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POVZETEK 

Ugotavljali smo učinke, rezultate, razloge za (ne)sodelovanje ter prednosti/pomanjkljivosti 

sodelovanj med podjetji in JRO-ji na (so)financiranih RR projektih iz vidika podjetij in 

podjetniških povezav. Ugotovili smo, da se podjetja in JRO-ji povezujejo zaradi doseganja 

prebojnih rezultatov in ne zaradi finančnih koristi. Med seboj ne sodelujejo zaradi birokracije, 

neustreznega kadra, nizkih finančnih spodbud, nepoznavanja razpisov, JRO-ji pa so premalo 

samoiniciativni pri navezovanju stikov. Pomembni učinki sodelovanj so vstop na nove trge, 

izboljšave na področju človeških virov in nova partnerstva, manj pomembni pa ustanavljanje 

start-up podjetij ter korist od patentov in licenc. Pomembna rezultata sodelovanj sta razvoj 

novih izdelkov/storitev ter njihova ponudba na trgu, nepomembna pa znanstveni dosežki in 

podeljeni patenti. Izboljšanje sodelovanj naj temelji na pogostejšem sodelovanju, izmenjavi 

znanj, primernih povezovalnih kadrih, olajšani administraciji, ustreznem upravljanju s PIL in 

boljši javni prepoznavnosti. 

Ključne besede: podjetja, javno-raziskovalne institucije, razvojno-raziskovalna dejavnost, 

povezovalne institucije, učinki/rezultati sodelovanj, prednosti/pomanjkljivosti sodelovanj, 

motivi za sodelovanje. 

SUMMARY 

We were identifying the effects, results, reasons for (non)collaboration and 

advantages/disadvantages of collaborations between businesses and PRIs on (co)funded R&D 

projects from the perspective of businesses and business connections. We found that 

businesses and PRIs are connecting to achieve breakthrough results and not for financial 

benefit. They do not collaborate because of bureaucracy, unsuitable staff, low financial 

incentives, unfamiliarity with tenders, while PRIs lack self-incentive in establishing contacts. 

Important effects of collaborations are entry into new markets, improvements in the field of 

human resources and new partnerships, while less important are founding start-up businesses 

and benefiting from patents and licenses. Important collaboration results are development of 

new products/services and their presence in the market, and less significant are scientific 

achievements and granted patents. Improvement of collaborations should be based on more 

frequent collaboration, knowledge exchange, suitable liaison staff, easier administration, 

proper management with IPR and better public recognition. 

Keywords: businesses, public research institutions, research-development activity, cohesive 

institutions, effects/results of collaborations, advantages/disadvantages of collaborations, 

motives for collaboration. 
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1 UVOD 

Magistrska naloga je oblikovana na podlagi rezultatov raziskave z naslovom »Analiza 

učinkovitosti vlaganj v razvojno-raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju RRD) v Sloveniji« 

(AUV-RRD-SLO), ki je med aprilom 2018 in marcem 2020 v sodelovanju med Fakulteto za 

management Koper in Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne Študije iz Celja, 

potekala v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP: V5-1706). Vodja projekta je bil 

prof. dr. Dušan Lesjak. Namen projekta je bil raziskati učinkovitost in učinke vlaganj v RRD, 

prepoznati vpliv povezanih davčnih olajšav na RRD ter pomen vlaganj v RRD za 

gospodarsko rast (Fakulteta za management 2018). 

RRD je posredno odgovorna za gospodarsko rast podjetij in ekonomij, pospešuje tehnološki 

razvoj, konkurenčnost in inovativnost (Stanovnik in Uršič 2019, 16).  Predvsem slednjo lahko 

pojmujemo kot dejavnik uspešnosti in konkurenčnosti, ki pa ni odvisen le od RRD, temveč 

tudi od (ne le finančnih in javnih) vlaganj v načrtovanje proizvoda, zaposlene, v njihovo 

izobraževanje, spoznavanje novih tehnologij ter prenose znanja v celotno poslovanje in delo 

podjetij (Fatur in Likar 2009, 14). Kot pomemben dejavnik uspešnosti lahko izpostavimo 

možnost in pripravljenost sodelovanja podjetij s konkurenco in z zunanjimi partnerji, kot so 

javne raziskovalne organizacije (JRO-ji). Vezni člen med obema so v Sloveniji pisarne za 

prenos tehnologij na JRO-jih ter druge povezovalne institucije. Ob povezovanjih obeh 

akterjev (tudi preko podjetniških povezav) na skupnih (so)financiranih razvojno-raziskovalnih 

(v nadaljevanju RR) projektih se pojavljajo dvomi v skupno delo, različni so razlogi in motivi 

za (ne)sodelovanje, očitne so ovire in pomanjkljivosti, pa tudi prednosti, učinki in rezultati teh 

sodelovanj, ki smo jih tako z vidika podjetij kot tudi podjetniških povezav podrobneje opisali 

in analizirali v raziskavi. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema  

Na uspešnost poslovanja podjetij ne vplivajo samo finančni viri, ampak tudi znanje ljudi, 

naprednejša tehnologija, raziskave in razvoj, strategija podjetja in drugo. Nerešene dileme 

ostajajo na področjih prednosti in pomanjkljivosti sodelovanj, vzrokih in razlogih za 

(ne)sodelovanje, načinih povezovanj, načinih navezovanja prvih medsebojnih stikov ter 

podrobnejših končnih učinkih teh sodelovanj z vidika tako podjetij kot podjetniških povezav, 

kar nameravamo pokazati v pričujoči raziskavi. Temo se nam je zdelo smiselno analizirati 

zaradi ugotavljanja, kako (ali sploh) finančne spodbude za RRD s strani države vplivajo na 

učinkovitost in uspešnost sodelovanja med podjetij in JRO-ji, ki te spodbude prejmejo in z 

njimi razpolagajo. Zanimalo nas je, ali ta podjetja uspešneje in hitreje razvijajo in uvajajo 

nove tehnologije in ali so bolj sposobna rezultate (so)financiranih RR projektov pretvoriti v 

uspešne tržne produkte. Naše zanimanje je bilo usmerjeno v analizo učinkov državnih 

subvencij glede na velikost (mikro in malo, srednje in veliko podjetje) in tehnološko razvitost 

(nizko-srednje tehnološko, visoko tehnološko podjetje) podjetij, zanimala nas je vloga 
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povezovalnih institucij kot pomembnega veznega člena med podjetji in JRO-ji. Posebej smo 

se posvetili tudi analizi motivov in razlogov za (ne)sodelovanje med podjetji in JRO-ji, iskali 

smo prednosti, pomanjkljivosti in rezultate teh povezovanj ter obenem oblikovali tudi 

predloge za njihovo izboljšanje. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge ter teoretična izhodišča 

V kvalitativni raziskavi smo ugotavljali, kako sodelovanje podjetij in JRO-jev na skupnih 

(so)financiranih RR-projektih (tudi preko povezovalnih institucij) vpliva na učinkovitost in 

uspešnost njihovega poslovanja. Ugotoviti smo želeli, kako učinkovita so državna vlaganja v 

RR, razlogi in motivi podjetij za sodelovanje (nesodelovanja) z JRO-ji, 

prednosti/pomanjkljivosti/ovire sodelovanj in predlogi izboljšav, njihovi doseženi rezultati in 

učinki.  

Da bi dosegli predvideni namen raziskave, smo proučili znanstveno ter strokovno tujo in 

domačo literaturo, pri čemer smo se osredotočili na RR in inovacijsko aktivnost ter 

absorpcijsko sposobnost podjetij, posebej so nas zanimale izkušnje podjetniških povezav. 

Opredelili smo področja, nujna za razumevanje obravnavanega problema in z njimi povezane 

pojme. Osnovno smo proučevali RRD, temeljne zakone in strateške dokumente ter njihove 

učinke na RRD v Sloveniji. Podrobneje smo raziskali prenos znanja iz JRO-jev v 

gospodarstvo ter pojasnili vlogo odcepljenih podjetij in povezovalnih institucij na RRD ter 

pomen intelektualne lastnine (v nadaljevanju IL). Dalje so nas zanimale ugotovitve domačih 

in tujih raziskovalcev o motivih podjetij in JRO-jev za (ne)sodelovanje, prednosti, 

pomanjkljivosti, rezultati in učinki sodelovanj. V empiričnem delu naloge smo oblikovali dva 

spletna vprašalnika, ki smo ju posredovali podjetjem in podjetniškim povezavam ter tako 

pridobili potrebne podatke za izvedbo kvalitativne raziskave in analizo. 

Končno smo predlagali smernice za učinkovitejše sodelovanje med podjetji in JRO-ji, na 

podlagi koriščenja sredstev s strani države preko podjetniških povezav. 

1.3 Raziskovalna vprašanja magistrske naloge 

V raziskavi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kakšni so motivi/razlogi podjetij, da se pri (so)financiranih projektih s strani države 

povezujejo/ne povezujejo z JRO-ji? 

 Katere so pomanjkljivosti/prednosti pri povezovanju podjetij in JRO-jev na skupnih 

(so)financiranih projektih s strani države z vidika podjetij in podjetniških povezav? 

 Kakšni so učinki/rezultati sodelovanj med podjetji in JRO-ji na skupnih (so)financiranih 

projektih s strani države z vidika podjetij in podjetniških povezav? 
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1.4 Sestava magistrske naloge 

Uvod magistrske naloge smo namenili njeni predstavitvi: najprej smo opredelili obravnavani 

problem, opisali smo namen in cilje raziskave, navedli raziskovalna vprašanja ter opisali 

strukturo naloge. Dalje smo s pregledom in preučitvijo tuje in domače strokovne literature ter 

ustreznih spletnih in drugih virov oblikovali teoretična izhodišča in pojasnili ključne pojme za 

empirični del naloge in analizo. V empiričnem delu raziskave, ki smo jo izvedli med 

oktobrom 2019 in marcem 2020, smo opisali metodologijo dela in vzorčenje, v končni analizi 

smo v preglednicah predstavili pridobljene podatke in jih v spremnem besedilu dodatno (tudi 

osebno) interpretirali. V povzetku smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja ter 

podjetjem in podjetniškim povezavam podali priporočila za nadaljnje sodelovanje na skupnih 

RR-projektih. 
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2 RAZVOJNO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

Glavna značilnost RRD je, da se ta izvaja za ustvarjanje novega znanja, kar je tudi glavni 

rezultat njenih aktivnosti. Pridobljeno znanje je lahko usmerjeno v ustvarjanje gospodarske 

koristi, obravnavanje družbenih izzivov ali pa le v ustvarjanje znanja samega po sebi (OECD 

2015, 25). RRD poteka v obliki temeljnega in uporabnega raziskovanja, predkonkurenčnih in 

industrijskih raziskav ter v obliki prenosa znanja (Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti 

(ZRRD), Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 

57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19). Države, ki veliko vlagajo v RRD, so bolj 

konkurenčne na trgu kot tiste, ki vlagajo manj, njihovi rezultati (izdelki in storitve) pa na 

različnih področjih (zdravstvo, promet, digitalizacija, okolje, energetika, sociala …) ustvarjajo 

boljšo družbo (Evropska komisija 2014, 3). Zato se nam zdi pomembno, da se področje RRD 

razvija in širi še posebno premišljeno. Pri tem so posebej v ospredju ravnanje s človeškimi 

viri, razvoj in vpeljevanje inovativnih tehnologij, upravljanje s pravicami intelektualne 

lastnine ter (ne le finančna) vlaganja v RRD.  

Stanovnik in Uršič (2019, 16) ter Rodica, Vojnović in Grujić (2014, 52) navajajo, da je RRD 

osnova za pospeševanje tehnološkega razvoja, konkurenčnosti in inovativnosti posameznih 

podjetij in ekonomij ter je posredno odgovorna tudi za njihovo gospodarsko rast. Podjetja so, 

da bi dosegala konkurenčnost (Žampa in Bojnec 2013, 58) pojem opredelita kot »zmožnost 

ohranjanja in povečevanja tržnega deleža glede na druge organizacije v panogi«) ter usmerjala 

povpraševanje, primorana uvajati RR in inovacijsko dejavnost v svoje poslovne strategije. Isti 

avtorji opozarjajo, da se RRD ne izvaja le v naravoslovju ali tehničnih vedah, temveč na 

različnih področjih. Raziskave in razvojne dejavnosti so pomemben del razvoja tudi 

družboslovnih in humanističnih ved in celo umetnosti. RRD zajema formalne raziskave v 

raziskovalno-razvojnih enotah ter priložnostne raziskave, ki se izvajajo v drugih zunanjih 

enotah. RRD poteka v obliki temeljnih in aplikativnih raziskav ali eksperimentalnega razvoja, 

ima lahko splošne ali posebne cilje, vendar skupne značilnosti. OECD (2015, 44–45) jih 

navaja: 

 raziskave so nove, stremijo k novemu znanju in ugotovitvam; 

 so ustvarjalne, izvirne; 

 so negotove glede časa, izida in stroškov; 

 so sistematične, načrtovane, opredeljene in določene s proračunom; 

 rezultati raziskav so prenosljivi, dostopni drugim in ponovljivi. 

RRD je temeljni del nacionalnega inovacijskega sistema (NIS), ki ga je Konda (2014, 39–40) 

povzela po definiciji OECD ter zapisala, da je NIS sistem tistih institucij, ki so (skupaj ali 

posamič) odgovorne za razvoj novih tehnologij, vlade pa v tem okviru oblikujejo in uvajajo 

različne politike, preko katerih vplivajo na sam inovacijski proces. Avtorica je navedla 

temeljne elemente NIS, ki so: vladna politika, prizadevanja podjetij in gospodarstva na 

področju RRD, izobraževanje in usposabljanje, struktura industrije ter vse institucije, ki so 
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pristojne za njegovo izvajanje (podjetja, JRO-ji, inštituti, organizacije za prenos tehnologij, 

ostale povezovalne institucije med podjetji in JRO-ji in pristojne državne institucije). 

Krovni zakon, ki ureja RRD, je Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, temeljni strateški 

dokument pa Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 

(ReRISS, Uradni list RS, št. 43/11). Oba na kratko opisujemo v nadaljevanju, obenem pa 

predstavljamo še nekaj področij RRD, ki so ključna za njeno razumevanje. 

2.1 Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020  

RRD v Sloveniji izvajajo raziskovalne organizacije ali zasebni raziskovalci v obliki 

programov in projektov v skladu z Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 

2011–2020 (ReRISS). ReRISS je programski dokument z vizijo do leta 2020 vzpostaviti 

raziskovalni in inovacijski sistem, ki ga oblikujejo različni deležniki z namenom povečati 

ugled dela raziskovalcev, inovatorjev ter RRD. Strategija omogoča raziskovalcem ugodne 

okoliščine za delo in izvajanje raziskav ob sodelovanju raziskovalnih ustanov, država pa se ob 

tem obvezuje, da jih bo ustrezno tudi finančno podprla. Cilj strategije je omogočiti višjo 

kakovost življenja za vse, obenem dosegati višjo dodano vrednost na zaposlenega, dosegati 

večji delež tehnoloških in netehnoloških inovacij, zagotavljati več kakovostnejših delovnih 

mest ter tako dvigniti konkurenčnost gospodarstva (ReRISS).  

2.1.1 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)  

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je krovna institucija 

RRD v Sloveniji, katere namen je opravljati strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z 

izvajanjem sprejetega nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa. Njena glavna 

naloga je, da odloča o izbiri, kaj se bo financiralo iz sredstev državnega proračuna ter obenem 

spremlja izvajanje financiranih projektov (Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno 

dejavnost Republike Slovenije, Uradni list RS št. 123/03 in 105/10).  

2.1.2 Učinki ReRISS 

V zadnjem dostopnem Poročilu o uresničevanju ReRISS za obdobje 2015–2017 (Vlada RS 

2019) so podane ugotovitve o izvajanju ključnih dejavnikov uspeha (upravljanje 

raziskovalnega in inovacijskega sistema, vlaganje v znanost in inovacije, človeški viri, odprt, 

odličen in privlačen sistem, učinkovitost raziskovalno inovacijske dejavnosti in učinki na 

gospodarstvo), ki pa za nadaljnji razvoj RRD v Sloveniji niso spodbudne. V primerjavi s 

stanjem pred sprejetjem RISS (pred 2011) je Slovenija v obdobju njenega izvajanja kljub 

drugačnim zavezam poslabšala svoj raziskovalno-inovacijski položaj v Evropski uniji (EU). 

Po podatkih Evropske komisije (2019) ter Urada RS za makroekonomske analize in razvoj 
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(UMAR 2019) se Slovenija glede na evropski inovacijski indeks (EII) znotraj držav članic 

srednje Evrope uvršča v skupino močnih inovatork, čeprav je v obdobju 2010–2017 zaostala 

za povprečjem EU. Ta je v letu 2017 znašal 0,504, Slovenija pa je dosegla vrednost 0,465. EII 

je sestavljeni kazalnik, ki spremlja učinkovitost nacionalnih inovacijskih sistemov članic EU 

na področjih javnih in zasebnih investicij v inovacijsko aktivnost, inovacijske aktivnosti v 

podjetjih, dejavnikih te zunaj podjetij ter učinkih inovacijske aktivnosti, izraženih v 

zaposlenosti in prodajnih rezultatih podjetij. Na osnovi 27 kazalnikov so države uvrščene v 

štiri skupine, od inovacijsko najbolj do najmanj uspešnih držav. Med vodilne inovatorke se 

uvrščajo države, katerih inovacijska učinkovitost je večja od 120 % povprečja EU v letu 2010. 

