpa uporabne uporabniške izkušnje. Yachin (2018) dodaja, da ima ideja 

pridobivanja znanja od kupcev glede njihovih želja in preteklih izkušenj potencial za 

povečanje inovacijske sposobnosti podjetja in njegove vrednosti za stranke. 

3.4 Možne ovire za implementacijo novih metod odprtega inoviranja 

Ovire, ki se nam lahko pojavijo na poti implementiranja novih načinov odprtega inoviranja v 

podjetju Plastika Skaza, so različne. Kot prvo lahko navedemo nezadostno število človeških 

ali finančnih virov ali nedostopnost le-teh. To v praksi pomeni, da obstaja možnost, da v 

podjetju nimamo kompetentnih oseb, ki bi vodile celoten proces implementacije novih metod 

odprtega inoviranja in bi jih morebiti bilo potrebno pridobiti od zunaj. Lahko se nam pojavijo 

težave tudi pri financiranju inovacij, saj je pogosto težko predvideti in pridobiti večje vsote 

sredstev za raziskovanje in eksperimentiranje. V timu, ki je zadolžen za implementacijo idej, 

lahko pride do pomanjkanja sposobnosti koordiniranja pridobivanja idej na nove načine, zato 

je treba paziti, da ne pride do opustitve implementacij, saj zahtevajo nenehno pozornost in 

vire ter so organizacijsko kompleksne. Težavo lahko predstavljajo tudi zaposleni, ki niso 

pripravljeni sprejeti tveganj in odgovornosti na individualni ravni, saj imajo premalo 

motivacije ali spodbud iz okolice (Lewin, Välikangas in Chen 2016). Pri zaposlenih se lahko 

odpor do nečesa novega pojavi tudi zaradi morebitne obstoječe preobremenjenosti ali če jih za 

uvajanje novosti ne nagovorimo skozi prave kanale in na pravi način. Možen scenarij je, da 

zaposleni ne bi v celoti podpirali novih projektov in ne bi sprejeli novih metod zbiranja idej 

ter se jih ne bi posluževali. 

Kljub razmahu kulture odprtega inoviranja in naraščajočih raziskav na to temo ni veliko 

dokumentiranega o tem, kako si zlasti velika podjetja razlagajo in izvajajo odprte inovacije. 

Težava nastane, ko se raziskovalci pogosteje osredotočajo zgolj na fazo podajanja idej, 

namesto na faze integracije in trženje nastalih inovacij. Za veliko in uveljavljeno organizacijo 

je prehod na odprte inovacijske zmogljivosti in njihovo integracijo pomembna in zahtevna 

transformacija, saj dolgoročne izkušnje kažejo, da se podjetja ob uvedbi modela odprtega 

inoviranja soočajo z velikimi preizkušnjami in ovirami. 

Prepreka, na katero lahko naletimo pri uvajanju modela odprtega inoviranja, je tudi 

pomanjkanje pozornosti za novosti v poslovnem okolju ali pomanjkljivo podpiranje vodstva 

in pomembnih deležnikov pri sprejemanju idej, ki bi bile za okolje radikalne ali morda celo 

moteče. To pomeni, da bi lahko prišlo do velikih težav pri uvajanju novih metod odprtega 

inoviranja, če bi naleteli na organizacijski odpor do sprememb, saj predstavlja vsaka 

sprememba določeno stopnjo tveganja za podjetje tako s kadrovskega in organizacijskega kot 

tudi s finančnega vidika. Slabo za podjetje je, če se osredotoča zgolj na tekoče poslovanje, se 

zadovolji s trenutnimi zmogljivostmi in vlaga zgolj v obstoječe projekte, ne pa v tisto, kar bi 
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lahko v prihodnosti prinašalo dodatno vrednost in boljše poslovne rezultate. Podjetja, ki se 

zadovoljijo zgolj z dobrim in poznanim, in ne z odličnim, so nemalokrat na majavih tleh, saj 

sta napredek in razvoj povezana s tveganjem in podajanjem v neznano, poudarek je na nečem, 

kar še ni bilo predstavljeno ali videno, in predstavlja veliko dodano vrednost za uporabnika. 

Odličnost v vseh pogledih, tudi na področju inoviranja, lahko podjetje pripelje naprej. 

Inovacije zahtevajo zaradi vloženih sredstev visoko raven donosa. Če ima podjetje omejena 

denarna sredstva, so lahko oportunitetni stroški vlaganja v raziskave in razvoj zelo visoki. 

Veliko raziskav o potencialnih inovacijah je špekulativnih in ne dajejo zagotovila za 

prihodnje prihodke in dobiček. Daljši kot je časovni okvir razvoja, večje je tveganje, da bodo 

tudi konkurenti prehiteli raziskave in pred nami lansirali na trg boljšo rešitev za uporabnika. 

Prav tako obstaja nevarnost, da podjetje izvede začetno naložbo, opravi raziskave in prevzame 

vse tveganje, na koncu pa ugotovi, da tekmuje s številnimi konkurenti, ki razvijajo podobne 

inovacije. Porazdelitev dobičkov in izgub je pri inovacijah pogosto neenakomerna. Ker so 

inovacije ključna gonilna sila rasti in zadovoljujejo ter izboljšujejo človeške potrebe ali želje, 

je inovativnost znana kot splošno družbeno koristna. Tako nekateri inovativnost opisujejo 

celo kot proces »ustvarjalnega uničevanja«, saj se stari načini dela uničijo in zamenjajo z 

novimi (Boyd idr. 2014). 