Slovenija pa se po najnovejših podatkih Evropske komisije (Evropska komisija 2020a) v 

povprečju vseh držav EU uvršča v skupino zmernih inovatork ter dosega vrednost 92 % 

povprečja EU ter je edina med državami zmernimi inovatorkami, ki ji je inovacijska aktivnost 

v primerjavi z drugimi v letu 2018 upadla (za 9,9 %). Podatki so prikazani za obdobje med 

leti 2012–2018. Njeno uvrstitev prikazujemo na sliki 1.  

 

Slika 1: Uvrščanje Slovenije med državami EU glede na uspešnost njenega inovacijskega 

sistema 

Vir: Evropska komisija 2020a. 

Na področjih človeških virov (po številu novih doktorjev znanosti in deležu terciarno 

izobraženih) ter naložb podjetij v RR dosega Slovenija sicer nadpovprečne rezultate, slabše pa 

se uvrščamo na področjih financiranj, prodajnih učinkov in po številu inovatorjev. Še posebej 

Slovenija ne sledi EU na področju prenosa znanja iz JRO v gospodarstvo, kar povzroča 

nazadovanje pri ustvarjanju novih tehnologij, proizvodov in storitev, upočasnjuje se napredek 

znanja, kar ima za posledico upad konkurenčnosti. Po najnovejših podatkih World Economic 

Foruma (2019) se je v letu 2018 Slovenija po inovacijski sposobnosti (Štrukelj in Dolinšek 

(2014, 39) jo opredelita kot »sposobnost čim hitrejšega razvoja in uvajanja novih tehnologij«) 

uvrstila na 28., po RRD pa na 27. med 141 državami, zavedenimi v statistiko. Tako se 

uvrščamo v skupino inovativnih držav »sledilk«, to je držav, ki po inovacijskih rezultatih 
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zaostajajo za drugimi državami. V letu 2019 je v svetovnem merilu glede na globalni 

inovacijski indeks zasedla 32. mesto med 131 proučevanimi državami, kar je za eno mesto 

nižja uvrstitev v primerjavi z letom prej (Cornell University, INSEAD in WIPO 2019; 2020). 

Vzroke za to stanje je iskati v znižanju sredstev za RRD in upadu števila raziskovalcev, pa 

tudi v trendu padanja visoko tehnološkega izvoza in številu podeljenih patentov (Vlada RS 

2019, 154–155).  

2.2 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) 

Osnovni pogoj RRD je avtonomnost raziskovalcev, ki to dejavnost opravljajo, ta pa mora 

sloneti na načelih etičnosti in odgovornosti z namenom uresničevati cilje, ki so zapisani v 

RISS. Izvajanje RRD je pogojeno s spoštovanjem socialnega, okoljevarstvenega in 

trajnostnega vidika razvoja družbe, medsebojno povezovanje in sodelovanje na državni in 

mednarodni ravni pa mora temeljiti na načelu konkurenčnosti, učinkovitosti in kakovosti. 

Financiranje RRD mora biti izvajano na način, da je poraba pridobljenih javnih sredstev 

pregledna in učinkovita, rezultati RRD pa so javni (omejitve so določene s predpisi, ki urejajo 

varstvo podatkov, varstvo avtorskih pravic in varstvo intelektualne lastnine). Glavni cilji 

zakona so povečati prepoznavnost in pomembnost RRD ter tako spodbuditi povezovanje 

znotraj raziskovalne sfere ter zunaj nje na področju gospodarstva, izobraževanja in znanosti, 

pospeševati mednarodno in interdisciplinarno sodelovanje, povečati skupni obseg sredstev, 

namenjenih RRD, ustvarjati primerne pogoje za izvajanje RRD ter razvijati človeške vire in 

krepiti vlogo znanosti ter RRD pri vzgoji kadrov (ZRRD). 

ZRRD je, kot je zapisano, temelj za opredelitev in urejanje vlaganj v RRD, za katere 

Stanovnik in Uršič (2019, 17) trdita, da so (sestavljena iz zasebnih in javnih vlaganj) eden od 

vzvodov za konkurenčnost, inovativnost in gospodarsko rast tako podjetij kot držav.  

2.3 Vlaganja v RRD 

Ključna za uspešnost, inovativnost in konkurenčnost podjetij so tudi vlaganja v RRD. Bruto 

domači izdatki za RRD (BIRR – skupni notranji izdatki za RRD, ki se izvaja na nacionalnem 

ozemlju v določenem obdobju, sestavljajo ga notranji izdatki štirih sektorjev: poslovnega 

sektorja, državnega sektorja, visokošolskega sektorja in zasebnega nepridobitnega sektorja) so 

v Sloveniji v letu 2018 po končnih podatkih znašali 892,7 milijona EUR, kar je 11,3 % več 

kot v letu 2017 (SURS 2020a). Z namenom vzpostavitve konkurenčnosti podjetij, za to 

pristojne institucije (SPIRIT Slovenija, Slovenski podjetniški sklad in SID Banka s podporo 

MGRT) razpisujejo povratna in nepovratna sredstva. Cilj teh razpisov je vključevanje 

slovenskega gospodarstva v mednarodne znanstveno-raziskovalne programe, ustvarjanje 

novih delovnih mest, spodbujanje inovacijskih praks in ustvarjanje inovacijske infrastrukture 

(MGRT 2019). Krošelj (2019) je na podlagi lastne raziskave ugotavljala učinke subvencije P2 
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(subvencija Slovenskega podjetniškega sklada za zagon inovativnih projektov) na uspešnost 

poslovanja podjetja ter na število delovnih mest. Avtorica je raziskavo izvedla na podlagi 

primerjalne analize sekundarnih podatkov. V vzorec je vključila 280 podjetij, od katerih je 

bilo 130 subvencioniranih podjetij in 150 podjetij, ki niso prejeli subvencije. Uspešnost 

podjetij je ugotavljala na podlagi finančnega kazalnika dodane vrednosti na zaposlenega in 

števila delovnih mest v povezavi z višino prejete subvencije. Časovno je podatke proučevala v 

obdobju enega leta pred prejemom subvencije in treh let po prejemu subvencije. Rezultati so 

pokazali, da višina dodeljene subvencije ni pozitivno povezana z rastjo uspešnosti poslovanja 

podjetja, ki je bila merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega, prav tako pa višina dodeljene 

subvencije ni pozitivno povezana z rastjo delovnih mest. To pomeni, da na uspešnost 

poslovanja podjetij ne vplivajo samo finančni viri, ampak tudi znanje ljudi, naprednejša 

tehnologija, raziskave in razvoj, strategija podjetja in drugo. Slovenija spodbuja sodelovanje 

med JRO-ji in podjetji preko različnih instrumentov z namenom omogočati boljši izkoristek 

javnih vlaganj v izobraževanje in raziskave. Preko okrepitve inovacijske aktivnosti, zvišanja 

dodane vrednosti in povečanja števila delovnih mest je njihov cilj izboljšanje konkurenčnega 

položaja Slovenije na globalnem trgu. 

2.3.1 Evropski program spodbujanja RRD – Obzorje 2020 

Med leti 2014 in 2020 je EU za namene RRD namenila več kot 80 milijard evrov, ki jih je 

razdeljevala v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Ta program je 

aktiven od leta 2014 in je najpomembnejši finančni instrument, katerega cilji so pospešiti 

razvoj in konkurenčnost EU na področju RRD, ustvarjati nova delovna mesta ter pospešiti 

gospodarsko rast do leta 2020. Izvaja se v skladu s strategijo Unija inovacij ter strategijo 

Evropa 2020. Program spodbuja najkakovostnejše raziskave, ki jih financira Evropski 

raziskovalni svet (ERC), ki je bil ustanovljen prav z namenom financirati najuspešnejše 

raziskovalce v EU. Obzorje 2020 spodbuja vodilno vlogo industrije na področju RRD 

predvsem s povečevanjem večjih naložb v ključne tehnologije in omogočanjem lažjega 

dostopa do finančnih sredstev za mala in srednje velika podjetja. Najpomembnejši namen 

programa je izboljšati možnosti za sodelovanje med raziskovalnim delom in gospodarstvom, 

ter tako pomagati inovativnim podjetjem premostiti ovire pri razvoju novih izdelkov in 

njihovem umeščanju na mednarodni trg (Evropska komisija 2020b).  

2.3.2 Slovenija in vlaganja v RRD 

EU si je leta 2010 v Strategiji Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo 

rast (Evropska komisija 2010) postavila za cilj do leta 2020 za RRD nameniti 3 % svojega 

BDP (1 % financiran z javnimi sredstvi, 2 % pa z zasebnimi). Po podatkih SURS-a (2020a), 

se je Slovenija v letu 2018 oddaljila od tega cilja, saj je za RRD namenila le 2 % BDP. 

Večino sredstev za RRD je prispeval poslovni sektor (1,4 % BDP, namenjenega RRD). 
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2.3.3 Slovenska podjetja na področju RRD 

Učinkovitost vsakega (tudi slovenskega) inovacijskega sistema se odraža na sposobnosti 

povečati lastno konkurenčnost in produktivnost preko tehnoloških (nov, izboljšan proizvod ali 

postopek) in netehnoloških (inovacija na področju trženja ali organiziranja) inovacij. SURS 

(2020b) navaja podatke, da je inovacijska aktivnost slovenskih podjetij v letih 2016–2018 

znašala 49 %, kar pomeni 2365 inovacijsko aktivnih podjetij, registriranih v Sloveniji (tista 

podjetja, ki so v opazovanem obdobju uvedla eno ali več inovacij ali začela inovacijsko 

aktivnost, ki je niso dokončala). Polovica od njih je uvedla tako tehnološko (nov, izboljšan 

proizvod ali postopek) kot netehnološko inovacijo (inovacijo na področju trženja ali 

organiziranja). Bolj inovacijsko aktivna so bila po številu zaposlenih velika podjetja (86 % 

velikih podjetij se je ukvarjalo z inovacijsko dejavnostjo), glede na dejavnost, s katero so se 

ukvarjala, pa je bil večji delež inovacijsko aktivnih podjetij zastopan v sektorjih predelovalnih 

dejavnosti (55 % podjetij). 

Inovativnost podjetij (in tudi držav) lahko pojmujemo kot dejavnik njihove uspešnosti, vendar 

pa ta ni odvisna le od RRD. Vsaka vpeljava inovacije v podjetju zahteva tudi napredek in 

spremembe v postopkih načrtovanja proizvoda, izobraževanju in usposabljanju zaposlenih, 

spoznavanju in osvajanju novih tehnologij, nove prenose znanja ter spodbujanje nastajanja in 

vpeljevanja novih idej v celotni postopek dela (Fatur in Likar 2009, 14).  

2.4 Sodelovanje med podjetji in JRO-ji na področju razvojno-raziskovalne dejavnosti 

Pomemben dejavnik uspešnosti podjetij, kot ga izpostavlja Likar (2018), je pripravljenost 

sodelovati tako s konkurenčnimi podjetji kot tudi s partnerji izven gospodarstva, kot so JRO-

ji. Osnovni pogoj za delovanje JRO-jev je, da omogočajo izvajanje RRD. JRO-je ustanovi RS 

ali druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava, mednje pa spadajo različni javni 

raziskovalni in infrastrukturni zavodi ter visokošolski zavodi (ReRISS). 

Kot sodelovanje lahko pojmujemo vsek odnos med dvema stranema, kjer je rezultat 

soustvarjanje ali prenos znanja med njima. Tako široka definicija lahko obsega različne 

aktivnosti; od branja raznih strokovnih člankov do več let trajajočih skupnih raziskovanj. Zajc 

(2012, 42) navede več skupnih aktivnosti, ki jih lahko razumemo kot sodelovanje med JRO in 

podjetji: 

 nakup in izposoja tehnologij/prototipov, ki jih razvije ena ali druga stran; 

 neformalna mreženja v obliki konferenc, okroglih miz ipd., ki se jih udeležujejo 

predstavniki obeh strani; 

 patentiranje rezultatov (so)financiranih projektov; 

 pogodbeno sodelovanje na področju RR-dejavnosti; 

 sodelovanje v obliki predavanj (predstavnik JRO predava v podjetju ali obratno); 

 pridobivanje znanja preko patentov in znanstvenih člankov; 
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 začasna mobilnost osebja iz JRO v podjetja in obratno; 

 sodelovanje preko pisarn za prenos tehnologij;  

 ustanavljanje skupnih podjetij; 

 skupna vlaganja; 

 izdaja skupnih znanstvenih publikacij; 

 skupni raziskovalni centri; 

 skupno mentorstvo podiplomskim in doktorskim študentom; 

 skupni raziskovalni programi; 

 sponzorstvo profesuram in dajanje finančnih prispevkov; 

 souporaba raziskovalne opreme; 

 medsebojno svetovanje; 

 ustanavljanje "spin-off" in "start-up" podjetij; 

 zaposlovanje diplomantov. 

Delo JRO temelji na treh stebrih: izobraževanju, raziskovalni dejavnosti in prenosu znanj in 

tehnologij, tako medsebojno kot v druge sfere, predvsem v gospodarstvo (Habjanič idr. 2015). 

Ta steber podrobneje predstavljamo v naslednjem poglavju. 
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3 PRENOS ZNANJA IZ JRO V GOSPODARSTVO 

Henttonen, Kianto in Ritala (2016, 751–752) navajajo več avtorjev, ko opredeljujejo besedno 

zvezo prenos znanja, povzamejo pa, da je prenos znanja tisti prispevek posameznika, ki svoje 

individualno znanje, namenjeno organizaciji, spremeni v kolektivno. Lee idr. (2010, 473) 

poudarjajo, da mora biti izmenjava znanja v korist tako posamezniku kot skupini, Hsu (2008, 

1316–1317) pa to definicijo razširi še s pogojem, da proces prenosa znanja od nosilca k 

prejemniku temu omogoča boljše in lažje delo. Pri tem ni pomembno, ali je prenos znanja 

nameren ali nenameren, le da na obeh straneh poteka resničen interes prenosa, pomembna pa 

je tudi njegova hitrost in kakovost ter tudi stalnost. Ta povzroča, da vrednost znanja raste in 

generira vedno novo znanje in posledično tudi inovacije (Heisig idr. 2016, 1177–1178). 

Učinki prenosa znanja iz JRO v gospodarstvo so številni, ob njih pa se pojavljajo tudi 

vprašanja o motivih za sodelovanje/nesodelovanje, ovire pri sodelovanju ter prednosti teh 

sodelovanj. V naslednjih podpoglavjih jih na kratko predstavljamo, uvodoma pa opisujemo 

pisarne za prenos tehnologij, ki so najpomembnejši vezni člen med podjetji in JRO-ji ter so 

obema akterjema v pomoč pri medsebojnem prenosu znanja. 

3.1 Pisarne za prenos tehnologij 

Prenos znanja iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo je pomemben dejavnik 

konkurenčnosti, vezni člen med njimi pa so v Sloveniji pisarne za prenos tehnologij na JRO. 

Njihova dejavnost obsega pripravo, posredovanje in prilagajanje tehnološko in tržno ustreznih 

raziskovalcev s podjetjem JRO na podlagi njihovih potreb in potreb gospodarstva. Pomembna 

naloga pisarn je spodbujanje podjetij k uporabi njihovih storitev tudi na področju dostopnosti 

znanj in raziskovalne opreme, ki jih nudijo JRO-ji (Pal 2017). Kot primer navajamo Center za 

prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan”. Ta, finančno neodvisna notranja 

enota instituta, ima primarno nalogo prenosa tehnologij in inovacij iz instituta v gospodarstvo. 

Njeno delovanje zajema iskanje in pridobivanje novih sodelovanj, ustanavljanje spin-off in 

spin-out podjetij, izdelavo tržnih analiz, pomoč pri upravljanju in zaščiti IL ter pomoč pri 

prijavah na nacionalne razpise in razpise EU. Storitve instituta zajemajo pomoč in nasvete pri 

snovanju poslovnih idej, načrtovanju in ustanavljanju podjetij, omogočanje (so)uporabe 

prostorov in opreme ter stalno podporo pri širitvi in vstopanju na nove trge (Center za prenos 

tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan 2020).  

Poleg pisarn za prenos tehnologij so podjetjem in JRO-jem pri navezovanju stikov v pomoč še 

razne podjetniške povezave, kot so Strateška razvojno inovacijska partnerstva – SRIPi,, 

podjetniški grozdi, kompetenčni centri, centri odličnosti, panožna združenja ipd. 

Pisarne za prenos imajo kot navedeno več nalog, ena med njimi je pomoč pri upravljanju s 

pravicami intelektualne lastnine (v nadaljevanju PIL) in pomoč pri ustanavljanju odcepljenih 
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podjetij, ki ju predstavljamo v naslednjih podpoglavjih.  

3.1.1 Upravljanje s pravicami intelektualne lastnine 

WIPO (2020) na svoji spletni strani podaja osnovno definicijo IL: »IL se nanaša na miselne 

stvaritve, kot so izumi, literarna in umetniška dela, modeli ter simboli, imena in slike.« Urad 

Republike Slovenije za intelektualno lastnino (UIL 2020) to definicijo že v naslovnici spletne 

strani še razširi in navede, da IL obsega patente, ki varujejo izume, modele, ki varujejo 

zunanje videze izdelkov, znamke, ki varujejo znake za razlikovanje blaga in storitev ter 

avtorske in sorodne pravice. Podjetniška narava PIL zahteva ustrezno upravljanje z njimi. Na 

isti spletni strani lahko preberemo, da je IL samostojno pravno področje, ki je urejeno z 

zakonom, ki določa njihovo vrsto in vsebino, način njihove pridobitve, odobritve ter njihov 

obseg, način uveljavljanja v primeru kršitev ter ne nazadnje tudi vrste in oblike njihovega 

gospodarskega izkoriščanja. Poleg mednarodnih in evropskih predpisov urejajo pravice 

intelektualne lastnine v Sloveniji še trije zakoni, in sicer Zakon o avtorski in sorodnih 

pravicah (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19), Zakon o industrijski 

lastnini (Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 100/13 in 23/20) in Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (Zakon o 

varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV) Uradni list RS, št. 81/06 – uradno 

prečiščeno besedilo). 