Ovira pri pridobivanju novih idej in potencialnih inovacij, ki lahko ohromi nov način odprtega 

inoviranja, je lahko tudi to, da ljudje menijo, da njihove ideje niso dovolj dobre ali nimajo 

zadostne teže, še preden idejo sploh podajo v ocenitev. Pomembno je uveljaviti prepričanje, 

da vse inovacije ne morejo biti prebojne in da so zelo pomembne tudi manjše izboljšave 

obstoječih tehnologij in praks. Prav zaradi tega želijo v podjetju Plastika Skaza k podajanju 

idej privabiti vse zaposlene, saj si želijo svež in neobremenjen pogled. Prav tako želijo v 

odprto inoviranje vključevati proizvodne delavce, z namenom, da le-ti ne obstanejo v 

rutinskem delu, temveč pri svojem delu razmišljajo in iščejo napredek ter možne izboljšave 

znotraj ali zunaj obsega svojega delovnega mesta. 

V študiji velikih podjetij so ugotovili, da so bili posamezni inovacijski projekti uspešni 

predvsem v tistih organizacijah, v katerih so bila v ospredju prizadevanja posameznikov z 

uporabo njihovih organizacijskih sposobnosti ter prizadevanja za pospeševanje in zaščito 

inovacijskih prizadevanj, medtem ko niso bili posledica zavezanosti inovacijam na ravni 

celotne organizacije. Na splošno organizacijam primanjkuje absorpcijske sposobnosti za 

prepoznavanje in razvijanje potencialov inovativnih izdelkov in tehnologij ali pa preprosto 

nimajo potrebnih organizacijskih mehanizmov za prenos potencialnih idej, ki zahtevajo 

vztrajnost, eksperimentiranje in kompleksno usklajevanje na ravni celotne organizacije. 

Inovativne ideje lahko predstavljajo tudi moteč dejavnik pri strateški usmeritvi podjetja in 

neizogibna posledica je, da inovacije ne dobijo dovolj pozornosti, temveč ostajajo v senci in 

zgrešijo priložnost za vpliv. Ostale težave, s katerimi se prav tako lahko srečamo na poti do 

uvedbe odprtega inoviranja, vključujejo povezovanje inovacije z rutinskimi operacijami, 
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pomanjkanje ciljnih sredstev za inovacije, nezadostno sodelovanje organizacijske strukture 

podjetja in procesov, ki bi usklajevali inovativne ideje, ali pomanjkljivo okolje, ki bi cenilo 

inovacije v sedanjem načinu poslovanja. Pogosto so inovacije izbrane nezavedno in vodene 

brez nadzora v konkurenci za pozornost in vire, medtem ko so rutinsko vgrajene v 

proračunske in načrtovalne prakse znotraj podjetja. 

3.5 Ovrednotenje in izbor metod odprtega inoviranja za implementacijo 

Glede na opravljeno analizo metod odprtega inoviranja, ki jih v podjetju Plastika Skaza že 

uporabljajo, je bila ugotovljena uporaba širokega nabora različnih metod in načinov, ki 

vključujejo različne deležnike – tako zaposlene kot tudi razvojne dobavitelje in kupce ter 

končne uporabnike. V podjetju skrbijo za to, da v svoje procese odprtega inoviranja 

vključujejo tudi lokalne in slovenske razvojne inštitute in fakultete ter nenazadnje tudi 

konkurenco. Svoje inovacije varujejo s prijavami intelektualne lastnine. 

Glede na faze akcijske raziskave smo po analizi aktualno uporabljenih načinov za spodbujanje 

odprtega inoviranja definirali, na katerih področjih in pri vključevanju katerih deležnikov ima 

podjetje Plastika Skaza še potencial za širitev in uvedbo novih metod, ki bi v njihove procese 

odprtega inoviranja privabili še več raznolikih idej. Ker si v podjetju resnično prizadevajo, da 

bi na letnem nivoju vsaj eno idejo podal prav vsak zaposlen, je naše merilo za izbiro 

implementacije nove metode prav ta vidik. Širitev metod je smiselna na področju še večjega 

aktiviranja zaposlenih, ki imajo z globokim vpogledom v procese in proizvode možnost za 

podajanje novih idej ter izboljšavo obstoječih rešitev. Po implementaciji bomo spremljali, 

kako uvedba novih načinov odprtega inoviranja vpliva na podajanje idej, in ugotovili, na 

katere ovire smo naleteli v procesu uvedbe ter kakšna je povezava med novimi metodami 

odprtega inoviranja in tipi kadrov, ki bodo ideje podajali. 

3.5.1 Odprta pisarna – odprte inovacije 

Spremembo pri naboru metod odprtega inoviranja predstavlja uvedba modela odprtih pisarn 

oziroma odprtih inovacij, kot so jih poimenovali v podjetju Plastika Skaza. Cilj novosti je 

povečati interakcijo med zaposlenimi z izmenjavo mnenj in idej v skupnem prostoru z 

namenom porajanja najboljših idej, saj se v inovativnem ozračju povečujejo možnosti za 

podajanje idej. Ideja implementacije odprtih pisarn sovpada z idejo o širjenju inovacijskega 

vzdušja med zaposlenimi in vzpostavljanju sodelovalne kulture. 

3.5.2 Inovacijski gumbek 

Druga novost, s pomočjo katere bo proces odprtega inoviranja med zaposlenimi v podjetju 

Plastika Skaza še bolj učinkovit, je inovacijski gumbek v sistemu BIPS (Brezmejne ideje 

Plastike Skaza). Definiramo ga lahko kot orodje za lažje sistemsko vodenje idej, sledljivost in 
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ovrednotenje podanih idej. Pri inovacijskem gumbku gre za izboljšave ali potencialne 

inovacije, ki sicer ne prinašajo prihrankov, temveč dodano ali prodajno vrednost za podjetje.  
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4 ODPRTE PISARNE 

Model odprtega inoviranja, za implementacijo katerega so se odločili v podjetju Plastika 

Skaza, so odprte pisarne. Pri splošnem dojemanju odprtih pisarn gre za veliko, odprto pisarno, 

kjer se zaradi odprave zidov med pisarnami skozi vsakodnevno delo in interakcijo različnih 

kadrov porajajo različne ideje. V Plastiki Skaza pa so si odprto pisarno zamislili kot prostor, 

kjer zaposleni dobijo vse potrebne informacije za najbolj optimalno izpeljavo njihove ideje od 

prve zamisli do trenutka, ko ideja zaživi v praksi. V podjetju se jih je zato prijel vzdevek 

»odprte inovacije«, saj ne gre za tipično idejo odprtih pisarn. Tako so celoten koncept 

poimenovali odprte inovacije, ker imajo možnost odprto sodelovati resnično vsi zaposleni in 

ker jim je v okviru t. i. odprtih inovacij za razvoj in podajanje idej na voljo celoten oddelek 

raziskav in inovacij.  

V podjetju Plastika Skaza so zaznali največji primanjkljaj pri podajanju idej pri zaposlenih iz 

proizvodnje, ki pogosto niso prepričani o svojih idejah, jim manjkajo določene informacije ali 

niso seznanjeni s sistemom, skozi katerega potekata registracija in ovrednotenje idej. Zato jim 

strokovni kader nudi podporo pri dodelavi njihovih idej, kar posledično privede do večje 

pripadnosti podjetju, saj se na ta način počutijo del podjetja, ki enakovredno prispeva k 

uspešnosti in inovativnosti podjetja. Zaposleni lahko podajajo izboljšave, ki niso v opisu 

delovnih nalog iz delovnega razmerja, kar pomeni, da je oddelek raziskav in inovacij iz tega 

procesa izključen, saj je ena njihovih najpomembnejših nalog prav skrb za podajanje in 

izvedbo inovacij. 

4.1 Ozadje in prednosti odprtih pisarn pri odprtem inoviranju 

V podjetju Plastika Skaza so z analizo zaznali več prednosti metode za spodbujanje odprtega 

inoviranja s pomočjo odprte pisarne, ki bi lahko rešile naslednje ovire, ki se pojavljajo v 

procesu podajanja idej: 

– zaposleni včasih niso prepričani o svojih idejah, vendar ne vedo, na koga se obrniti za 

pogovor; 

– ideja zaposlenega ni razdelana, manjka mu strokovna pomoč, mnenje in izkušnje, ki 

jih lahko dobi pri strokovnih sodelavcih v oddelku za raziskave in inovacije; 

– zaposleni v proizvodnji nimajo vsakodnevnega stika z orodji za oddajo idej in 

inovacij, kar jim nudijo v odprtih pisarnah, saj lahko skupaj oddajo idejo; 

– zaposlene je strah, da njihova ideja ni dovolj dobra, in potrebujejo odobravanje 

strokovnega kadra; 

– zaposleni v proizvodnji nimajo občutka, da lahko pomembno prispevajo svoj delež in 

soustvarjajo ideje ter inovacije v podjetju. 
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4.2 Koncept 

Koncept odprtih pisarn so si v Plastiki Skaza zamislili na naslednji način. Vsako prvo sredo v 

mesecu je v pisarni oddelka za raziskave in inovacije dan namenjen podpori razvijanja idej in 

potencialnih inovacij, podanih s strani zaposlenih. V odprto pisarno lahko pridejo vsi 

zaposleni iz podjetja, ki imajo razdelane ideje ali zgolj zasnove idej, ki jih je treba še obdelati 

in razviti pred uradno prijavo ideje. V oddelku za raziskave in inovacije so v času odprtih 

pisarn na voljo vsi štirje člani oddelka, s katerimi se zaposleni o idejah lahko pogovorijo in 

kjer strokovnjaki za različna področja nudijo strokovno pomoč in mnenje. Z izkušenjami in 

osebnim stikom lahko predlagateljem idej nudijo pomoč pri razdelavi le-teh, kar je 

marsikomu v veliko  pomoč, saj se ob odobravanju več različnih sodelavcev njihova ideja zdi 

bolj dozorela. Prav tako zaposlenim pomeni več osebni stik s strokovnjaki, saj lahko tako 

razvijejo konstruktivno debato in skupaj poiščejo najboljše rešitve za podjetje ali uporabnika.  