Iz ekonomskega vidika so PIL zelo pomembne, saj zaradi izključne narave vplivajo na 

konkurenčnost, RRD, naložbe, širjenje novih vej gospodarstva, nova delovna mesta ipd. ter 

tudi na povečanje prihodkov države iz naslova davkov. Upravljanje s PIL je torej eden od 

ključnih dejavnikov konkurenčnosti, prednost pred tekmeci pa imajo tista podjetja, ki se tega 

zavedajo. V skupnem projektu Evropskega patentnega urada (EPO) in Urada Evropske unije 

za intelektualno lastnino (EUIPO) so strokovnjaki proučevali učinke, vlogo ter javno 

dojemanje intelektualne lastnine v gospodarstvu Evropske unije. Ugotovili so, da gospodarske 

panoge, ki intenzivno uporabljajo PIL, posredno ustvarjajo 38,9 % vseh delovnih mest v EU, 

plače v teh panogah so višje, posledično je višja tudi dodana vrednost na zaposlenega. 

Lastništvo pravic intelektualne lastnine pomeni dolgoročne koristi (EUIPO 2019). 

3.1.2 Odcepljena podjetja 

Odcepljeno podjetje lahko definiramo kot tisto podjetje, katerega dejavnost temelji na uporabi 

in izkoriščanju znanja, ki je nastalo na matični organizaciji (JRO), vendar ne spada med njene 

osnovne dejavnosti. V literaturi (in seveda tudi v praksi) se srečujemo s tremi tipi odcepljenih 

podjetij: spin-off, spin-out in start-up podjetja (Oblak 2012, 4-5).   

Ruzzier idr. (2011, 85) definirajo spin-off podjetja kot tista, ki so nastala s pomočjo javnih 
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sredstev, podlaga za njihov razvoj je IL, ki je bila razvita na določeni JRO, ta pa je tudi 

solastnica novonastalega podjetja. Drugače pa so spin-out podjetja tista, ki nastanejo na 

podlagi IL, razvite na JRO, njen razvoj je financiran z javnimi sredstvi, JRO daje podjetju tudi 

licenco za IL, 100-odstotni lastniki podjetja pa so investitorji (ti so lahko tudi zaposleni na 

JRO). Cilj obeh je omogočiti rast in napredek tehnologij, razvitih z javnimi sredstvi, 

omogočiti njihov preboj na mednarodnih trgih, obenem pa se pričakuje, da se bo del teh 

sredstev povrnil za namene javnih raziskav ali, najpomembneje, v obliki novih delovnih mest 

za visoko usposobljene kadre. 

Tako Ruzzier idr. (2011, 85), Lockett idr. (2005, 983) in mnogi drugi avtorji prepoznajo še 

start-up podjetja, ki pa v primerjavi s spin-off in spin-out podjetji ne vključujejo prenosa IL. 

Taka podjetja so v fazi razvoja in z JRO-ji niso lastniško ali raziskovalno povezana. Ideja, na 

podlagi katere nastanejo, ni povezana z javnimi sredstvi, običajno jo razvijajo študenti 

določene panoge. Di Gregorio in Shane (2003, 215) se s tem strinjata in definicijo start-up 

podjetja zelo poenostavita, po njunem mnenju so start-up podjetja tista, ki jih ustanovi lastnik 

licence izuma, ki jo je pridobil na JRO, ter to licenco izkorišča v imenu tega. 

Ustanavljanje odcepljenih podjetij je eden pomembnejših načinov prenosa tehnologij in 

znanja iz JRO v gospodarstvo in posledično v praktično uporabo z namenom ustvarjati čim 

večje koristi za obe strani (Oblak 2012, 4-5). 

3.2 Motivi podjetij in JRO-jev za povezovanje na področju RRD 

Po navedbah Johnson in Tilley (1999, 73–75) je prvi korak do uspešnega sodelovanja med 

JRO in podjetjem zavedanje tega, da obstajajo JRO-ji, ki so pomembni za dejavnost, s katero 

se podjetje ukvarja. Podjetje mora prepoznati, da je znanje, ki ga JRO ponuja, pomembno za 

njegov napredek in razvoj, pri čemer pa je, kot pravi Zajc (2012, 59), pomemben tudi ugled 

JRO v gospodarstvu ter njegove marketinške aktivnosti. Prvi stik podjetja z JRO je odvisen 

tudi od rigidnosti ali sproščenosti ene ali druge strani, način prvega stika pa lahko vpliva na 

klimo celotnega sodelovanja. Ista avtorica (Zajc 2012, 50) ugotavlja, da se z JRO-ji večkrat 

povezujejo večja podjetja. Eden izmed razlogov za pogostejše sodelovanje večjih podjetij je, 

da imajo ta na razpolago več virov (finančnih, človeških), ki jih lahko posvetijo takemu 

sodelovanju, velika podjetja pa naj bi se bolj zavedala prednosti sodelovanj s sposobnimi 

JRO-ji. Po navedbah Busom in Fernandez-Ribas (2008, 248) ima velikost podjetja vsekakor 

pozitiven vpliv na odločitev, ali se bo to povezovalo z JRO-ji. V povezavi s stopnjo 

tehnološke razvitosti naj bi se visoko tehnološka podjetja raje povezovala z JRO-ji zaradi 

kompleksnejšega poslovnega okolja, ki ga ta prinaša. Ankrah idr. (2012, 54) navajajo različne 

razloge za sodelovanje podjetij in JRO-jev. Ti razlogi so: 

 nujnost – povezana je s spodbudo/prisilo iz strani države; 

 asimertija – povezana je z netržnimi odnosi oziroma z nadzorom nad lastniško 

tehnologijo; 
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 recipročnost – povezana je z zaposlovanjem in pridobivanjem dobro usposobljenih 

kadrov; 

 učinkovitost – kratkoročno je povezana z dobičkom;  

 stabilnost – povezana je z odzivom podjetja na negotovost okolja, v katerem deluje; 

 legitimnost – povezana je s pričakovanji širšega okolja, da podjetje sodeluje z JRO. 

V raziskavi Zajc (2012, 45–47) ugotavlja, da je pri sodelovanju podjetij in JRO-jev razlog 

učinkovitosti najbolj očiten, saj se najbolj dotika dobička. Učinkovito, novo, drugačno 

poslovanje ima za posledico večji, sicer kratkoročni dobiček. Učinkovitost poslovanja 

podjetja je povezana z delegiranjem RR-aktivnosti, zmanjševanjem tveganja in s tem 

povezanim deljenjem stroškov, dostopom do drugih, primernejših, boljših virov (tudi opreme 

in materialov), ki jih ima na razpolago JRO in ne nazadnje z reševanjem problemov podjetij s 

strani JRO. Sardana in Krishna (2006, 386) ter Ankrah idr. (2012, 61) ugotavljajo drugače, 

odločilni dejavnik sodelovanja naj bi bil dolgoročni razlog stabilnosti, pogosteje pa ga kot 

takega navajajo podjetja. S pomočjo JRO-jev naj bi tako laže oblikovala prihodnje razmere na 

trgu ali se spopadala z izzivi iz okolja.  

Perkmann, King in Pavelin (2011) poudarjajo, da se podjetja odločajo za sodelovanje z JRO-ji 

iz različnih razlogov. JRO-ji v sodelovanju iščejo predvsem korist pri pridobivanju dodatnih 

virov za sodelovanje, sodelovanje pa pogojujejo s komplementarnostjo svojega akademskega 

dela in gospodarske panoge, s katero želijo sodelovati. Podjetja se za sodelovanje odločajo iz 

drugačnih razlogov, ti temeljijo na dostopu do akademskega in strokovnega znanja, ki ga 

nudijo JRO-ji, z njihovo pomočjo in izkušnjami pri RRD si predvsem želijo razvijati nove 

produkte ali storitve. Ugotavljajo tudi, da bolj ugledna, kot je JRO, prej se bo neko podjetje 

odločilo za skupno sodelovanje. 

3.3 Razlogi podjetij in JRO-jev za nesodelovanje na področju RRD 

Študija Zajc (2012, 75) pravi, da je eden od razlogov za nesodelovanje med podjetji in JRO-ji 

lahko nezadostna izobrazbena struktura menedžerjev v podjetjih (dobra polovica jih ima 

dokončano srednjo šolo). Čeprav poznajo JRO-je, s katerimi bi lahko sodelovali, pa zaradi 

nesodelovanja z njimi v času izobraževanja nimajo stkanih primernih poznanstev in ne 

poznajo primernih sogovornikov. Ista avtorica (Zajc 2012, 78) končno ugotavlja, da podjetja, 

ki nimajo predhodnih izkušenj s sodelovanjem, teže in redkeje prepoznavajo potrebe po 

povezovanju z JRO-ji. Tartari in Breschi (2012, 1117) sta v študiji, v kateri sta preverjala, 

zakaj se JRO-ji v Italiji (ne) odločajo za sodelovanje s podjetji kot dejavnik, ki sodelovanje 

najbolj zavira, izpostavila strah pred izgubo intelektualne svobode s strani JRO. 

3.4 Prednosti sodelovanj podjetij in JRO-jev na področju RRD 

Podjetja in JRO-ji seveda pričakujejo določene prednosti pri medsebojnem sodelovanju. 
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Ankrah idr. (2012, 53–54) umeščajo prednosti sodelovanj med podjetji in JRO-ji v 3 skupine: 

 Finančne/ekonomske prednosti (za podjetja in JRO-je je skupen razvoj (in delitev 

stroškov) cenejši kot lasten, oboji pa imajo ob tem dostop do drugačnih materialov, 

znanja in raziskovalne opreme. Vladne spodbude v obliki subvencij in olajšav so laže (in 

v večjem obsegu) dostopne v sodelovanju obeh akterjev). 

 Organizacijske prednosti (najočitnejše organizacijske prednosti so: medsebojna 

izmenjava kadrov, strokovnega in praktičnega znanja, zaposlovanje in usposabljanje 

diplomantov in študentov, ustanavljanje spin-off in start-up podjetij, sodelovanje pri 

pridobivanju nove opreme in sredstev ter ne nazadnje povečevanju ugleda ene ali druge 

strani ob izpostavljanju medsebojnega sodelovanja, kar končno lahko ustvarja 

dolgoročnejše in boljše povezovanje tudi z lokalno skupnostjo). 

 Družbene prednosti (izpostavljanje medsebojnega sodelovanja povečuje družbeno 

odgovornost obeh, zato posledično pripomore k ekonomskemu in socialnemu napredku 

okolja, v katerem se akterja nahajata. Skupne akademske objave pripomorejo k ugledu 

podjetij in JRO-jev).  

Vsako sodelovanje poleg prednosti prinaša tudi marsikatero oviro, na podlagi katere se 

podjetja in JRO-ji ne odločajo za sodelovanje. 

3.5 Ovire za sodelovanje med podjetji in JRO-ji na področju RRD 

Na prenos znanja in sodelovanje med podjetji in JRO-ji vplivajo mnoge ovire, ki jih 

Mazurkiewicz in Poteralska (2017, 457) definirata kot tiste omejitve in posebnosti v procesu 

prenosa znanja in tehnologije iz JRO v podjetja (in obratno), ki posledično postanejo prepreka 

nadaljnjemu razvoju in inovativnosti. Pronk idr. (2015, 238) prepoznajo različne ovire, ki 

lahko otežijo sodelovanje JRO-jev in podjetij. Te se nanašajo na zaščito intelektualne lastnine, 

omejenost pri delitvi prioritet ter nezdružljivost interesov (izobraževanje proti komercialnim 

interesom), premalo (ali preveč) časa, potrebnega za skupno delo, nefleksibilnost enega ali 

drugega akterja, omejene sposobnosti in celo (ne)zmožnost za sodelovanje z drugimi 

partnerji. 

3.6 Rezultati in učinki sodelovanj med podjetji in JRO-ji na področju RRD 

Stare, Bučar in Udovič (2014, 58–59) so ugotavljali rezultate povezovanj med JRO-ji in 

podjetji v Sloveniji ter na primeru sodelovanja podjetij in JRO-jev preko povezovalnih 

institucij (centri odličnosti in kompetenčni centri) ugotovili, da določanje skupnih ciljev 

podjetij in JRO-jev olajša njihovo sodelovanje, poveča medsebojno zaupanje, ustvarja 

posredna znanja in neoprijemljivi kapital, ključen za dolgoročno sodelovanje, omogoča razvoj 

kompetentnih kadrov in krepi interdisciplinarnost. Pomembno se okrepi tudi delež visoko 

tehnoloških izdelkov v izvozu ter storitev, ki temeljijo na naprednejših znanjih. Robin in 
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Schubert (2013, 162) sta v raziskavi na primeru Nemčije in Francije ugotovila, da sodelovanje 

podjetij in JRO-jev občutno okrepi inovativnost podjetij.  

Lesjak (2019, 227–228) se osredotoči na družbene učinke sodelovanj med podjetji in JRO-ji, 

predvsem poudari pomen znanja, ki ga JRO-ji nudijo podjetjem za namene RRD in obratno 

(visoko izobraženi diplomanti imajo več možnosti za zaposlitev). Omeni tudi možnosti 

uporabe tehnološko oprema iz JRO-jev v gospodarstvu, pravi, da so sodelovanja na podlagi 

sofinanciranih projektov pogosto vstopna točka v nišna področja tehnologije, javno dostopni 

znanstveni članki pa so lahko opora industriji in novonastalim podjetjem. 

Teoretična izhodišča v drugem poglavju so nam služila kot opora za izvedbo raziskave in 

analize sodelovanj med podjetji in JRO-ji, ki ju predstavljamo v nadaljevanju. 
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4 ANALIZA SODELOVANJ MED PODJETJI IN JRO-JI NA SKUPNIH 

SOFINANCIRANIH RR-PROJEKTIH 

V empiričnem delu magistrske naloge smo predstavili in interpretirali podatke, ki smo jih 

pridobili v obdobju med oktobrom 2019 in marcem 2020, ko smo izvedli kvalitativno 

raziskavo in analizo sodelovanj med podjetji in JRO-ji na skupnih (so)financiranih RR- 

projektih. V raziskavi smo se osredotočili na sodelovanja na RR-projektih, kot so ti zaznani s 

strani podjetij in podjetniških povezav (Strateška razvojno inovacijska partnerstva – SRIPi, 

grozdi, kompetenčni centri, centri odličnosti, panožna združenja ipd.) kot pomembnega 

veznega člena med podjetji in JRO-ji. V sklopu analize podjetij kot tudi podjetniških povezav 

so nas zanimale predvsem naslednje kategorije: 

 razlogi/motivi (ne)sodelovanja; 

 prednosti/pomanjkljivosti/ovire in predlogi izboljšav; 

 doseženi rezultati in učinki. 

Iz teh kategorij smo oblikovali tri raziskovalna vprašanja, ki smo jih navedli v uvodu naloge, 

v empiričnem delu pa smo iz pridobljenih podatkov izluščili ter interpretirali odgovore nanje. 

Pridobljene podatke smo prikazali v dveh ločenih analizah: analizi podatkov »podjetja« in 

analizi podatkov »podjetniške povezave«.  

Rezultati raziskave ponujajo poglobljen vpogled na sodelovanje med podjetji in JRO-ji, kot 

ga zaznavajo podjetja in podjetniške povezave, rezultati pa kažejo na veliko odprtih možnosti 

in prostora za izboljšanje ter bolj učinkovite možnosti sodelovanj. 

4.1 Opis vzorčenja, predstavitev uporabljenih metod in poteka raziskave 

Za namene raziskave in pridobitev primernih podatkov za izvedbo empiričnega dela naloge 

smo oblikovali dva vprašalnika s približno 20 vprašanji, ki smo ju posredovali nenaključnemu 

vzorcu subjektivno izbranih slovenskih podjetij (ki se po velikosti opredeljujejo kot velika, 

srednje velika in mikro in mala, po tehnološki razvitosti pa kot nizko-srednje tehnološka ter 

visoko tehnološka) in podjetniških povezav – predvsem smo iskali tista podjetja, ki so prejela 

pomoč v obliki javnih sredstev. 

V preglednici 1 je prikazana nivojska razdeljenost podjetij glede na njihovo velikost in 

tehnološko razvitost ter predvideno število enot (respondentov), ki smo jih vključili v analizo. 

Dodana je še ponazoritev podjetniških povezav. 
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Preglednica 1:  Ponazoritev podjetij po nivojih glede na njihovo velikost in tehnološko 

razvitost ter število želenih enot 

Velikost podjetja Tehnološka razvitost 

 
visoko tehnološka podjetja 

predvideno število enot 

nizko-srednje tehnološka podjetja 

predvideno število enot 

Mikro-malo podjetje 

mikro-malo 

visoko tehnološko podjetje 

n = 1–3 

mikro-malo 

nizko-srednje tehnološko podjetje 

n = 1–3 

Srednje veliko 

podjetje 

srednje veliko 

visoko tehnološko podjetje 

n = 1–3 

srednje veliko 

nizko-srednje tehnološko podjetje 

n = 1–3 

Veliko 

podjetje 

veliko 

visoko tehnološko podjetje 

n = 1–3 

veliko 

nizko-srednje tehnološko podjetje 

n = 1–3 

Podjetniška povezava n = 1–3 

Pridobljene podatke smo v nadaljevanju raziskave uporabili za kvalitativno analizo glede na 

predstavljene vsebinske kategorije in glede na zgornjo matriko vključenih podjetij in 

podjetniških povezav. V vprašalnikih smo zastavljali tako vprašanja odprtega kot zaprtega 

tipa. Pridobljene opisne (tekstovne) podatke smo dodatno predstavili in opisali, kjer smo 

dobili številčne podatke, smo izračunali povprečja ter podatke dodatno interpretirali. 

4.2 Podrobneje o vprašalnikih 

Del vprašanj v vprašalnikih so zajemala vprašanja zaprtega tipa, del pa odprtega. Odgovore na 

vprašanja zaprtega tipa smo omejili z možnostjo le enega odgovora ali z možnostjo 

razvrščanja ponujenih odgovorov po pomembnosti. Dobili smo številčne podatke, za katere 

smo izračunali povprečja in podali opisno razlago rezultatov. Pri vprašanjih odprtega tipa smo 

respondente prosili, naj nanje odgovarjajo po lastni presoji, prosili pa smo jih za vsaj tri 

navedke. Odgovore smo povzeli in dodatno interpretirali.  

4.2.1 Vprašalnik za podjetja  

Prvi vprašalnik (priloga 1) smo oblikovali za podjetja, vseboval je 19 vprašanj. V dopisu 

(priloga 3) in preko posebej za raziskavo oblikovanega e-maila (crp.raziskava@gmail.com) 

smo ga posredovali več kot 300 slovenskim podjetjem, ki smo jih glede na njihovo velikost 

nenaključno izbirali na spletni strani BIZI (2019). Ta ponuja finančne, poslovne in kontaktne 

podatke o več kot 180 tisoč slovenskih pravnih osebah. Če je imelo podjetje navedene 

konkretne kontaktne podatke o na primer vodji razvojnega oddelka, smo ga kontaktirali prej 

kot tisto podjetje, ki teh podatkov ni ponujalo oziroma je bilo dosegljivo le preko splošnega e-

mail naslova (na primer info@...). Tu se je pojavila težava, saj se je pokazalo, da nekateri 
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konkretni stiki niso bili več aktualni ali pa so bili tako ali drugače nedosegljivi. Pri splošnih  

e-mail naslovih smo se zavedali, da mnogi vprašalniki ne bodo prišli do tistega posameznika 

v izbranem podjetju, ki bi bil najprimernejši za njihovo reševanje. S podjetji tudi nismo 

kontaktirali preko spletnih obrazcev. Končno smo sklenili, da je vprašalnik prejelo 278 

naslovnikov. Seznam izbranih podjetij dodajamo v prilogi 4. 

4.2.2 Vprašalnik  za podjetniške povezave  

V sklopu raziskave nas je zanimala vloga podjetniških povezav pri sodelovanju podjetij in 

JRO-jev, zato smo sestavili še drug vprašalnik (priloga 2) s 14 vprašanji zaprtega in odprtega 

tipa, ki smo ga v dopisu (priloga 3) preko e-maila (crp.raziskava@gmail.com) posredovali 

različnim podjetniškim povezavam (osmim SRIP-om, desetim kompetenčnim centrom, 22 

panožnim združenjem, petim grozdom in osmim centrom odličnosti, skupno 43 podjetniškim 

povezavam). Odgovore respondentov smo omejili kot pri vprašalniku za podjetja. Pri 

dobljenih številčnih podatkih smo izračunali povprečja in podali tekstovno razlago rezultatov, 

opisne odgovore pa smo povzeli in dodatno interpretirali. 

Tudi podjetniške povezave smo izbirali nenaključno, saj smo imeli zelo omejeno bazo možnih 

respondentov, torej smo točno in vnaprej vedeli, komu vprašalnik pošiljamo. Za izpolnitev 

vprašalnika smo prosili tiste naslovnike, za katere smo menili, da nam bodo ponudili ustrezne 

odgovore in za katere smo menili, da so s temo vprašalnika dobro seznanjeni. Podatke o 

podjetniških povezavah smo dobili na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije (GZS 

2019) in spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija (2019). Tudi te 

vprašalnike  smo pošiljali v sklopih s to razliko, da smo prvih osem naslovnikov prej poklicali 

in jih prosili za sodelovanje, drugim smo vprašalnik posredovali brez predhodnega osebnega 

stika. Seznam podjetniških povezav je v prilogi 5. 

4.3 Prednosti/pomanjkljivosti/ovire pri raziskovanju 

Pri raziskavi so se ovire pričakovano pokazale pri dostopanju do primernih respondentov. Ker 

smo vprašalnike  pošiljali v fazah, smo dobivali tudi odgovore zelo postopno. Opazili smo, da 

so se hitreje odzivala podjetja, ki so se ne glede na tehnološko razvitost opredelila kot majhna. 

Največ težav smo imeli z odzivom velikih nizko-srednje tehnoloških podjetij. Tudi pri 

kontaktiranju podjetniških povezav smo pričakovali podobne težave, zato smo respondente 

najprej poklicali po telefonu in jih prosili za sodelovanje, kar se je pokazalo kot učinkovita 

metoda. 
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5 PREDSTAVITEV IN ANALIZA PRIDOBLJENIH PODATKOV 

V prvi analizi z naslovom Analiza podatkov-podjetja, smo predstavili in analizirali podatke, 

ki smo jih z vprašalnikom pridobili v podjetjih, v drugi z naslovom Analiza podatkov-

podjetniške povezave, pa podatke, ki so nam jih podale podjetniške povezave. V nadaljevanju 

obe podrobno predstavljamo. 

5.1 Analiza podatkov - podjetja 

V besedilu smo najprej prikazali podatke za »podjetja skupaj« in nato za »matrične skupine«. 

Vprašalnik, namenjen podjetjem, je izpolnilo 47 respondentov, ki pa niso vsi odgovorili na 

vsa vprašanja, zato smo ob vsakem vprašanju podali število respondentov, ki so odgovarjali 

nanj. Podatke »matrične skupine« smo prikazali v obliki stolpčnih grafikonov in primerjalnih 

preglednic. Oboje smo dodatno interpretirali. Posebej smo izpostavili tiste odgovore, ki so bili 

nepričakovani ali kako drugače zanimivi, ter smiselno podali komentarje, kjer je pri 

posamezni matrični skupini prihajalo do opaznih odstopanj od povprečja rezultatov »podjetja 

skupaj«, ki smo ga uporabili za osnovni prikaz. V preglednicah, kjer smo prikazali poljubne 

odgovore respondentov, smo zaradi avtentičnosti ohranili slovnične napake. 

V preglednici 2 je prikazana ponazoritev posameznih matričnih skupin, ki smo jih analizirali. 

Navedli smo okrajšave za matrične skupine in število respondentov, ki so se opredelili kot 

taki in so dokončali anketo. 

Preglednica 2: Prikaz matričnih skupin in njihovih okrajšav, uporabljenih v analizi 

Velikost podjetja Tehnološka razvitost 

Visoko tehnološka podjetja, 

kratica, 

št. respondentov 

Nizko-srednje tehnološka podjetja, 

kratica, 

št. respondentov 

Mikro-malo podjetje MMp-Vt 

n = 13 

MMp-NSt 

n = 4 

Srednje veliko podjetje SVp-Vt 

n = 6 

SVp-NSt 

n = 11 

Veliko 

podjetje 

Vp-Vt 

n = 10 

Vp-NSt 

n = 3 

5.1.1 Velikost podjetja 

Podjetja smo prosili, naj se opredelijo o velikosti. Podjetja so imela na izbiro tri možnosti, kot 

jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09. Uradno 

prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 

– ZPosS): 
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 Mikro podjetje (število zaposlenih ne presega 10) in malo podjetje (število zaposlenih ne 

presega 50). 

 Srednje veliko podjetje (število zaposlenih ne presega 250). 

 Veliko podjetje (število zaposlenih presega 250). 

Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

Na sliki 2 so prikazani podatki o številu respondentov glede na velikosti podjetij.  

 

Slika 2: Podjetja po velikosti (n = 47) 

36 % vseh podjetij se je opredelilo kot mikro in malo podjetje, 36 % kot srednje veliko 

podjetje in 28 % kot veliko podjetje. 

5.1.2 Tehnološka razvitost podjetja 

Podjetja so se lede na tehnološko razvitost, ki jo dosegajo, opredeljevala kot nizko in srednje 

tehnološka podjetja ali kot visoko tehnološka podjetja.  

Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

Na sliki 3 so prikazani podatki o tehnološki razvitosti respondentov.  

 

Slika 3: Podjetja po tehnološki razvitosti (n = 47) 

63 % vseh respondentov se je opredelilo kot visoko tehnološko podjetje, 37 % pa kot nizko in 
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srednje tehnološko podjetje.  

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

Na sliki 4 je prikazano, kako so se o velikosti opredeljevala podjetja glede na svojo 

tehnološko razvitost. 

 

Slika 4: Podjetja glede na tehnološko razvitost in velikost (n = 47) 

61 % nizko in srednje tehnoloških podjetij je srednje velikih, 22 % jih je mikro in malih in     

17 % velikih. 45 % visoko tehnoloških podjetij je po velikosti mikro in malih, 34 % jih je 

velikih ter 21 % srednje velikih. Med visokotehnološkimi podjetji prevladujejo mikro in mala 

podjetja, med nizko in srednje tehnološkimi pa srednje velika podjetja. 

5.1.3 Uvrstitev podjetij v sektorje po standardni klasifikaciji dejavnosti  

Podjetja so se opredelila o tem, v kateri sektor po SKD se umeščajo. SKD je kratica za 

standardno klasifikacijo dejavnosti, ki se uporablja za določanje dejavnosti poslovnih 

subjektov in njihovih delov in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov z vidika 

njihove dejavnosti v različne uradne in druge administrativne podatkovne zbirke ter za 

potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni (SURS 2011). Sektorji SKD so: 

 A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, 

 B – Rudarstvo, 

 C – Predelovalne dejavnosti, 

 D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro, 

 E – Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja, 

 F – Gradbeništvo, 

 G – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, 

 H – Promet in skladiščenje, 

 I – Gostinstvo, 

 J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, 

 K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti, 
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 L – Poslovanje z nepremičninami, 

 M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, 

 N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, 

 O – Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti, 

 P – Izobraževanje, 

 Q – Zdravstvo in socialno varstvo, 

 R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, 

 S – Druge dejavnosti, 

 T – Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo, 

 U – Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles. 

Iz podatkov o izbranih podjetjih na njihovih spletnih straneh smo subjektivno izbirali tista 

podjetja, ki so se nam zdela bolj razvojno usmerjena v smeri produktov, zato smo se izogibali 

sektorjem storitvenih dejavnosti, kot so: G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 

vozil, I – Gostinstvo, K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L – Poslovanje z 

nepremičninami, O – Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne 

varnosti, P – Izobraževanje, Q – Zdravstvo in socialno varstvo, R – Kulturne, razvedrilne in 

rekreacijske dejavnosti, T – Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; 

proizvodnja za lastno rabo in U – Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.  

Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

Slika 5 prikazuje, kako so se podjetja uvrščala v sektorje SKD. 

 

Slika 5: Uvrstitev podjetij v sektorje SKD-podjetja skupaj (n = 47) 

Po SKD (SURS 2011) so se podjetja skupaj največkrat uvrščala med predelovalne dejavnosti 

(35 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (22 %), druge dejavnosti (18 %), 

informacijske in komunikacijske dejavnosti (10 %), kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo 

(4 %), promet in skladiščenje (2 %) ter zdravstvo in socialno varstvo (2 %). 
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Prikaz podatkov »matrične skupine« 

V preglednici 3 smo prikazali, kako so se respondenti uvrščali v sektorje SKD glede na svojo 

velikost in tehnološko razvitost. 

Preglednica 3: Uvrstitev podjetij v sektorje SKD-matrične skupine (v%) 

Velikost in 

tehnološka 

razvitost 

podjetij 

Sektorji standardne klasifikacije dejavnosti 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

MMp-Vt     

(n = 13) 

8   23        8    23     8   23    

Sp-Vt (n = 6)   17        50    17       17    

Vp-Vt                

(n = 10) 

10   50    10        30          

MMp-NSt    

(n = 4) 

  25           75          

Sp-NSt        

(n = 11) 

  45    18        9       27    

Vp-NSt        

(n = 3) 

  67                 33    

Vsa podjetja so se v določenem deležu po SKD (SURS 2011) uvrstila v sektor C – 

Predelovalne dejavnosti, največji delež je Vp-NSt. Podatki »matrične skupine« ne odstopajo 

od podatkov »podjetja skupaj«, vendar je iz podatkov možno razbrati, da se po velikosti Vp in 

SVp uvrščajo v C – Predelovalne dejavnosti v večjem deležu, medtem ko se MMp v večjih 

deležih nahajajo v sektorjih M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter J – 

Informacijske in komunikacijske dejavnosti. Po tehnološki razvitosti je delež podjetij precej 

neenakomerno zastopan v vseh izbranih sektorjih, odstopanja pa lahko pripišemo majhnemu 

številu respondentov. 

5.1.4 Sodelovanje podjetij in JRO-jev v razvojno raziskovalnih (RR) projektih 

Podjetja smo spraševali, ali sodelujejo oziroma ali so v zadnjih 5 letih sodelovala v RR-

projektih pri povezovanju gospodarstva z JRO (javnimi raziskovalnimi organizacijami: 

univerzami, fakultetami, javnimi raziskovalnimi zavodi), ki so bili financirani ali 

sofinancirani z javnimi sredstvi.  

Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

Na sliki 6 je prikazan delež podjetij, ki so v zadnjih petih letih sodelovala v RR-projektih pri 

povezovanju gospodarstva z JRO (univerzami, fakultetami, javnimi raziskovalnimi zavodi), ki 
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so bili (so)financirani z javnimi sredstvi. 

 

Slika 6: Podjetja, ki so v zadnjih 5 letih sodelovala v sofinanciranih RR-projektih pri 

povezovanju gospodarstva z JRO – podjetja skupaj (n = 47) 

65 % respondentov je v zadnjih 5 letih sodelovalo v RR-projektih pri povezovanju 

gospodarstva z JRO (univerzami, fakultetami, javnimi raziskovalnimi zavodi), ki so bili 

financirani ali sofinancirani z javnimi sredstvi, 35 % respondentov pa ne. 

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

V preglednici 4 smo prikazali deleže podjetij, ki so v zadnjih 5 letih sodelovala v RR-

projektih pri povezovanju gospodarstva z JRO (univerzami, fakultetami, javnimi 

raziskovalnimi zavodi), ki so bili financirani ali sofinancirani z javnimi sredstvi glede na 

njihovo velikost in tehnološko razvitost. 

Preglednica 4:  Podjetja, ki so v zadnjih 5 letih sodelovala v sofinanciranih RR-projektih 

pri povezovanju gospodarstva z JRO – matrične skupine 

Velikost in tehnološka 

razvitost podjetij 

Delež podjetij, ki so v zadnjih 5 letih sodelovala 

v sofinanciranih RR-projektih 

da ne 

MMp-Vt (n = 13) 54 % 46 % 

Sp-Vt (n = 6) 83 % 17 % 

Vp-Vt (n = 10) 90 % 10 % 

MMp-NSt (n = 4) 50 % 50 % 

Sp-NSt (n = 11) 45 % 55 % 

Vp-NSt (n = 3) 67 % 33 % 

Največkrat so v zadnjih petih letih v RR-projektih pri povezovanju gospodarstva z JRO-ji,     

financiranimi ali sofinanciranimi z javnimi sredstvi, sodelovala Vp-Vt ter SVp-Vt. Opazna je 

nižja stopnja sodelovanja nizko in srednje tehnoloških podjetij, tako MMp-NSt kot SVp-NSt, 

medtem ko so se Vp-NSt z JRO-ji povezovala pogosteje. Na prvi pogled preseneča nizka 

stopnja sodelovanja MMp-Vt (le 54 % ), medtem ko sta ostali dve skupini visokotehnoloških 

podjetij sodelovali z JRO-ji v več kot 80 %. Opažamo, da stopnja sodelovanja z JRO-ji 
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narašča tako z velikostjo podjetij kot tudi z njihovo tehnološko razvitostjo. 

5.1.5 Razlogi za nesodelovanje z JRO 

Tista podjetja, ki v zadnjih 5 letih niso sodelovala v RR-projektih pri povezovanju 

gospodarstva z JRO, ki so bili financirani ali sofinancirani z javnimi sredstvi, so pojasnila 

razloge za nesodelovanje. Respondenti so odgovarjali po lastni presoji. 

Prikaz podatkov »podjetja skupaj«  

V preglednici 5 so navedeni vsi odgovori respondentov o razlogih za nesodelovanje z JRO-ji.  

Preglednica 5: Razlogi za nesodelovanje podjetij z JRO-ji – podjetja skupaj (n = 11) 

Razlogi za nesodelovanje z JRO-ji 

Ni bilo potrebe. 

Zaradi počasne odzivnosti. 

Do zdaj nismo videli smisla v tovrstnem sodelovanju. 

Nismo imeli takšnega projekta. 

Univerza je odstopila od sodelovanja zaradi premalo finančnih sredstev, ki bi jih dobili z nami na 

razpisu. 

Občasno sodelovanje je temeljilo samo na komercialni osnovi. 

Ni takih razpisov. 

Ni bilo ustreznih projektov, ki bi bili za nas zanimivi in niti nismo bili povabljeni k sodelovanju. 

Ni interesa s strani podjetja. 

Nismo imeli pravih razlogov oziroma potreb. 

Poslovna skrivnost. 

Podjetja so, ne glede na velikost in tehnološko razvitost, kot razloge za nesodelovanje z JRO 

pri RR-projektih navajala pomanjkanje interesa in potreb s strani podjetij ter neodzivnost in 

finančno nekompatibilnost s strani JRO. Zanimiv se nam zdi še odgovor enega od 

respondentov, da »niso bili povabljeni k sodelovanju«. Na tem mestu lahko sklepamo na 

nedejavnost JRO-jev pri navezovanju stikov s podjetji (sem lahko umestimo tudi razlog 

»zaradi počasne odzivnosti«), lahko pa razmišljamo tudi o nepoznavanju primernih JRO-jev s 

strani podjetij, s katerimi bi lahko navezovali stike in posledično z njimi sodelovali. Iz 

odgovorov respondentov lahko sklepamo tudi, da niso našli oziroma prepoznali ustreznih 

razpisov in sodelovanj, ki bi ustrezali njihovim interesom. Tu vidimo priložnost za JRO-je, da 

se pri navezovanju stikov s podjetji bolj angažirajo. 