 

Slika 11: Potek dela v odprtih pisarnah v Plastiki Skaza 

Vir: Plastika Skaza 2019c. 
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Na sliki 11 je prikazan potek dela v odprtih pisarnah. V prostorih oddelka za raziskave in 

inovacije je vsako prvo sredo v mesecu na voljo prostor in strokoven kader. V sklopu odprtih 

pisarn se zaposleni lahko pogovorijo o svojih idejah, jih dodelajo ali razvijajo v sodelovanju s 

strokovnjaki glede na področje ideje. Po procesu usklajevanja in razvijanja ideje nastane 

brezmejna ideja Plastike Skaza ali BIPS, na podlagi katere zaposleni izdela poslovni model 

Kanvas, ki bo opisan v nadaljevanju. Če ga sam ne zna narediti, se ponovno vrne v odprto 

pisarno, kjer mu strokovni sodelavci pri tem pomagajo in ga izdelajo skupaj. V poslovnem 

modelu Kanvas, ki ga je razvil Alexander Osterwalder, zaposleni opišejo problem, ki ga s 

podano idejo rešujejo, ter navedejo, kateri ključni partnerji so potrebni za izvedbo njihove 

ideje. Prav tako v modelu definirajo ključne aktivnosti in opredelijo, komu bo ideja prinesla 

dodano vrednost. Treba je tudi razdelati, kakšne stroške bo prinesla implementacija ideje in 

kako se nam bodo stroški povrnili nazaj. Poslovni model Kanvas, v katerem razdelamo idejo, 

je prikazan na sliki 12. Skozi proces presojanja nam pokaže, ali se podjetju določena poslovna 

ideja splača ali ne. Model se torej ukvarja s preverjanjem in analizo določene ideje na samem 

začetku, kar poveča možnosti za uspeh ideje in tudi zmanjša začetne stroške.  

 

 Slika 12: Poslovni model KANVAS 

Vir: Wolf 2018. 

Po izdelavi poslovnega modela Kanvas se opredeli, za kateri oddelek v podjetju je ideja 

najbolj pomembna ali na kateri oddelek se najbolj navezuje. Če se ideja navezuje na 

komunikacijo, se kot izvajalec ideje opredeli oseba, ki skrbi za komunikacijo v podjetju 

oziroma oddelek marketinga. Če gre za prodajno idejo, gre realizacija ideje v roke oddelku za 

prodajo. V primeru manjših projektov se izvedba pogosto realizira v sklopu diplomskih ali 

magistrskih nalog v povezavi s fakultetami, medtem ko gre pri večjih projektih ideja v 

obdelavo oddelku za raziskave in inovacije, ki prijavi projekt z namenom pridobitve 
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evropskih sredstev in sofinanciranja iz skladov. Pri projektih, ki so že pripravljeni za 

realizacijo, gredo ti v izvedbo v oddelek razvoja. 

Ko se ideja navezuje na idejo o izdelku, obstajata dve možnosti. Če se naredi izboljšava na 

obstoječem izdelku, gre v implementacijo oddeleku razvoja ali raziskav in inovacij, ideje za 

nove izdelke lastne blagovne znamke pa gredo v obravnavo zunanji agenciji za dizajn, s 

katero podjetje Plastika Skaza sodeluje. Zunanja agencija s pomočjo raziskav trga ugotavlja, 

kaj uporabniki potrebujejo, kakšno dodano vrednost bi izdelek za njih pomenil in koliko bi 

bili pripravljeni plačati zanj. Na podlagi zbranih informacij se skupaj s podjetjem odloči, ali 

gredo v dizajn in razvoj določenega izdelka. Včasih se zgodi, da ideja še ni zrela za 

implementacijo. V takem primeru pristane v čakalni vrsti na morebitni pravi trenutek za 

implementacijo, možno pa je, da nikoli ne pride na vrsto, saj pridejo na dan boljše ideje, ki 

podjetju prinašajo višjo dodano vrednost. 

4.3 Implementacija 

Odprte pisarne so bile kot nova metoda za učinkovitejše odprto inoviranje dodelane v začetku 

leta 2019. Po postavitvi koncepta v zasedbi oddelka za raziskave in inovacije se je oddelek 

povezal z oddelkom marketinga v podjetju, in sicer z osebo, ki skrbi za odnose z javnostjo in 

interno komunikacijo. Za obveščanje zaposlenih o novih možnostih za odprto inoviranje so 

izbrali različne kanale: reklame so se vrtele na informacijskih zaslonih v upravni stavbi 

podjetja ter v proizvodnjah, oglaševali so se tudi na družbenih omrežjih ter preko mailov. Z 

oglaševanjem so najbolj nagovarjali zaposlene v proizvodnji, saj so po izkušnjah sodeč prav 

oni tisti segment zaposlenih, ki potrebuje največ podpore pri razdelavi idej in spodbude, da 

postanejo soustvarjalci uspešnih poslovnih idej in zgodb podjetja. 

4.4 Spremljanje implementacije s pomočjo kazalnikov 

Od začetka implementacije odprtih pisarn so se do danes izvedle trikrat. Marca je oseba za 

odnose z javnostjo in interno komuniciranje naredila veliko reklamo in oglaševala vse 

prednosti, ki jih prinaša možnost pogovora s strokovnjaki. Udeležencev je kot posledica bilo 

sedem, ki so podali štirinajst različnih izboljšav ali potencialnih inovacij. Odprte pisarne so se 

po podjetju močneje oglaševale tudi aprila, ko so trije zaposleni podali šest novih idej. Junij je 

bil testni mesec, v katerem je oddelek za raziskave in inovacije testiral, kakšen je odziv v 

odprtih pisarnah brez reklame. Organsko, brez poziva, sta se odprtih pisarn udeležili dve 

osebi, ki sta podali dve novi ideji. Glede na povezavo oglaševanja dneva odprtih pisarn in 

večjega števila podanih predlogov lahko sklepamo, da je oglaševanje izrednega pomena pri 

udeležbi v odprtih pisarnah. 
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Preglednica 6: Število zaposlenih in podanih inovacij v odprtih pisarnah 

Mesec Število udeležencev Število podanih inovacij 

Marec 7 14 

April 3 6 

Junij 2 2 

Vir: Plastika Skaza 2019b. 

Iz preglednice 7 (spodaj) lahko razberemo razporeditev števila različnih predlagateljev glede 

na tipe kadrov. Največ različnih oseb je podalo predloge prav iz proizvodnje, kar je tudi cilj 

razširitve metod za spodbujanje odprtega inoviranja. Cilj odprtih inovacij je vključevanje čim 

večjega števila zaposlenih v proizvodnji v razmišljanje in podajanje idej in nasploh čim večje 

število različnih predlagateljev izboljšav. Po dve osebi sta se udeležili odprtih inovacij še iz 

oddelkov vzdrževanja, financ in projektne pisarne. Medtem je ena oseba podala predlog iz 

oddelkov prodaja, nabava in kakovost. Oddelek za raziskave in inovacije v podajanju idej 

skozi odprte inovacije ne sodeluje, saj je podajanje in skrb za spodbujanje inovacij del 

njihovega primarnega dela. 

Preglednica 7: Število predlagateljev v odprtih pisarnah glede na tipe kadrov 

Oddelek 

Število 

predlagateljev 

inovacij – marec 

Število 

predlagateljev 

inovacij – april 

Število 

predlagateljev 

inovacij – junij 

Proizvodnja 2 1 0 

Vzdrževanje 2 0 0 

Finance 1 1 0 

Prodaja 1 0 0 

Projektna pisarna 1 0 1 

Nabava 0 1 0 

Kakovost 0 0 1 

Vir: Plastika Skaza 2019b.  
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5 INOVACIJSKI GUMBEK 

Druga metoda odprtega inoviranja, vpeljana v podjetje Plastika Skaza, je inovacijski gumbek 

v sistemu BIPS. Pri načinu inovacijskega gumbka gre za bolj sistematično beleženje inovacij, 

podanih s strani zaposlenih, ki s pomočjo nove metode postanejo sistemsko zavedene od 

trenutka oddaje ideje do izplačane nagrade. Inovacije so posebnost, saj pri njih ne gre za 

prihranek, temveč za prodajno ali dodano vrednost in so več kot zgolj prihranek. Medtem ko 

gre pri BIPS-ih za ovrednotenje prihranka, ki se pogosto tudi hitro prepozna in ga je mogoče 

jasno ovrednotiti, gre pri inovacijskem gumbku za dolgoročne projekte, ki prinašajo 

dolgoročne prihranke ali visoke prihodke, ki se občutijo šele čez daljše obdobje. Za 

realizacijo inovacij moramo dolgoročno ovrednotiti koristi za podjetje, da se sploh odločimo 

za izvedbo, inovacijski gumbek pa pri tem omogoča večjo preglednost, lažjo sledljivost  in 

ovrednotenje idej. 

5.1 Koncept 

V oddelku za raziskave in inovacije so zaznali pomanjkljivo sledljivost beleženju potencialnih 

inovacij, saj so se, kljub temu da imajo inovacije drugačne karakteristike in pomembnost za 

podjetje, beležile skupaj z ostalimi idejami, ki prinašajo prihranke, in sicer v sistemu BIPS ali 

na različnih delavnicah. Zato je zrasla ideja o preglednejšem in bolj sistematičnem vodenju 

idej. Pri podajanju idej s pomočjo inovacijskega gumbka gre za popolno novost, ki jo 

zaposleni vidijo kot priložnost za dodano vrednost, in predstavlja popolnoma svežo idejo, ki 

lahko pripelje do pomembnih in prebojnih inovacij. Kot lahko vidimo na sliki 13, je zavihek 

»inovacije« del sistema BIPS, v podjetju pa se ga je prijel vzdevek »inovacijski gumbek«. V 

sistemu mora zaposleni pri registraciji ideje navesti naziv podane izboljšave in svoje podatke: 

oddelek, iz katerega prihaja, vodjo in morebitne sopredlagatelje izboljšave. 

V nadaljevanju je za predlagatelja pomembna kategorizacija inovacije, ki jo lahko označi kot 

nov ali izboljšan izdelek, nov proizvodni ali tehnološki postopek ali poslovno priložnost za 

podjetje. Vse inovacije gredo v skrbništvo in ovrednotenje vodji oddelka za raziskave in 

inovacije, medtem ko se glede na izbrano kategorizacijo določi, komu gre inovacija v proces 

izvedbe in implementacije. Če gre za nov izdelek, gre ovrednotenje v roke zunanjemu 

partnerju, agenciji za dizajn, ki opravi potrebne tržne raziskave in pride do strateške odločitve, 

v katere izdelke vlagati denar in jih razvijati. Če pa gre za izboljšavo obstoječega izdelka, se 

ideja poda v oddelek za raziskave in inovacije ali v oddelek tehnologije za ovrednotenje in 

implementacijo izboljšave – prav tako v primeru novega proizvodnega ali tehnološkega 

postopka. Ideja, ki jo lahko opredelimo kot poslovno priložnost, pa gre v roke za obravnavo in 

implementacijo tistemu oddelku, na katerega se ideja veže.   
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Slika 13: Izrezek iz sistema BIPS – inovacijski gumbek  

Vir: Plastika Skaza 2019c. 