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

Preglednica 6 prikazuje razloge za nesodelovanje podjetij z JRO-ji glede na njihovo velikost 
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in tehnološko razvitost. 

Preglednica 6: Razlogi za nesodelovanje podjetij z JRO-ji – matrične skupine 

Velikost in tehnološka 

razvitost podjetja 

Razlogi za nesodelovanje z JRO-ji 

MMp-VSt (n = 5) Zaradi počasne odzivnosti. 

Občasno sodelovanje je temeljilo samo na komercialni osnovi. 

Do sedaj nismo videli smisla v tovrstnem sodelovanju. 

Nismo imeli takšnega projekta. 

Univerza je odstopila od sodelovanja zaradi premalo finančnih sredstev, ki bi 

jih dobili z nami na razpisu. 

Sp-Vt (n = 1) Ni bilo ustreznih projektov, ki bi bili za nas zanimivi in niti nismo bili 

povabljeni k sodelovanju. 

Vp-Vt (n = 1) Poslovna skrivnost. 

MMp-NSt (n = 1) Nismo imeli pravih razlogov oziroma potreb. 

Sp-NSt (n = 2) Ni bilo potrebe. 

Ni interesa s strani podjetja. 

Vp-NSt (n = 1) Ni takih razpisov. 

Iz odgovorov respondentov lahko razberemo, da vsi, ki z JRO ne sodelujejo (niso sodelovali), 

navajajo podobne razloge za to: »ni interesa«, »ni primernih razpisov«, »ni potreb« …  Na 

tem mestu nas lahko zanima primernost in način dela povezovalnih mehanizmov, ki so na 

voljo podjetjem (podjetniške povezave, pisarne za prenos tehnologij …). Odstopa razlog 

»univerza je odstopila od sodelovanja zaradi premalo finančnih sredstev, ki bi jih dobili z 

nami na razpisu«, ki ga je podalo eno od MMp-Vt, vendar je to mnenje le enega respondenta, 

ki ne more biti relevantno, je pa za nas presenetljivo, saj so sodelovanja običajno osnovana na 

podlagi vnaprejšnje pogodbe ali ustreznega dogovora. Predvidevamo, da je šlo v tem primeru 

za ustna dogovarjanja, ki se niso udejanjila.  

5.1.6 Razlogi za sodelovanje z JRO 

Podjetja so po pomembnosti razvrščala razloge za sodelovanje z JRO. Ponudili smo jim   8 

možnosti, za katere smo jih prosili, naj jih razvrstijo po pomembnosti, pri čemer 1 pomeni 

najbolj, 8 pa najmanj pomembno možnost. 

 Zaznana priložnost na trgu. 

 Jasno utemeljena potreba/priložnost na mednarodnem trgu. 

 Zaznan tehnološki/RR/inovacijski potencial za prebojne rezultate. 

 Jasno definirana fokusna področja podjetja in JRO. 

 Zaznana priložnost za financiranje skupnega razvoja. 

 Kadri; pomanjkanje ustreznih kadrov v podjetju. 

 Pomanjkljiva RR-infrastruktura v podjetju. 
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 Finančne koristi. 

Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

Slika 7 prikazuje povprečne odgovore respondentov o razlogih za sodelovanje z JRO, ne 

glede na njihovo velikost in tehnološko razvitost. Odgovore so respondenti razvrščali po 

pomembnosti. Lestvica pomembnosti: 1 - najbolj pomembno, 8 - najmanj pomembno.  

 

Slika 7: Razlogi za sodelovanje z JRO – podjetja skupaj (n = 26) 

Podjetja skupaj so v povprečju kot najpomembnejši razlog za sodelovanje z JRO navajala 

»zaznan tehnološki/RR/inovacijski potencial za prebojne rezultate«. Ostale razloge, ki so jih 

imeli na razpolago, so podjetja razvrščala v sredino po pomembnosti. Kot najmanj pomemben 

razlog za sodelovanje so podjetja navedla »finančne koristi«. Opazno so podjetja, ne glede na 

velikost in tehnološko razvitost, kot glavne razloge za sodelovanje z JRO izbrala tiste 

možnosti, za katere so menila, da bi jim omogočile lasten napredek (v razvoju, tehnologiji, 

kadrih). Lahko rečemo, da so respondenti te dolgoročne razloge sodelovanja prepoznali kot   

pomembnejše. Dobiček oziroma finančno korist, ki ga lahko razumemo kot kratkoročni 

učinek, pa so respondenti po pomembnosti uvrščali na rep lestvice.  

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

V preglednici 7 smo prikazali odgovore respondentov glede na njihovo velikost in tehnološko 

razvitost. Ponujene možnosti so razvrščali po pomembnosti. Lestvica pomembnosti: 1 - 

najbolj pomembno, 8 - najmanj pomembno. 
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Preglednica 7: Razlogi za sodelovanje z JRO – matrične skupine 

Velikost in 

tehnološka 

razvitost 

podjetja 

Razlogi za sodelovanje 

Zaznana 

priložnost na 

trgu. 

Jasno 

utemeljena 

potreba/prilo

žnost na 

mednarodne

m trgu. 

Zaznan 

tehnološki/R

R/inovacijski 

potencial za 

prebojne 

rezultate. 

Jasno 

definirana 

fokusna 

področja 

podjetja in 

JRO. 

Zaznana 

priložnost za 

financiranje 

skupnega 

razvoja. 

Kadri; 

pomanjkanje 

ustreznih 

kadrov v 

podjetju. 

Pomanjkljiva 

RR- 

infrastruktura 

v podjetju. 

Finančne 

koristi. 

MMp-Vt 

(n = 5) 
2 3 1 5 6 4 7 8 

Sp-Vt      

(n = 5) 
4 6 2 8 1 3 4 7 

Vp-Vt 

(n = 8) 
7 4 1 3 2 5 6 8 

MMp-NSt 

(n = 2) 
4 3 2 1 3 6 6 5 

Sp-NSt   

(n = 3) 
8 6 5 2 3 4 1 7 

Vp-NSt    

(n = 1) 
1 3 4 8 5 7 2 6 

Odgovori respondentov nakazujejo, da so vsa podjetja, razen Sp-NSt, največkrat kot 

najpomembnejši razlog za sodelovanje zaznala »zaznan tehnološki/RR/inovacijski potencial 

za prebojne rezultate«, ki so ga po pomembnosti najpogosteje uvrščala na enega od prvih 

štirih mest. Sp-NSt so v nasprotju z ostalimi kot najpomembnejši razlog za sodelovanje 

izbrala »pomanjkljivo RR-infrastrukturo v podjetju«. Poleg njih so ga kot pomembnega 

zaznala še Vp-NSt, ki so ga po pomembnosti uvrstila na drugo mesto. Opažamo, da odgovori 

»matrične skupine« v grobem ne odstopajo od rezultatov »podjetja skupaj«. Razlogi 

sodelovanja, ki prinašajo dolgoročnejše učinke, so pri vseh skupinah prepoznani kot 

pomembnejši. Vsa podjetja so razlog »finančne koristi« po pomembnosti uvrščala nižje od 

petega mesta.  

5.1.7 Načini izbora JRO, s katerimi so sodelovala izbrana podjetja 

Podjetja smo prosili, naj po pomembnosti razvrstijo načine, na katere so izbrala JRO, s 

katerimi so sodelovala na RR-projektih. Na razpolago za razvrščanje so imela šest možnosti: 

 kontaktirali smo jih na podlagi analize; 

 na osnovi priporočila; 

 preko osebnega poznanstva; 

 oni so kontaktirali nas; 

 na podlagi prejšnjih sodelovanj v širših konzorcijih (npr. podjetniške mreže); 

 preko pisarn za prenos tehnologij. 
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Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

Slika 8 prikazuje odgovore respondentov ne glede na njihovo velikost in tehnološko razvitost, 

o načinih izbora JRO, s katerimi so sodelovala na (so)financiranih projektih. Ponujene 

možnosti so respondenti razvrščali po pomembnosti. Lestvica pomembnosti: 1 - najbolj 

pomembno, 6 - najmanj pomembno. 

 

Slika 8: Načini izbora JRO, s katerim podjetja sodelujejo (so sodelovala) pri 

sofinanciranih RR projektih – podjetja skupaj (n = 24) 

V povprečju so podjetja kot najpomembnejši način izbora JRO, s katerim sodelujejo (so 

sodelovala) na RR projektih, izbrala način »na podlagi prejšnjih sodelovanj v širših 

konzorcijih (npr. podjetniške mreže)«, pomemben način izbora je še »preko osebnega 

poznanstva«. Najmanj pomemben način izbora JRO je po mnenju vseh podjetij »preko pisarn 

za prenos tehnologij«, kar je glede na njihovo dejavnost nekoliko presenetljivo. Rezultati se 

ujemajo s teoretičnimi izhodišči: prejšnja sodelovanja, poznanstva in vnaprej stkani odnosi so 

najpogostejši razlogi za ponovno sodelovanje podjetij in JRO-jev. 

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

Preglednica 8 prikazuje odgovore respondentov glede na njihovo velikost in tehnološko 

razvitost. Ponujene odgovore so razvrščali po pomembnosti. Lestvica pomembnosti: 1 - 

najbolj pomembno, 6 - najmanj pomembno.  
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Preglednica 8:  Načini izbora JRO, s katerim podjetja sodelujejo (so sodelovala) pri 

sofinanciranih RR projektih – matrične skupine (n = 24) 

Velikost in 

tehnološka 

razvitost podjetja 

Načini izbora JRO  

Kontaktirali 

smo jih na 

podlagi 

analize. 

Na osnovi 

priporočila. 

Preko 

osebnega 

poznanstva. 

Oni so 

kontaktirali 

nas. 

Na podlagi 

prejšnjih 

sodelovanj v širših 

konzorcijih (npr. 

podjetniške 

mreže). 

Preko pisarn 

za prenos 

tehnologij. 

MMp-Vt (n = 4) 2 3 4 5 1 6 

Sp-Vt (n = 6) 5 4 1 2 3 6 

Vp-Vt (n = 8) 4 3 2 4 1 5 

MMp-NSt  

(n = 2) 

3 1 2 4 1 3 

Sp-NSt (n = 3) 2 3 1 5 3 4 

Vp-NSt (n = 1) 3 2 1 5 4 6 

Odgovori respondentov nakazujejo, da so vsa podjetja, z izjemo MMp-Vt, v povprečju kot 

najpogostejši način izbora JRO, s katerim so sodelovala (uvrščala so ga na prvo ali drugo 

mesto), izbrala »preko osebnega poznanstva« ali »na podlagi prejšnjih sodelovanj v širših 

konzorcijih (npr. podjetniške mreže)«, ki tudi nakazuje osebne povezave iz preteklosti. Iz 

odgovorov je razvidna precejšnja neaktivnost JRO pri povezovanju s podjetji (možnost »oni 

so kontaktirali nas« so podjetja, razen Sp-Vt, v povprečju uvrščala nižje od četrtega mesta) 

ter,  kot smo že navedli v prejšnjem podpoglavju, zelo šibka vloga pisarn za prenos 

tehnologij. 

5.1.8 Glavne prednosti sodelovanja z JRO-ji 

V analizi nas je zanimalo, kaj podjetja dojemajo kot glavne prednosti sodelovanja z JRO-ji. 

Prosili smo jih, naj prednosti umestijo v tri skupine: prednosti iz njihove strani, iz strani JRO-

jev ter iz strani države. Respondenti so odgovarjali po lastni presoji. 

Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

V preglednici 9 so prikazani odgovori respondentov ne glede na njihovo velikost in 

tehnološko razvitost o prednostih sodelovanja z JRO-ji. 
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Preglednica 9: Glavne prednosti sodelovanja z JRO-ji- podjetja skupaj (n=16) 

Glavne prednosti sodelovanja s 

strani podjetja 

Glavne prednosti sodelovanja s 

strani JRO 

Glavne prednosti sodelovanja s 

strani države 

Dostop do infrastrukture in 

specializiranega znanja 

Hitrejša realizacija RR-aktivnosti 

Dodatno znanje 

Finančni vir 

Drugo (širše) znanje 

Razvoj novega produkta 

Končni produkt 

Kompetence 

Prihranek na času 

Nova znanja in tehnologije 

Operativno 

Pridobivanje novega znanja 

Prenos industrijskih praks 

Pridobitev manjkajočih znanj 

Aplikacija znanja v neakademske 

projekte 

Mreženje 

Izdelana, uporabna tehnologija 

Dostop do kadra, in validacija 

idej na realnem trgu 

Sodelovanje z gospodarstvom 

Finančne koristi 

Navezava na mednarodni trg in 

analitičen pristop 

Znanje 

Stik z realnimi trendi 

Nove tehnologije 

Z izračuni 

Strokovno izvedene analize s 

strani JRO 

Možnost apliciranja svojega 

znanja v industrijski praksi 

Aplikativno znanje 

Boljša raziskovalna oprema 

Prenos znanja v prakso 

Nismo sodelovali v javno 

financiranih projektih. 

Prebojen projekt  

Razvoj podjetij, davki ... 

Sodelovanje teorije in prakse 

Zaposlenost, davki 

Financiranje 

Višje vlaganje v RR 

Financiranje 

Finančna pomoč 

Nova visokotehnološka delovna 

mesta 

Dodatno financiranje 

Učinkovito mreženje in nova 

dodana vrednost 

Respondenti so ne glede na velikost in tehnološko razvitost kot glavne prednosti sodelovanja 

s strani podjetij in JRO navajali možnost pridobivanja in prenosa znanja iz prakse v teorijo in 

obratno, možnosti izmenjave raziskovalne opreme, razvoj novih produktov ter boljše 

možnosti financiranj. Menijo, da država s tem pridobi pri zaposlovanju (odpirajo se nova 

visokotehnološka delovna mesta), davkih ter pri splošnem in tehnološkem razvoju. Država 

tudi omogoča dobrodošlo mreženje med podjetji in JRO-ji ter financiranje sodelovanj. 

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

V preglednici 10 so predstavljeni odgovori respondentov o prednostih sodelovanja z JRO-ji 

glede na njihovo velikost in tehnološko razvitost.  
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Preglednica 10: Glavne prednosti sodelovanja z JRO-ji – matrične skupine 

Velikost in tehnološka 

razvitost podjetja 

Glavne prednosti sodelovanja z JRO-ji 

s strani podjetja s strani JRO s strani države 

MMp-Vt (n = 5) Dostop do infrastrukture 

in specializiranega 

znanja  

Dodatno znanje 

Drugo (širše) znanje 

Končni produkt 

Nova znanja in 

tehnologije 

Aplikacija znanja v 

neakademske projekte 

Mreženje 

Izdelana, uporabna 

tehnologija 

Sodelovanje z 

gospodarstvom 

Navezava na 

mednarodni trg in 

analitičen pristop 

Nove tehnologije 

Prebojen projekt 

Sodelovanje teorije in 

prakse 

Financiranje 

Financiranje 

Sp-Vt (n = 1) Hitrejša realizacija RR 

aktivnosti, 

Finančni vir 

Dostop do kadra, in 

validacija idej na 

realnem trgu 

Razvoj podjetij, davki... 

Vp-Vt (n = 4) Razvoj novega 

produkta, 

Prihranek na času 

Pridobivanje novega 

znanja, 

Prenos industrijskih 

praks 

Finančne koristi, 

Stik z realnimi trendi 

Možnost apliciranja 

svojega znanja v 

industrijski praksi, 

Boljša raziskovalna 

oprema 

Zaposlenost, davki, 

Višje vlaganje v RR 

Nova visokotehnološka 

delovna mesta, 

Dodatno financiranje 

MMp-NSt (n = 1) Operativno Z izračuni Finančna pomoč 

Sp-NSt (n = 3) Kompetence Znanje, 

Strokovno izvedene 

analize s strani JRO 

Aplikativno znanje 

/ 

Vp-NSt (n = 1) Pridobitev manjkajočih 

znanj 

Prenos znanja v prakso Učinkovito mreženje in 

nova dodana vrednost 

Iz odgovorov respondentov je razbrati, da visokotehnološka podjetja ne glede na velikost iz 

strani države pozdravljajo možnosti financiranj in podporo generiranju visoko tehnoloških in 

zahtevnejših delovnih mest. S strani JRO je poudarjena prednost boljše raziskovalne opreme, 

s strani podjetij pa možnost izmenjave znanj. Opazno visoko tehnološka podjetja bolj cenijo 

tiste prednosti, ki jim prinašajo boljše možnosti tehnološkega razvoja. Nizko tehnološka 

podjetja pa se bolj usmerjajo v tiste prednosti, ki njihove možnosti nadgrajujejo najbolj v 

smislu prenosa (širših, praktičnih) znanj. 

5.1.9 Možnosti za izboljšanje sodelovanja 

Podjetja so podala svoje mnenje o tem, kje sama vidijo največ prostora za izboljšanje 
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sodelovanja z JRO-ji. Po lastni presoji so jih razvrščali v tri skupine: možnosti izboljšav s 

strani podjetij, JRO-jev in države.  

Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

V preglednici 11 so prikazani odgovori respondentov ne glede na njihovo velikost in 

tehnološko razvitost o možnostih za izboljšanje sodelovanja z JRO. 