5.2 Implementacija 

Inovacijski gumbek v sistemu BIPS je bil implementiran marca leta 2019. Od tega leta dalje 

lahko zaposleni svoje izboljšave definirajo kot inovacije, gre torej za nekaj popolnoma 

novega in enkratnega. Ker se pri inovacijah prihranek ali dodana oziroma prodajna vrednost 

vidita šele skozi daljše časovno obdobje, je težja tudi dodelitev nagrade predlagatelju. 

Izhodišče za izračun pripadajoče premije oziroma nagrade predlagatelju na podlagi 

kalkulacije je čista gospodarska korist. To so v podjetju Plastika Skaza rešili z opredelitvijo v 

Pravilniku BIPS. Inovacije, pri katerih je enoletni prihodek ali dodana vrednost višja od 2000 

€, se predlagatelju ob realizaciji izplača premija 5 % od predstavljene vrednosti prihodka ali 

dodane vrednosti, preostanek pa po letu dni, ko je potrjen dejanski prihodek ali dodana 

vrednost. V primeru inovacije, povezane z investicijo, se od letnega prihodka odšteje celotna 

vrednost investicije (do 5000 €), medtem ko se v primeru investicije nad 5000 € odšteje ena 

tretjina vrednosti investicije (Plastika Skaza 2019c). 
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5.3 Spremljanje implementacije s pomočjo kazalnikov 

V letu 2019 je v obdobju od marca do julija svojo izboljšavo s pomočjo inovacijskega 

gumbka podalo 14 različnih predlagateljev, ki so podali 31 različnih potencialnih inovacij. V 

preglednici 9 je razvidna razporeditev podanih izboljšav s pomočjo inovacijskega gumbka 

glede na tipe kadrov oziroma glede na oddelek, iz katerega izhajajo predlagatelji. Največ, kar 

10 inovacij, je bilo podanih s strani zaposlenih v proizvodnji. Sledi oddelek kakovosti s 

podanimi šestimi inovacijami ter prodaja s petimi. Zaposleni iz projektne pisarne in nabave so 

podali vsak po štiri različne inovacije, medtem ko je prišla iz oddelka financ in marketinga po 

ena inovacija v sistem inovacijskega gumbka. Opazimo lahko odstopanje navzgor v številu 

predlogov, podanih s strani zaposlenih v proizvodnji, kjer je tudi število zaposlenih največje 

in kamor je usmerjena pozornost, da bi podajali čim več idej, ki niso samo prihranki, ampak 

tudi inovacije. 

Preglednica 8: Število podanih inovacij s pomočjo  inovacijskega gumbka  glede na 

oddelek 

Oddelek Število podanih inovacij 

Proizvodnja 10 

Kakovost 6 

Projektna pisarna 4 

Finance 1 

Prodaja 5 

Nabava 4 

Marketing 1 

Vir: Plastika Skaza 2019b. 
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6 SKLEP 

V zadnjem delu magistrske naloge bomo prikazali sklepne ugotovitve analize trenutnega 

stanja uporabe odprtega inoviranja v podjetju Plastika Skaza in predstavili potencialne načine 

za uporabo odprtega inoviranja glede na primere dobrih praks. Na kratko bomo povzeli 

koncept in izvedbo implementacije novih metod odprtega inoviranja v podjetju Plastika Skaza 

in predstavili uspešnost implementacije novih metod odprtega inoviranja s pomočjo kazalnika 

števila podanih idej in števila različnih zaposlenih, ki so ideje podali, ter poiskali odgovore na 

raziskovalna vprašanja, postavljena v uvodnem delu naloge. 

6.1 Ugotovitve 

Po opravljeni analizi trenutnega stanja odprtega inoviranja v podjetju Plastika Skaza smo 

ugotovili, da se poslužujejo številnih metod, ki spodbujajo odprto inoviranje tako med 

zaposlenimi kot tudi med zunanjimi deležniki. V podjetju že imajo vzpostavljen sistem za 

beleženje, sledenje in nagrajevanje idej zaposlenih. Pogosto se poslužujejo metod za 

pridobivanje idej zaposlenih v okviru hekatonov in delavnic. V podjetju vedno poskrbijo, da 

ne gre zgolj za pridobivanje idej, temveč tudi za njihovo izvedbo, za kar so motivirani tudi 

zaposleni, saj so po realizaciji ideje nagrajeni. V svoje procese odprtega inoviranja skrbno 

vključujejo zunanje deležnike, saj so mnenja, da smo le z izmenjavo znanja in 

dopolnjevanjem lahko boljši. Tako vključujejo svoje strateške partnerje in dobavitelje v 

delavnice za iskanje alternativnih materialov, dobre prakse pa si izmenjujejo tudi s 

konkurenco. Na različnih fakultetah sodelujejo z visoko usposobljenimi raziskovalci in 

znanstveniki, kjer jim je na voljo tako znanje kot oprema. Pomembno vlogo v odprtem 

inoviranju pa igrajo tudi kupci in končni uporabniki, saj prav oni vedo, katere in kakšne 

izdelke potrebujejo ter koliko so jih pripravljeni plačati. 

V nadaljevanju smo z akcijsko analizo in s primeri dobrih praks podali možne predloge za 

razširitev nabora odprtega inoviranja v podjetju Plastika Skaza. Tako smo kot potenciale za 

uvedbo novih načinov odprtega inoviranja prepoznali organizacijo hekatonov in delavnic za 

zunanje deležnike, saj na ta način dobimo širšo sliko od oseb, ki so popolnoma neobremenjeni 

z vpetostjo v podjetje. Kot možnost za izboljšavo smo prepoznali tudi odprte pisarne, ki 

spodbujajo in krepijo inovativno kulturo in vzdušje. Naslednji način, primeren za 

implementacijo, je nadgraditev sistema BIPS, saj v začetku v njem niso bile opredeljene 

inovacije kot možnost izbire registracije ideje, niti ni bilo urejeno nagrajevanje predlagateljev 

ideje. Kot možni potencial za odprto inoviranje v podjetju lahko štejemo tudi platforme za 

izmenjavo uporabniških izkušenj, ki bi omogočile izmenjavo idej med uporabniki in beleženje 

idej o izdelku na enem mestu. 

Ker v podjetju Plastika Skaza verjamejo, da imajo ogromno idej in potenciala za inovativnost 

prav zaposleni, in želijo ustvariti kulturo, da prav vsak izmed zaposlenih vsako leto odda vsaj 

eno idejo, smo se odločili, da nabor metod odprtega inoviranja razširimo prav na tem 
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področju. Zato smo se v letošnjem letu posvetili implementaciji načinov odprtega inoviranja, 

ki najbolj nagovarjajo zaposlene. Odločili smo se za uvedbo odprtih pisarn, ki smo jih 

poimenovali odprte inovacije, saj gre za prostor, kjer lahko zaposleni s pomočjo 

strokovnjakov iz oddelka za raziskave in inovacije dodelajo in podajo svoje ideje ali 

izboljšave. Nadalje smo se odločili za posodobitev sistema za beleženje idej BIPS, saj smo v 

pravilnik in sistem za oddajo idej dodali možnost za vnos izboljšave ali inovacije, ki za 

podjetje prinaša prihranek, prodajno ali dodano vrednost. 

Ker smo ugotovili največji primanjkljaj podajanja idej glede na število zaposlenih v oddelkih 

prav pri zaposlenih v proizvodnji in vzdrževanju, je bila izbira za uvedbo odprtih pisarn 

logična izbira. Za odprte pisarne smo se odločili, ker menimo, da veliko zaposlenih v 

proizvodnji ni prepričanih o pomembnosti in vrednosti svojih idej, prav tako pa se med 

svojim delom o njih težje pogovorijo s strokovnjaki in ideje dodelajo. Prav iz tega razloga je 

nastala ideja o odprtih pisarnah, ki se jih lahko udeležijo vsi zaposleni, ne glede na to, v kateri 

izmeni delajo, saj so pisarna in zaposleni v oddelku za raziskave in inovacije na voljo za 

strokovno pomoč vsako prvo sredo v mesecu. Od marca 2019 se je odprtih pisarn, ki smo jih 

zaradi netipične izvedbe poimenovali odprte inovacije, udeležilo 11 zaposlenih in kar 5 

predlagateljev idej je bilo iz oddelka proizvodnje ali vzdrževanja, torej slaba polovica. Od 

skupno 22 podanih idej jih je kar polovica podanih s strani oddelka proizvodnje ali 

vzdrževanja, kar je potrdilo uspešnost implementacije in spodbudilo inovativnost tudi med 

oddelki, v katerih se je zaznala nižja stopnja inovacijske kulture. Glede na to, da je udeležba 

upadala glede na pogostost oglaševanja odprtih inovacij, smo mnenja, da je treba inovacijsko 

zavedanje in možnosti, ki se nudijo zaposlenim, deliti med zaposlene, saj se s komuniciranjem 

le-teh zaposleni bolj opogumijo in pridejo na dan s svojimi predlogi. 

Naslednji način odprtega inoviranja, za katerega smo se odločili, je nadgradnja obstoječega 

sistema za beleženje in vrednotenje idej, sistema BIPS (Brezmejne ideje Plastike Skaza). 

Predhodno so se v sistemu BIPS beležile zgolj ideje, ki so prinašale podjetju prihranke, 

medtem ko se nikjer niso beležile ideje, ki bi podjetju prinašale dodano ali prodajno vrednost, 

kar je tudi težje ovrednotiti. Od marca 2019 obstaja v sistemu BIPS, kamor zaposleni beležijo 

svoje ideje, tudi možnost izbire registracije izboljšave oziroma inovacije, ki podjetju prinaša 

posebne prihranke skozi dlje trajajoče obdobje ali posebno prodajno in dodano vrednost. Gre 

za inovacije, ki jih lahko opredelimo kot nov ali izboljšan izdelek, nov proizvodni ali 

tehnološki postopek ali poslovno priložnost za podjetje. Od začetka uvedbe t. i. inovacijskega 

gumbka je svojo izboljšavo prek njega podalo 14 različnih predlagateljev, ki so podali skupaj 

31 različnih potencialnih inovacij. Tudi pri uporabi inovacijskega gumbka za podajanje 

predlogov prednjačijo zaposleni iz proizvodnje, saj so oddali tretjino inovacij – kar 10 od 31 

izboljšav je prišlo iz oddelka proizvodnje. Na oviro lahko naletimo, ko se bo začelo 

izplačevanje nagrad za podane inovacije, saj je marsikatere težko ovrednotiti ali podati 

natančno vrednost, ki se v veliki večini pokaže šele skozi daljše obdobje. Zaenkrat so 

inovacije ovrednotene na podoben način kot prihranek, saj se predlagatelju izplača odstotek 
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glede na prodajo v enem letu, od česar se odštejejo morebitne investicije. Za težje primere 

ovrednotenja nagrade za podane inovacije pa se sestane komisija, kateri predlagatelj predstavi 

idejo, ta pa jo pred pričetkom implementacije odobri in potem nadzira.  