Preglednica 11: Možnosti za izboljšanja sodelovanja z JRO – podjetja skupaj (n = 16) 

Možnosti za izboljšanje 

sodelovanja s strani 

podjetja 

Možnosti za izboljšanje sodelovanja s 

strani JRO 

Možnosti za izboljšanje 

sodelovanja s strani države 

Bili smo zadovoljni 

Večje navezovanje 

kontaktov 

Ekspertna znanja 

povezava z drugimi 

podjetji 

Več sodelovanja 

Aktivnejše sodelovanje 

Povečati infrastrukturo 

in kader 

Odprtost 

Večja fleksibilnost 

Spekter tehnologij 

Inovativnost 

Več prehoda 

raziskovalcev v 

industrijo 

Finančne koristi 

Izobraževanje kadra 

Biti odprt za 

sodelovanje 

Bili smo zadovoljni 

Nižje urne postavke, 

Specialisti 

Povečanje učinkovitosti JROjev 

Več strokovnjakov zainteresiranih za 

sodelovanje 

Aktivno iskanje gosp partnerjev 

Želja po večjem prenosu znanja, morda 

da bi organizacije same iskale stik s 

podjetji in realnimi problemi (četudi le v 

okviru raziskovalnih, seminarskih, 

diplomskih nalog) 

Časovno doseganje specifikacij 

Izdelan znanstveni pristop - inovativnost 

izdelkov 

Upoštevanje zahtev 

Izmenjava znanja 

Znanje 

Znanje 

Angažiranje mladih raziskovalcev 

Ciljno usmerjeni projekti 

Pilotni centri 

Iskanje potencialnega sodelovanja in 

predstavitev priložnosti v podjetjih s 

šibkim razvojem 

Ni relevantno 

Več nepovratnih sredstev 

Razpisi brez konzorcijev 

Da se prisluhne in investira v 

podjetništvo in inovacije 

Dodatno financiranje 

Zmanjšanje birokracije 

Da bi bolj spodbujala sodelovanje 

z gospodarstvom, kmetijami., 

Manj birokracije 

Manj pismenega poročanja – 

palinologije 

Zakonodaja 

Višje spodbude 

Finance 

Finančne spodbude 

Odprti razpisi 

Financiranje in vzdrževanje 

pilotnih centrov 

Podpora intenzivnim potem 

mreženja 

Podjetja so imela mnogo predlogov za izboljšanje sodelovanja z JRO. Iz odgovorov 

respondentov je razbrati, da si podjetja želijo še več aktivnejšega sodelovanja z JRO-ji, saj bi 

se ekspertna znanja tako širila tudi iz gospodarstva v izobraževanje in obratno, povečala bi se 

inovativnost v podjetjih, izboljšala bi se izobrazbena struktura kadra, širše bi bile tudi 

možnosti povezovanja z drugimi podjetji. 
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Od JRO podjetja pričakujejo več aktivnosti in interesa pri navezovanju stikov z 

gospodarstvom, večjo željo po prenosu znanja in spodbujanju inovativnosti v podjetjih. 

Podjetja so tudi mnenja, da bi JRO lahko sama navezovala stike s podjetji in tako z realnimi 

problemi, ki se dogajajo v njih, seznanjala študente in mlade raziskovalce. Država lahko pri 

izboljšanju sodelovanja pomaga z zmanjšanjem birokracije in papirologije, s prilagoditvijo 

zakonodaje, spodbuja naj intenzivne poti mreženja ter omogoči več (višjih) finančnih spodbud 

(tudi za inoviranje in podjetništvo). Podjetja si želijo, da bi bili razpisi bolj odprti in da ne bi 

vključevali sodelovanja konzorcijev. 

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

Preglednica 12 prikazuje odgovore respondentov o možnostih izboljšanja sodelovanja z JRO-

ji glede na njihovo velikost in tehnološko razvitost. 

Preglednica 12: Možnosti za izboljšanje sodelovanja z JRO – matrične skupine 

Velikost in 

tehnološka 

razvitost podjetja 

Možnosti za izboljšanje sodelovanja 

s strani podjetja s strani JRO s strani države 

MMp-Vt (n = 6) Bili smo zadovoljni 

Večje navezovanje 

kontaktov 

Povezava z drugimi 

podjetji 

Več sodelovanja 

Povečati 

infrastrukturo in 

kader 

Spekter tehnologij 

Bili smo zadovoljni 

Nižje urne postavke 

Več strokovnjakov zainteresiranih za 

sodelovanje 

Želja po večjem prenosu znanja 

Morda da bi organizacije same iskale 

stik s podjetji in realnimi problemi 

(četudi le v okviru raziskovalnih, 

seminarskih, diplomskih nalog), 

Izdelan znanstveni pristop - 

inovativnost izdelkov 

Ni relevantno 

Več nepovratnih 

sredstev 

Razpisi brez konzorcijev 

Dodatno financiranje 

Da bi bolj spodbujala 

sodelovanje z 

gospodarstvom, 

kmetijami. 

Manj pismenega 

poročanja - papirologije 

Finance 

Sp-Vt (n = 2) / Povečanje učinkovitosti JRO-jev 

Aktivno iskanje gosp. partnerjev 

Zmanjšanje birokracije 

Vp-Vt (n = 4) Aktivnejše 

sodelovanje 

Večja fleksibilnost 

Več prehoda 

raziskovalcev v 

industrijo 

Izobraževanje kadra 

Časovno doseganje specifikacij 

Izmenjava znanja 

Angažiranje mladih raziskovalcev 

Pilotni centri 

Manj birokracije 

Višje spodbude 

Odprti razpisi 

Financiranje in 

vzdrževanje pilotnih 

centrov 

MMp-NSt        

(n = 1) 

Inovativnost Znanje Finančne spodbude 

se nadaljuje 
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Velikost in 

tehnološka 

razvitost podjetja 

Možnosti za izboljšanje sodelovanja 

s strani podjetja s strani JRO s strani države 

Sp-NSt (n = 2) Odprtost 

Finančne koristi 

Upoštevanje zahtev 

Ciljno usmerjeni projekti 

Zakonodaja 

Vp-NSt (n = 1) 

 

Biti odprt za 

sodelovanje 

Iskanje potencialnega sodelovanja in 

predstavitev priložnosti v podjetjih s 

šibkim razvojem 

Podpora intenzivnim 

potem mreženja 

 

Odgovori respondentov nakazujejo, da so imela visoko tehnološka podjetja ne glede na 

velikost bolj v tehnologijo in razvoj usmerjene predloge za izboljšanje sodelovanja. Zanimivo 

si ta podjetja želijo tudi večjo angažiranost JRO-jev pri vzpostavljanju stikov s podjetji in 

njihovo večjo samoiniciativnost. Mikro in mala ter srednje velika podjetja pa predlagajo večjo 

odprtost podjetij za možnosti sodelovanja, pri čemer se jim zdijo pomembne možnosti 

povezovanj in mreženj, ki so na voljo s strani države. Tu odstopajo MMp-Vt, ki si nasprotno 

želijo povezovati z JRO brez vmesnih posrednikov (kot so npr. konzorciji). Tako visoko kot 

nizko tehnološka podjetja, ne glede na velikost, s strani države želijo manj birokracije, manj 

okorno zakonodajo in več finančnih sredstev. 

5.1.10 Glavne ovire za sodelovanje 

Podjetja smo prosili, naj po lastni presoji navedejo glavne ovire za sodelovanje z JRO-ji ter 

naj jih uvrstijo v tri skupine: ovire za sodelovanje s strani podjetij, JRO-jev in države. 

Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

Preglednica 13 prikazuje odgovore respondentov ne glede na njihovo velikost in tehnološko 

razvitost o glavnih ovirah za sodelovanje z JRO-ji. 

Preglednica 13: Glavne ovire za sodelovanje z JRO-ji – podjetja skupaj (n = 16) 

Ovire za sodelovanje s strani 

podjetja 

Ovire za sodelovanje s strani JRO Ovire za sodelovanje s strani 

države 

Finančne omejitve  

Preveč birokracije 

Premalo finančnih sredstev 

Veliko birokracije in preveč 

časa in stroškov namenjenih 

administraciji 

Organizacije nimajo dovolj 

znanja in predstav o realnosti 

situacij, problemov  

Čas, ki ga rabijo za odločitev 

Previsoke finančne zahteve 

Birokratsko/teoretsko znanje, 

pomanjkanje praktičnih izkušenj, 

Pomanjkanje časa 

Pomanjkanje realnega interesa,  

So prezasedeni s predavanji in 

vajami, nimajo manevrskega 

prostora za morebitno sodelovanje 

Teoretično: država preveč 

formalistično postavlja pogoje za 

sodelovanje podjetij in JRO  

Nerazumevanje vsebin 

Nekompetentni ljudje 

Resne in ponavljajoče se težave z 

informacijskim sistemom e-Ma, 

Birokracija preko katere so 

običajno preferirane velike 

se nadaljuje 
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Ovire za sodelovanje s strani 

podjetja 

Ovire za sodelovanje s strani JRO Ovire za sodelovanje s strani 

države 

Nezaupanje, nerazumevanje 

Pomanjkanje kadrov in opreme 

Kompetence 

Zanašanje na lasten razvoj 

Ni ovir 

Preveč pisanja 

Zamudna administracija 

Časovna komponenta – v  

industriji pričakujemo hitre 

rešitve  

Stremenje k hitrim rešitvam  

Nepoznavanje stanja razvoja v 

JRO 

(formalno- z urami) 

Različne prioritete 

Doseganje rokov  

Vztrajanje na začrtani poti 

Zagnanost  

Administrativne ovire  

Preveč poročanja 

Strah – v industriji ni dovolj samo 

članek, stvar mora delati v praksi  

Nepoznavanja področij 

Premalo kompetenc in specifičnih 

znanj 

terensko delo 

psevdodržavne organizacije/ 

podjetja Telekom ipd.  

Premalo sofinancira JRO za 

sodelovanje z gospodarstvom in 

kmetijami. 

Nizke stopnje financiranja za 

velika podjetja  

Spreminjanje poslovnega modela 

na daljši rok 

Zakonodaja  

Administrativne ovire  

Preveč poročanja 

Zapleteni EU predpisi, katere v 

RS še dodatno zapletemo  

Premalo razumevanja za težave 

podjetij 

Podjetja so ne glede na velikost in tehnološko razvitost navajala podobne ovire za sodelovanje 

z JRO-ji, podjetja imajo pri sodelovanju preveč težav in opravka z birokracijo in 

administracijo, JRO-ji pa so po mnenju podjetij prepočasni, skupnim projektom namenjajo 

premalo časa ter imajo na splošno (pre)malo praktičnih znanj. Podjetja državi očitajo preveč 

birokratskih zahtev, predpisov in pogojev ter premalo kompetentnih ljudi na položajih, ki 

delujejo na področjih sodelovanja gospodarstva in JRO. 

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

V preglednici 14 so navedeni odgovori respondentov glede na njihovo velikost in tehnološko 

razvitost o tem kater so po njihovem mnenju glavne ovire za sodelovanje z JRO-ji. 

Preglednica 14: Glavne ovire za sodelovanje – matrične skupine 

Velikost in 

tehnološka 

razvitost podjetja 

Glavne ovire za sodelovanje 

 s strani podjetja s strani JRO s strani države 

MMp-Vt (n = 6) Finančne omejitve 

Premalo finančnih 

sredstev 

Pomanjkanje kadrov 

in opreme 

Ni ovir 

Čas, ki ga rabijo za odločitev 

Previsoke finančne zahteve 

Organizacije nimajo dovolj 

znanja in predstav o realnosti 

situacij, problemov 

Pomanjkanje časa, so  

Teoretično: država preveč 

formalistično postavlja 

pogoje za sodelovanje 

podjetij in JRO 

Resne in ponavljajoče se 

težave z informacijskim  

se nadaljuje 
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Velikost in 

tehnološka 

razvitost podjetja 

Glavne ovire za sodelovanje 

 s strani podjetja s strani JRO s strani države 

MMp-Vt (n = 6)  prezasedeni s predavanji in 

vajami nimajo manevrskega 

prostora za morebitno 

sodelovanje (formalno - z 

urami) 

Vztrajanje na začrtani poti 

sistemom e-Ma 

Premalo sofinancira JRO za 

sodelovanje z 

gospodarstvom in 

kmetijami., 

Spreminjanje poslovnega 

modela na daljši rok 

Sp-Vt (n = 1) Veliko birokracije in 

preveč časa in 

stroškov namenjenih 

administraciji 

Pomanjkanje realnega interesa Birokracija preko katere so 

običajno preferirane velike 

psevdodržavne 

organizacije/podjetja 

Telekom ipd. 

Vp-Vt (n = 5)  

Kompetence 

Časovna 

komponenta-v 

industriji 

pričakujemo hitre 

rešitve 

Različne prioritete 

Doseganje rokov 

Administrativne ovire 

Strah - v industriji ni dovolj 

samo članek, stvar mora delati v 

praksi 

Premalo kompetenc in 

specifičnih znanj 

Nizke stopnje financiranja 

za velika podjetja 

Zapleteni EU predpisi, 

katere v RS še dodatno 

zapletemo 

Premalo razumevanja za 

težave podjetij 

MMp-NSt  

(n = 1) 

Preveč pisanja Preveč poročanja Preveč poročanja 

Sp-NSt (n = 1) / Zagnanost 

nepoznavanja področij 

Zakonodaja 

Vp-NSt (n = 1) Nepoznavanje stanja 

razvoja v JRO 

Terensko delo / 

MMp-Vt izmed vseh matričnih skupin najbolj izpostavljajo pomanjkanje finančnih sredstev s 

strani podjetij ter pomanjkanje časa in praktičnega znanja strani JRO, kar poudarjata tudi 

drugi dve skupini visoko tehnoloških podjetij. Po njihovem mnenju (kot po mnenju vseh 

matričnih skupin) so glavne ovire s strani države predvsem birokratske. Težave z birokracijo 

in zakonodajo so kot oviro večkrat navedla nizko tehnološka podjetja, medtem ko visoko 

tehnološka kot problem opažajo nekompetentnost, premalo praktičnih znanj in posledično 

celo strah pred pomanjkanjem praktičnih znanj s strani JRO.  

5.1.11 Predlogi izboljšav 

Podjetja so podala tudi svoje predloge izboljšav sodelovanja z JRO-ji s svoje strani, s strani 

JRO-jev in s strani države. Respondenti so odgovarjali po lastni presoji. 
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Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

V preglednici 15 so navedeni predlogi respondentov o izboljšanju sodelovanja z JRO ne glede 

na njihovo velikost in tehnološko razvitost. 

Preglednica 15: Predlogi izboljšav – podjetja skupaj (n = 14) 

Predlogi izboljšav iz strani 

podjetja 

Predlogi izboljšav iz strani JRO Predlogi izboljšav iz strani države 

Iskanje financerja 

Večje vključevanje JRO 

Več sodelovanja  

Zahtevnejši problemi 

Enakovredno izobražen kader, 

jasno definirani cilji 

Investicije + kadri  

Vključitev v mreže, SRIPE 

Krajši razpisi  

Odprti razpisi - ko ima podjetje 

idejo, se prijavi, ne da čakamo 

na razpis in potem lovimo 

termine 

Cene analiz na opremi, ki je 

večinoma sofinancirana s strani 

države je previsoka 

Soudeležba pri vodenju in 

financiranju pilotnih centrov 

Predstavitev priložnosti v 

podjetju 

Vključitev več strokovnjakov  

Nagrajevanje uspešnih 

posameznikov 

JRO morajo iskati stik s podjetji 

in kmetijami in ponujati rešitve 

na aktualne probleme  

Razumevanje potreb podjetij  

Dobri programi 

Več izmenjav strokovnjakov  

Nagrajevanje ljudi, ki delajo z 

industrijo 

Ustanovitev pilotnih centrov 

(stičišč za posamezne industrije) 

Terensko delo promotorjev 

Financiranje v višjem deležu 

Odprava napak e-MA 

Zmanjšanje birokracije in 

nepreferiranje 

psevdodržavnih velikanov 

Naj sofinancira, da bodo JRO 

iskale stik s podjetji in jim 

ponujale rešitve, ne pa da je 

znanost le zaradi znanosti in ni 

uporabna v praksi  

Manj potrebne dokumentacije 

Hitrejše vrednotenje razpisov 

Boljši razpisni pogoji 

Višje spodbude  

Bolj razumljive razpise 

Poenostaviti poročanje  

Podpora fokusnim področjem S4 

in financiranje gonilne industrije 

v Sloveniji 

Podpora učinkovitim povezavam 

z rezultati 

Podjetja ne glede na velikost in tehnološko razvitost pri skupnem sodelovanju z JRO z vseh 

treh smeri (podjetij, JRO in države) predlagajo več povezovanja, sodelovanja in medsebojne 

pomoči tako na področju financ, znanja kot delovne sile. Podjetja se premalo povezujejo v 

združenja ter ne izkoriščajo njihovega potenciala in namena, s strani JRO pa podjetja 

predlagajo večjo vključenost v bolj praktične vidike gospodarstva in posvečanje realnim 

potrebam v podjetjih. S strani države podjetja spet predlagajo manj birokracije, boljše 

(enostavnejše) razpisne pogoje in več finančnih sredstev. 