Ovira, na katero smo naleteli pri implementaciji novih metod odprtega inoviranja, je 

predvsem zadržanost zaposlenih do vključevanja v podajanje idej. Prišli smo do ugotovitve, 

da v procesih inoviranja ne želijo sodelovati, in kot razlog so navedli, da imajo občutek, da 

implementacija njihove ideje traja predolgo in se realizira prepočasi. Zaposleni pogosto 

dvomijo v svoje ideje ali se jim ne zdijo tako prodorne, da bi jih bilo vredno spraviti na dan, 

zato je le malo tistih, ki svoje ideje ali inovacije takoj oddajo v sistem BIPS. Večina se je 

želela o svoji ideji vedno najprej pogovoriti pred uradnim vnosom v sistem. Zaznali smo tudi, 

da zaposleni včasih po postopku, ko oddajo svojo izboljšavo ali inovacijo, obupajo, saj ne 

želijo ali nimajo časa sodelovati pri razvoju ideje, ker imajo ogromno delovnih nalog in 

zadolžitev na svojem delovnem mestu. Naslednja ovira se pojavi, ko se ideje začnejo 

ponavljati. Izziv je zavrniti idejo, ki je sicer dobra, vendar jo je pred tem že podal drug 

sodelavec. V oddelku za raziskave in inovacije se posebej posvetijo vsakemu primeru, da z 

zavrnitvijo ne bi demotivirali predlagatelja za nadaljnje poskuse sodelovanja v procesih 

inoviranja. Težava se pojavi tudi v porazdelitvi nagrade med predlagateljem in izvajalcem 

ideje, saj včasih predlagatelj po oddaji izboljšave pri sami realizaciji le-te ne sodeluje več in 

večji del dela pri implementaciji opravi drug sodelavec ali zunanji izvajalec. Tudi tukaj je 

potrebno biti previden, da se kljub delitvi nagrade vsi vpleteni v realizacijo počutijo 

enakovredno pomembni za uspeh ideje in prineseno dodano vrednost podjetju. 

6.2 Predlogi  

Ker smo se v okviru magistrske naloge odločili za implementacijo novih načinov odprtega 

inoviranja za spodbujanje inovativnosti predvsem za segment zaposlenih, je v prihodnje velik 

potencial za razširitev metod odprtega inoviranja tudi v segmentu zunanjih deležnikov, s 

katerimi podjetje sodeluje. Menimo, da je v naslednjem koraku pomembno osredotočanje 

predvsem na kupce in končne uporabnike, saj je podjetje Plastika Skaza proizvodno podjetje, 

ki  poleg pomembnih izdelkov za poslovne kupce (B2B) izdeluje tudi izdelke svoje lastne 

blagovne znamke. Prav iz tega razloga je pomembno, da začnejo v svoje inoviranje še bolj 

intenzivno vključevati svoje obstoječe ali potencialne kupce in končne uporabnike, saj lahko 

prav od njih dobijo številne uporabne in konkretne ideje ter informacije, ker točno vedo, 

kakšna je njihova uporabniška izkušnja in kaj potrebujejo. V podjetju Plastika Skaza se že 

uporablja poskusna platforma za izmenjavo uporabniških izkušenj med zaposlenimi za 

izdelke lastne blagovne znamke, kjer se že kaže njena uporabnost. Velik potencial ima gotovo 

platforma za izmenjavo uporabniških izkušenj na evropski in kasneje globalni ravni, saj 

podjetje vedno bolj širi svoj trg in vedno več je držav, v katerih je prisotno s svojimi izdelki. 
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V podjetju Plastika Skaza se morajo začeti še bolj skrbno odločati, katere metode odprtega 

inoviranja bodo uvedli za spodbujanje podajanja idej, saj se pogosto zgodi, da zaradi 

prevelikega števila metod in želje po čim bolj intenzivnem spodbujanju deležnikov za 

podajanje idej nobena ni skrbno vpeljana in podprta s kadri od pobude za idejo do njene 

implementacije. Podjetje mora svojo pozornost usmeriti na dosledno razvijanje novih 

modelov za spodbujanje idej pri deležnikih, pri katerih zaznavajo manj podajanja idej, in 

krepiti inovacijsko mrzlico ter motivacijo pri tistih deležnikih, ki plodne ideje podajajo redno. 

Za ohranitev motivacije za podajanje koristnih predlogov in idej različnih deležnikov je 

pomembno, da so vse ideje obravnavane enakovredno in da je predlagatelju ideje jasno, zakaj 

njegova ideja v tem trenutku mogoče ni prava za podjetje. Pomembno je da mu s tem ne 

pokvarijo veselja do nadaljnjega udejstvovanja v procesih inoviranja. Prav tako je pomembno, 

da se vsi deležniki, ki ideje podajajo, zavedajo, da zasedajo vidno vlogo v procesih inoviranja, 

da so zato cenjeni in lahko prispevajo k spremembam v podjetju in ustvarjanju novih 

izdelkov, četudi to ni njihova glavna naloga.  
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