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

Preglednica 16 prikazuje odgovore respondentov o možnostih izboljšanja sodelovanja z JRO 

glede na njihovo velikost in tehnološko razvitost.  
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Preglednica 16: Predlogi izboljšav – matrične skupine 

Velikost in 

tehnološka 

razvitost podjetja 

Predlogi izboljšav 

 s strani podjetja s strani JRO s strani države 

MMp-Vt 

(n = 4) 

Operativno 

Z izračuni 

Finančna pomoč 

Vključitev več 

strokovnjakov 

JRO morajo iskati stik s 

podjetji in kmetijami in 

ponujati rešitve na 

aktualne probleme 

Dobri programi 

Financiranje v višjem 

deležu 

Odprava napak e-MA 

Naj sofinancira, da bodo 

JRO iskale stik s podjetji 

in jim ponujale rešitve, ne 

pa da je znanost le zaradi 

znanosti in ni uporabna v 

praksi 

Boljši razpisni pogoji 

Sp-Vt (n = 1) / Nagrajevanje uspešnih 

posameznikov 

Zmanjšanje birokracije in 

nepreferiranje psevdo 

državnih velikanov 

Vp-Vt (n = 6) Zahtevnejši problemi 

Enakovredno izobražen 

kader 

Jasno definirani cilji 

Vključitev v mreže, SRIPE 

Odprti razpisi – ko ima 

podjetje idejo, se prijavi, 

ne da čakamo na razpis in 

potem lovimo termine 

Soudeležba pri vodenju in 

financiranju pilotnih 

centrov 

Razumevanje potreb 

podjetij 

Več izmenjav 

strokovnjakov 

Nagrajevanje ljudi, ki 

delajo z industrijo 

Ustanovitev pilotnih 

centrov (stičišč za 

posamezne industrije) 

Manj potrebne 

dokumentacije 

Hitrejše vrednotenje 

razpisov 

Višje spodbude 

Poenostaviti poročanje 

Podpora fokusnim 

področjem S4 in 

financiranje gonilne 

industrije v Sloveniji 

MMp-NSt (n = 1) Krajši razpisi / Bolj razumljive razpise 

Sp-NSt (n = 1) Cene analiz na opremi, ki 

je večinoma sofinancirana 

s strani države je previsoka 

/ / 

Vp-NSt (n = 1) Predstavitev priložnosti v 

podjetju 

Terensko delo promotorjev Podpora učinkovitim 

povezavam z rezultati 

Medtem ko visoko tehnološka opazneje predlagajo izboljšave na področju izmenjav znanja in 

medsebojnega povezovanja (k njim lahko dodamo še Vp-NSt), pa nizko tehnološka podjetja 

želijo več izboljšav predvsem na finančnem področju. Vse matrične skupine si želijo manj 

birokracije s strani države in več aktivnosti s vseh treh smeri pri navezovanju medsebojnih 

stikov. 
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5.1.12 Rezultati sodelovanja 

Podjetja so po pomembnosti razvrščala rezultate sodelovanja z JRO-ji. Ponudili smo jim 11 

možnosti:  

 Razvili smo nove izdelke in storitve in jih ponudili na trgu. 

 Povečala se je absorpcijska sposobnost podjetja (smo bolj dovzetni za implementacijo RR 

dosežkov). 

 Odprle so se nove poslovne priložnosti. 

 Nastalo je novo skupno podjetje. 

 Navezali smo nove poslovne stike. 

 Povabljeni smo bili v nova projektna partnerstva. 

 Vzpostavili smo dolgoročno, strateško partnerstvo. 

 Vzpostavili smo sodelovanje pri uporabi RR-opreme. 

 Naši zaposleni so pridobili dodatne kvalifikacije. 

 Podeljeni patenti. 

 Znanstvene objave in citati. 

Prikaz podatkov »podjetja skupaj«  

Slika 9 prikazuje, kako so respondenti v povprečju po pomembnosti razvrščali ponujene 

možnosti o rezultatih sodelovanja z JRO. Lestvica pomembnosti: 1 - najbolj pomembno,           

11 - najmanj pomembno 

 

Slika 9: Rezultati sodelovanja med podjetji in JRO – podjetja skupaj (n = 19) 

Podjetja so v povprečju kot najbolj pomemben rezultat sodelovanja z JRO navedla naslednje: 

»Razvili smo nove izdelke in storitve ter jih ponudili na trgu.« Sledi mu »Povečala se je 

absorpcijska sposobnost podjetja (smo bolj dovzetni za implementacijo RR dosežkov)«. 

Najmanj pomemben rezultat sodelovanja je po mnenju podjetij »Nastalo je novo skupno 

podjetje«. 
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Prikaz podatkov »matrične skupine« 

V preglednici 17 so prikazani odgovori respondentov o rezultatih sodelovanja z JRO glede na 

njihovo velikost in tehnološko razvitost. Dane možnosti so razvrščali po pomembnosti. 

Lestvica pomembnosti: 1 - najbolj pomembno, 6 - najmanj pomembno. 

Preglednica 17: Rezultati sodelovanja med podjetji in JRO – matrične skupine 
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Velikost in 

tehnološka 

razvitost podjetja 

MMp-Vt (n = 6) 1 4 3 10 2 6 11 4 8 7 9 

Sp-Vt 

(n = 2) 

1 11 8 11 4 4 2 7 3 11 6 

Vp-Vt 

(n = 6) 

1 2 8 11 7 5 4 6 3 9 9 

MMp-NSt 

(n = 1) 

1 2 3 11 4 5 6 8 7 9 10 

Sp-NSt 

(n = 2) 

3 6 9 10 3 2 6 1 5 10 8 

Vp-NSt 

(n = 1) 

2 6 3 10 4 8 1 5 9 7 11 

Razčlenjeni odgovori po matričnih skupinah so ponekod precej odstopali od povprečja. 

Razloga »povečala se je absorpcijska sposobnost podjetja (smo bolj dovzetni za 

implementacijo RR dosežkov)« ni po pomembnosti nobena od skupin postavila na prvo 

mesto, kvečjemu na drugo, Sp-Vt celo na zadnje. Se pa matrične skupine usklajujejo pri 

določanju najbolj in najmanj pomembnega rezultata. »Razvili smo nove izdelke in storitve in 

jih ponudili na trgu« so postavili v večini na enega od prvih treh mest, rezultat »nastalo je 

novo skupno podjetje« pa na zadnje ali predzadnje mesto. Tudi ne moremo sklepati na velike 

razlike med odgovori visoko in nizko tehnoloških podjetij. 

5.1.13 Definiranje pravic do intelektualne lastnine 

Podjetja so navedla, kako so v skupnem projektu z JRO definirali lastništvo in upravljanje z 

novo nastalo pravico do intelektualne lastnine (če je ta nastala). Respondenti so odgovarjali 

po lastni presoji. 
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Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

V preglednici 18 so prikazani vsi odgovori respondentov ne glede na njihovo velikost in 

tehnološko razvitost, o tem, kako so v njihovem podjetju definirali upravljanje in lastništvo 

nad novo nastalo pravico do intelektualne lastnine. 

Preglednica 18:  Upravljanje in lastništvo nad novo nastalimi pravicami do intelektualne 

lastnine – podjetja skupaj (n = 10) 

Upravljanje in lastništvo nad novo nastalimi pravicami do intelektualne lastnine 

Intelektualna lastnina je last podjetja – avtorstvo in pravice so od avtorja. 

Lastništvo il je bilo že od začetka sodelovanja last podjetja. Nove pravice niso nastale.  

Glede na predpogodbo in rezultate 

/ 

Glede na prispevek (področje dela) posameznega partnerja. 

Po pravilih projekta 

Predhodna pogodba 

Intelektualna lastnina je ostala vsa v našem podjetju 

Pogodba 

Pravica do lastnine in upravljanje z njo je naše, saj je ideja in razvoj naš 

Podjetja so ne glede na velikost in tehnološko razvitost podobno definirala upravljanje in 

lastništvo nad novo nastalimi pravicami do intelektualne lastnine, ta je ostala v podjetju 

oziroma se je z njo upravljalo po predhodnih pogodbah. 

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

Preglednica 19 prikazuje odgovore respondentov o tem, kako so definirali upravljanje in 

lastništvo nad novo nastalimi pravicami do intelektualne lastnine glede na njihovo velikost in 

tehnološko razvitost. 

Preglednica 19:  Upravljanje in lastništvo nad novo nastalimi pravicami do intelektualne 

lastnine – matrične skupine 

Velikost in tehnološka 

razvitost podjetja 

Upravljanje in lastništvo nad novo nastalimi pravicami do intelektualne 

lastnine 

MMp-Vt (n = 4) Pravica do lastnine in upravljanje z njo je naše, saj je ideja in razvoj naš 

Lastništvo il je bilo že od začetka sodelovanja last podjetja. 

Nove pravice niso nastale 

Intelektualna lastnina je last podjetja – avtorstvo in pravice so od avtorja 

Sp-Vt (n = 1) Po pravilih projekta 

Vp-Vt (n = 3) Glede na prispevek (področje dela) posameznega partnerja. 

Intelektualna lastnina je ostala vsa v našem podjetju 

Pogodba 

se nadaljuje 



 

44 

Velikost in tehnološka 

razvitost podjetja 

Upravljanje in lastništvo nad novo nastalimi pravicami do intelektualne 

lastnine 

MMp-NSt (n = /) / 

Sp-NSt (n = /) / 

Vp-NSt (n = 1) Glede na predpogodbo in rezultate 

Sodeč po odgovorih respondentov lahko sklepamo, da so visoko tehnološka podjetja 

pogosteje in v skladu s pogodbami upravljala z novo nastalimi pravicami do intelektualne 

lastnine kot nizko tehnološka podjetja. Ta je v skladu s povprečnimi rezultati vseh podjetij 

skupaj večinoma ostajala v lasti podjetja. 

5.1.14 Dosežena raven tehnološke razvitosti v podjetjih 

Podjetja so po lastni presoji navedla, katero raven tehnološke razvitosti (TRL 1–9) so 

dosegale v okviru projekta, ki je (bil) financiran ali sofinanciran s pomočjo javnih sredstev. 

Tehnološka razvitost podjetij oziroma raven tehnološke pripravljenosti podjetij (ang. 

technology readiness level – TRL) je devet nivojska lestvica, ki je bila v začetku devetdesetih 

razvita kot pomoč pri merjenju in označevanju tveganj povezanih z razvojem tehnologij 

(Lipnik 2016, 131): 

 TRL1 – Opazovanje in poročila o osnovnih principih 

 TRL2 – Oblikovan tehnološki koncept/uporaba 

 TRL3 – Analitično in eksperimentalno dokazane kritične funkcionalnosti 

 TRL4 – Potrditev komponent/makete v laboratorijskem okolju. 

 TRL5 – Potrditev komponent/makete v resničnem okolju. 

 TRL6 – Demonstracijski sistem ali podsistem potrjen v realnem okolju. 

 TRL7 – Prototip predstavljen v realnem okolju. 

 TRL8 – Sistem zaključen in testiran. 

 TRL9 – Sistem v uporabi in preverjen v delovanju 

Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

Slika 10 prikazuje kakšne ravni tehnološke razvitosti so v povprečju dosegali respondenti v 

okviru projektov, ki so (bili) (so)financirani s pomočjo javnih sredstev. 
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Slika 10: Dosežene raven tehnološke razvitosti – podjetja skupaj (n = 17) 

Podjetja so v okviru projektov financiranih z javnimi sredstvi v povprečju dosegala vse ravni 

tehnološke razvitosti, največkrat so dosegla TRL 6 in TRL 9. 

Prikaz podatkov »matrične skupine«  

V preglednici 20 so prikazani podatki matričnih skupin o doseganju ravni tehnološke 

razvitosti (TRL1–9), ki so jo dosegala podjetja v okviru projekta, ki je bil (so)financiran z 

javnimi sredstvi. Tehnološka razvitost podjetij oziroma raven tehnološke pripravljenosti 

podjetij (ang. technology readiness level–TRL) je devetnivojska lestvica, ki je bila v začetku 

devetdesetih razvita kot pomoč pri merjenju in označevanju tveganj povezanih z razvojem 

tehnologij (Lipnik 2016, 131): 

 TRL1 – Opazovanje in poročila o osnovnih principih 

 TRL2 – Oblikovan tehnološki koncept/uporaba 

 TRL3 – Analitično in eksperimentalno dokazane kritične funkcionalnosti 

 TRL4 – Potrditev komponent/makete v laboratorijskem okolju  

 TRL5 – Potrditev komponent/makete v resničnem okolju  

 TRL6 – Demonstracijski sistem ali podsistem potrjen v realnem okolju  

 TRL7 – Prototip, predstavljen v realnem okolju  

 TRL8 – Sistem zaključen in testiran  

 TRL9 – Sistem v uporabi in preverjen v delovanju 

Preglednica 20: Dosežena raven tehnološke razvitosti podjetij – matrične skupine 

Velikost in tehnološka 

razvitost podjetja 

Dosežena raven tehnološke razvitosti (TRL 1–9) v okviru projekta, 

financiranega z javnimi sredstvi 

MMp-Vt (n = 4) TRL 7 – Prototip, predstavljen v realnem okolju. 

TRL 9 – Sistem v uporabi in preverjen v delovanju. 

Vp-NSt (n = 1) TRL 9 – Sistem v uporabi in preverjen v delovanju. 

se nadaljuje 
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Velikost in tehnološka 

razvitost podjetja 

Dosežena raven tehnološke razvitosti (TRL 1–9) v okviru projekta, 

financiranega z javnimi sredstvi 

Sp-Vt (n = 2) TRL 6 – Demonstracijski sistem ali podsistem, potrjen v realnem okolju. 

TRL 7 – Prototip predstavljen v realnem okolju. 

TRL 9 – Sistem v uporabi in preverjen v delovanju. 

Vp-Vt (n = 6) TRL 6 – Demonstracijski sistem ali podsistem potrjen v realnem okolju. 

TRL 7 – Prototip predstavljen v realnem okolju. 

TRL 8 – Sistem zaključen in testiran. 

TRL 9 – Sistem v uporabi in preverjen v delovanju. 

MMp-NSt (n = 1) TRL 1 – Opazovanje in poročila o osnovnih principih. 

TRL 2 – Oblikovan tehnološki koncept/uporaba. 

TRL 7 – Prototip predstavljen v realnem okolju. 

TRL 8 – Sistem zaključen in testiran. 

Sp-NSt (n = 2) TRL 3 – Analitično in eksperimentalno dokazane kritične 

funkcionalnosti. 

TRL 4 – Potrditev komponent/makete v laboratorijskem okolju. 

TRL 5 – Potrditev komponent/makete v resničnem okolju. 

TRL 6 – Demonstracijski sistem ali podsistem potrjen v realnem okolju. 

TRL 7 – Prototip predstavljen v realnem okolju. 

Iz podatkov matričnih skupin lahko sklepamo, da so visoko tehnološka podjetja dosegala višje 

ravni TRL kot nizko tehnološka. 

5.1.15 Doseženi učinki sodelovanja v RR-projektih 

Podjetja so po pomembnosti razvrščala dosežene učinke, ki so jih dosegla v sodelovanju z 

JRO-ji pri (so)financiranih projektih. Ponujene možnosti so bile naslednje: 

 Sprememba dodane vrednosti na zaposlenega po izvedbi sofinanciranega projekta 

 Število novo odprtih delovnih mest in njihova struktura, kot posledica sodelovanja v 

ukrepu (vrsta, zahtevnost, izobrazba). 

 Sprememba obsega izvoza kot posledica RR-projekta. 

 Predstavitev novih tehnološko zahtevnejših projektov 

 Vstop na nove trge.  

 Novi spin-offi in start-upi. 

Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

Na sliki 11 smo prikazali, kako so respondenti v povprečju po pomembnosti razvrščali 

dosežene učinke sodelovanja z JRO-ji. Lestvica pomembnosti: 1 - najbolj pomembno, 6 - 

najmanj pomembno. 
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Slika 8: Doseženi učinki sodelovanja z JRO-ji v RR-programih – podjetja skupaj  

(n = 16) 

Podjetja so v povprečju kot najpomembnejši učinek sodelovanja z JRO navedla »število novo 

odprtih delovnih mest in njihovo strukturo kot posledico sodelovanja v ukrepu (vrsta, 

zahtevnost, izobrazba)« ter »Predstavitev novih tehnološko zahtevnejših projektov«. Najmanj 

pomemben učinek sodelovanja z JRO so po mnenju podjetij »novi spin-offi in start upi«. 

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

Preglednica 21 prikazuje razvrstitev doseženih učinkov sodelovanja po matričnih skupinah. 

Respondenti so dane odgovore razvrščali po pomembnosti. 

Preglednica 21:  Doseženi učinki sodelovanja z JRO-ji v RR-programih – matrične 

skupine 

 Doseženi učinki sodelovanja v RR-programih 

Velikost in 

tehnološka 

razvitost podjetja 

Sprememba 

dodane 

vrednosti na 

zaposlenega po 

izvedbi 

sofinanciranega 

projekta 

Število novo odprtih 

delovnih mest in 

njihova struktura, kot 

posledica sodelovanja 

v ukrepu (vrsta, 

zahtevnost, izobrazba) 

Sprememba 

obsega 

izvoza kot 

posledica 

RR-

projekta. 

Predstavitev 

novih 

tehnološko 

zahtevnejših 

projektov 

Vstop na 

nove 

trge 

Novi 

Spin-off-i 

in Start 

up-i 

MMp-Vt (n = 4) 2 2 5 1 4 6 

Sp-Vt (n = 2) 1 2 6 3 6 6 

Vp-Vt (n = 6)  3 2 5 1 4 6 

MMp-NSt         

(n = 1) 

4 1 2 3 6 5 

Sp-NSt (n = 2) 1 2 4 2 5 6 

Vp-NSt (n = 1) 1 2 5 4 3 6 

Iz podatkov matričnih skupin je razbrati, da so nizko tehnološka podjetja dajala prednost 

tistim možnostim, ki so predstavljale učinke na področju kadrov in zaposlovanja, saj so 

razloge »sprememba dodane vrednosti na zaposlenega po izvedbi sofinanciranega projekta« 

in »število novo odprtih delovnih mest in njihova struktura kot posledica sodelovanja v 
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ukrepu (vrsta, zahtevnost, izobrazba)« uvrščala višje kot visoko tehnološka podjetja. Visoko 

tehnološka podjetja so nasprotno kot najpomembnejši učinek navedla »predstavitev novih 

tehnološko zahtevnejših projektov«. Respondenti (razen Vp-NSt, ki so ga uvrstili na tretje 

mesto) učinka »vstop na nove trge« niso uvrščali med pomembne, prav tako so kot 

nepomemben določili učinek »novi spin-offi in start upi«. 

5.1.16 Posredni učinki sodelovanja v RR-projektih  

Podjetja smo spraševali tudi o posrednih učinkih sodelovanja z JRO-ji v RR-programih. Na 

voljo so imeli pet možnosti, ki so jih razvrstili po pomembnosti: 

 Povečanje konkurenčnosti. 

 Novo poslovna sodelovanja in partnerstva. 

 Povečano zaupanje med partnerji RR-projekta. 

 Obseg nakupa tujih licenc pred projektom in po njem. 

 Prihodki od prodaje lastnih patentov in licenc pred projektom in po njem. 

Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

Na sliki 12 smo prikazali, kako so respondenti v povprečju po pomembnosti razvrščali 

posredne učinke sodelovanja z JRO-ji. Lestvica pomembnosti: 1 - najbolj pomembno, 6 - 

najmanj pomembno. 

 

Slika 9: Posredni učinki sodelovanja med podjetji in JRO-i – podjetja skupaj (n = 17) 

V povprečju so podjetja kot najpomembnejše posredne učinke sodelovanja z JRO-ji navedla 

»nova poslovna sodelovanja in partnerstva«, »povečanje konkurenčnosti« ter »povečano 

zaupanje med partnerji projekta«. Najmanj pomemben posredni učinek sodelovanja je 

»prihodki od prodaje lastnih patentov in licenc pred in po projektu«. 

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

Preglednica 22 prikazuje podatke o posrednih učinkih sodelovanj med JRO-ji in podjetji glede 

na njihovo velikost in tehnološko razvitost. Dane odgovore so respondenti razvrščali po 
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pomembnosti. 

Preglednica 22: Posredni učinki sodelovanj med podjetji in JRO-ji – matrične skupine 

 Posredni učinki sodelovanja v RR-programih 

Velikost in 

tehnološka 

razvitost 

podjetja 

Povečanje 

konkurenčnosti 

Novo poslovna 

sodelovanja in 

partnerstva 

Povečano 

zaupanje med 

partnerji RR- 

projekta 

Obseg nakupa 

tujih licenc 

pred in po 

projektu 

Prihodki od 

prodaje lastnih 

patentov in licenc 

pred in po projektu 

MMp-Vt         

(n = 5) 

1 1 3 4 4 

Sp-Vt (n = 2) 5 2 1 5 5 

Vp-Vt (n = 6) 2 1 2 4 5 

MMp-NSt       

(n = 1) 

1 2 3 4 5 

Sp-NSt (n = 2) 2 3 1 4 5 

Vp-NSt (n = 1) 1 2 3 4 5 

Vse matrične skupine so precej enotno razvrščale ponujene možnosti posrednih učinkov 

sodelovanj. V odgovorih respondentov ne glede na njihovo velikost in tehnološko razvitost 

smo zaznali, da vsi kot pomembnejše posredne učinke zaznavajo tiste, ki vključujejo neko 

obliko sodelovanja na trgu, med seboj ali z zunanjimi partnerji. Korist od patentov in licenc 

(lastnih ali kupljenih) je manj pomemben posredni učinek sodelovanja z JRO-ji. 

5.1.17 Sodelovanje med podjetji in JRO-ji po koncu izvedbe (so)financiranih projektov 

Zanimalo nas je, ali podjetja in JRO-ji nadaljujejo (so nadaljevala) sodelovanje tudi po koncu 

(so)financiranih projektov in v kakšni obliki se to sodelovanje nadaljuje (se je nadaljevalo). 

Respondenti so odgovarjali po lastni presoji. 

Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

V preglednici 23 so prikazani vsi odgovori respondentov ne glede na njihovo velikost in 

tehnološko razvitost o nadaljnjem sodelovanju z JRO-ji po končanih (so)financiranih 

projektih. 
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Preglednica 23:  Sodelovanje med podjetji in JRO po koncu izvedbe (so)financiranih 

projektov – podjetja skupaj (n = 15) 

Oblike sodelovanj med podjetji in JRO-ji po koncu izvedbe (so)financiranih projektov 

Projekt še ni končan, tako da sodelovanje še ni končano. 

Da, razvoj novih podobnih rešitev 

Nastalo je več novih podprojektov s ciljem čimprejšnje industrializacije.. 

Da, novi RR projekti 

Da, pogodbeno sodelovanje 

Občasno izvajanje analiz oz. karakterizacije materialov 

Da, novi RR projekti 

Da 

Nenehne izboljšave na projektu ( projekt še ni končan ) 

Da, preko novih projektov in testiranj 

Financiranje še ni končano 

S proizvodnjo izdelkov - prototipi, kvalifikacija in posledično naročilo 

Da, postali smo strateški partnerji. 

Nismo imeli projektov, ki bi bili financirani iz javnih sredstev. Po zaključku komercialnih projektov 

računamo na sodelovanje v enaki obliki 

Ne 

Odgovori respondentov so nakazali, da podjetja, ki so sodelovala (sodelujejo) na skupnih 

projektih z JRO, to sodelovanje nadaljujejo v obliki novega projektnega dela in v obliki 

razvoja in končne proizvodnje želenih izdelkov. Kjer so skupni projekti zaključeni, se 

nakazujejo tudi želje po ponovnem sodelovanju in skupnem razvoju izdelkov (strateška 

partnerstva, pogodbena sodelovanja ...) ali vsaj sodelovanje pri testiranjih, analizah … 

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

Preglednica 24 prikazuje odgovore respondentov po matričnih skupinah o sodelovanju z JRO-

ji po končanih skupnih sofinanciranih projektih. 

Preglednica 24:  Sodelovanje med podjetji in JRO po koncu izvedbe financiranih 

projektov 

Velikost in tehnološka 

razvitost podjetja 

Oblike sodelovanj med podjetji in JRO-ji po koncu izvedbe (so)financiranih 

projektov 

MMp-Vt (n = 5) S proizvodnjo izdelkov - prototipi, kvalifikacija in posledično naročilo 

Financiranje še ni končano 

Projekt še ni končan, tako da sodelovanje še ni končano. 

Da 

Nismo imeli projektov, ki bi bili financirani iz javnih sredstev.  

Po zaključku komercialnih projektov računamo na sodelovanje v enaki obliki 

se nadaljuje 
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Velikost in tehnološka 

razvitost podjetja 

Oblike sodelovanj med podjetji in JRO-ji po koncu izvedbe (so)financiranih 

projektov 

Sp-Vt (n = 2) Ne 

Da, preko novih projektov in testiranj 

Vp-Vt (n = 5) Da, postali smo strateški partnerji 

Nastalo je več novih podprojektov s ciljem čimprejšnje industrializacije 

Da, razvoj novih podobnih rešitev 

Da, pogodbeno sodelovanje 

MMp-NSt (n = 1) Nenehne izboljšave na projektu ( projekt še ni končan ) 

Sp-NSt (n = 2) Da, novi RR projekti 

Občasno izvajanje analiz oz. karakterizacije materialov 

Vp-NSt (n = 1) Da 

Podatki matričnih skupin opazno ne odstopajo od podatkov podjetja skupaj. 

5.1.18 Trajanje sodelovanja med podjetji in JRO-ji  

Podjetja smo vprašali tudi po trajanju sodelovanja z JRO-ji. Odgovarjali so po lastni presoji. 

Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

V preglednici 25 so navedeni vsi odgovori respondentov ne glede na njihovo velikost in 

tehnološko razvitost o tem, koliko časa se je sodelovanje med njimi in JRO-ji nadaljevalo po 

končanih (so)financiranih projektih. 

Preglednica 25: Trajanje sodelovanja med podjetji in JRO-ji (n = 15) 

Trajanje sodelovanja med podjetji in JRO-ji 

1 leto 

Dve leti 

Nekaj let 

1,5 leta in se nadaljuje 

Več kot 10 let. 

Največkrat enkratni posel za obdobje enega leta 

1,5 leti 

3 leta 

Več let 

>5 let 

5 let 

Že od 1994 a je bilo bolj intenzivno med leti ko je projekte raisoval rip 2009 in 2012, takrat smo 

razvijali tudi prototipe trl9, sedaj je financiranje teh projektov za velika podjetja nezanimivo. sedaj 

sodelujemo v okviru srip-ov. 

se nadaljuje 
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Trajanje sodelovanja med podjetji in JRO-ji 

2 leti 

15 let 

/ 

Iz odgovorov respondentov lahko sklepamo, da so vsi na skupnih projektih sodelovali vsaj 

eno leto, nekateri celo več kot 5 let (tudi do 15 let). 

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

Preglednica 26 prikazuje odgovore respondentov o trajanju sodelovanj med njimi in JRO-ji po 

koncu (so)financiranih projektov glede na njihovo velikost in tehnološko razvitost. 

Preglednica 26: Trajanje sodelovanja med podjetji in JRO-ji – matrične skupine 

Velikost in tehnološka 

razvitost podjetja 

Trajanje sodelovanja med podjetji in JRO-ji 

MMp-Vt (n = 4) 2 leti 

Največkrat enkratni posel za obdobje enega let 

1,5 leti 

1 leto  

Sp-Vt 3 leta  

Vp-Vt 

(n = 5) 

Več kot 10 let. 

15 let 

Že od 1994 a je bilo bolj intenzivno med leti ko je projekte raisoval rip 2009 

in 2012, takrat smo razvijali tudi prototipe trl9, sedaj je financiranje teh 

projektov za velika podjetja nezanimivo. sedaj sodelujemo v okviru srip-ov. 

Več let 

Dve leti 

MMp-NSt (n = 1) 1,5 leta in se nadaljuje 

Sp-NSt (n = 2) Nekaj let 

5 let 

Vp-NSt (n = 1) >5 let 

Odgovori respondentov nakazujejo, da velika in srednje velika podjetja ne glede na 

tehnološko razvitost sodelujejo z JRO-ji dlje kot mikro in mala, nekatera celo že več kot 10 let 

(Vp-Vt). Mikro in mala podjetja se z JRO-ji povežejo za sodelovanje za 1 do 2 leti oziroma za 

čas trajanja projekta. 

5.1.19 Razlogi za prekinitev sodelovanja z JRO-ji po koncu (so)financiranih projektov  

Zanimali so nas razlogi za ne nadaljevanje sodelovanja z JRO-ji po končanih (so)financiranih 

projektih. 



 

53 

Prikaz podatkov »podjetja skupaj« 

Preglednica 27 prikazuje odgovore vseh tistih respondentov, ki po končanih skupnih 

(so)financiranih projektih niso več sodelovali z JRO-ji. 

Preglednica 27:  Vzroki za nesodelovanje med podjetji in JRO-ji – podjetja skupaj        

(n = 7) 

Vzroki za nesodelovanje med podjetji in JRO-ji 

Financiranje še ni končano 

Ni bilo realne potrebe 

Projekt še ni končan. verjetno se sodelovanje na tem področju ne bo nadaljevalo, saj bo izdelek razvit, 

kar je bil cilj. 

Zaradi vključevanja v prodajne mreže 

/ 

/ 

V določenih primerih JRO-ji niso imeli več interesa se povezovati z gospodarstvom 

Iz odgovorov respondentov lahko razberemo, da z JRO-jo sodelovanja še niso zaključili ali pa 

za sodelovanje niso imeli več potreb (tako podjetja kot JRO-ji). 

Prikaz podatkov »matrične skupine« 

Preglednica 28 prikazuje odgovore respondentov po matričnih skupinah. 

Preglednica 28: Vzroki za nesodelovanje med podjetji in JRO-ji – matrične skupine 

Velikost in tehnološka 

razvitost podjetja 

Vzroki za nesodelovanje med podjetji in JRO-ji 

MMp-Vt (n = 3) Projekt še ni končan. verjetno se sodelovanje na tem področju ne bo 

nadaljevalo, saj bo izdelek razvit, kar je bil cilj. 

Zaradi vključevanja v prodajne mreže 

Financiranje še ni končano 

Sp-Vt (n = 2) Ni bilo realne potrebe 

V določenih primerih JRO-ji niso imeli več interesa se povezovati z 

gospodarstvom. 

Vp-Vt (n = /) / 

MMp-NSt (n = /) / 

Sp-NSt (n = /) / 

Vp-NSt (n = /) / 

Prikaz podatkov matričnih skupin nam razkrije, da nizko in srednje tehnološka podjetja na to 

vprašanje niso odgovarjala, zato analize njihovih razlogov za nesodelovanje po končanih 

skupnih projektih ne moremo podati.  



 

54 

5.1.20 Povzetek rezultatov – podjetja  

Vprašalnik  je izpolnilo 47 respondentov. 

Po velikosti se je 17 respondentov (36 %) opredelilo kot mikro in malo podjetje, 17 (36 %) 

kot srednje veliko podjetje in 13 (28 %) kot veliko podjetje. Po tehnološki razvitosti   se je 18 

podjetij (37 %) opredelilo kot nizko in srednje tehnološko podjetje ter 29 (63 %) kot visoko 

tehnološko podjetje. 

Po SKD (SURS 20119 so se podjetja največkrat uvrstila v sektor C – Predelovalne dejavnosti, 

takih je bilo 35 % vseh podjetij. 22 % vseh podjetij se je umeščalo v sektor M – Strokovne, 

znanstvene in tehnične dejavnosti, 18 % se jih je umeščalo v sektor S – Druge dejavnosti, 10 

% v sektor J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti. Ostala podjetja so se uvrščala v 

sektorje F – Gradbeništvo, A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo, H – Promet in 

skladiščenje ter Q – Zdravstvo in socialno varstvo. Po velikosti so se Vp in SVp uvrščala v C 

– Predelovalne dejavnosti v večjem deležu, medtem ko so se MMp v večjih deležih nahajala v 

sektorjih M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter J – Informacijske in 

komunikacijske dejavnosti. 

65 % respondentov je v zadnjih 5 letih sodelovalo v RR-projektih pri povezovanju 

gospodarstva z JRO (univerzami, fakultetami, javnimi raziskovalnimi zavodi), ki so bili 

financirani ali sofinancirani z javnimi sredstvi, 35 % respondentov pa ne. Pri analizi matričnih 

skupin smo opazili, da stopnja sodelovanja z JRO-ji narašča tako z velikostjo podjetij kot tudi 

z njihovo tehnološko razvitostjo. 

Podjetja so navajala podobne razloge za nesodelovanje z JRO pri RR-projektih. Iz njihovih 

odgovorov smo sklepali na pomanjkanje interesa in potreb s strani podjetij ter tudi, da 

podjetja niso našla oziroma prepoznala ustreznih razpisov in sodelovanj, ki bi ustrezali 

njihovim interesom, ob čemer nas lahko zanima vloga podjetniških povezav in pisarn za 

prenos tehnologij ter primernost, ustreznost načinov povezovanj med podjetji in JRO-ji. 

Podjetja so opozorila na neodzivnost in finančno nekompatibilnost s strani JRO-jev, posebej 

odstopa razlog »univerza je odstopila od sodelovanja zaradi premalo finančnih sredstev, ki bi 

jih dobili z nami na razpisu«, ki ga je podalo eno od MMp-Vt, vendar je to mnenje le enega 

respondenta, ki ne more biti relevantno, je pa za nas presenetljivo, saj so sodelovanja običajno 

osnovana na podlagi vnaprejšnje pogodbe ali ustreznega dogovora.  

Podjetja so kot najpomembnejši razlog za sodelovanje z JRO-ji izbrala »zaznan 

tehnološki/RR/inovacijski potencial za prebojne rezultate«, kot najmanj pomembnega pa 

»finančne koristi«. Ob podatkih matričnih skupin smo zaznali, da so razlogi sodelovanja, ki 

prinašajo dolgoročnejše učinke, pri vseh skupinah prepoznani kot pomembnejši. 

Podjetja so kot najpomembnejši način izbora JRO, s katerim so sodelovala (sodelujejo) na 
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RR-projektih izbrala »Na podlagi prejšnjih sodelovanj v širših konzorcijih (npr. podjetniške 

mreže)«, najmanj pomemben način sodelovanja je po njihovem mnenju »Prek pisarn za 

prenos tehnologij«. To se nam je glede na njihovo dejavnost zdelo presenetljivo, a nam je 

istočasno potrdilo naša razmišljanja o primernosti oz. ustreznosti načinov navezovanja stikov 

med podjetji in JRO-ji ter angažiranosti JRO-jev pri navezovanju stikov s podjetji. Opazili 

smo, da se podjetja prej povezujejo z JRO-ji na podlagi povezav iz preteklosti (prejšnja 

sodelovanja, osebna poznanstva …). 

Podjetja so s strani podjetij in JRO-jev kot glavne prednosti sodelovanja izpostavila možnost 

pridobivanja in prenosa znanja iz prakse v teorijo in obratno, možnosti izmenjave 

raziskovalne opreme, razvoj novih produktov ter boljše možnosti financiranj. Podjetja menijo, 

da država pri sodelovanju podjetij in JRO-jev pridobi pri zaposlovanju, davkih in splošnem 

tehnološkem razvoju. Pozdravljajo pa tudi podporo države pri mreženjih in financiranjih. 

Rezultati matričnih skupin izpostavijo, da visoko tehnološka podjetja bolj cenijo tiste 

prednosti, ki jim prinašajo boljše možnosti tehnološkega razvoja, nizko tehnološka podjetja pa 

se bolj usmerjajo v tiste prednosti, ki njihove možnosti nadgrajujejo najbolj v smislu prenosa 

(širših, praktičnih) znanj. 

Podjetja vidijo največ prostora za izboljšanje na področju pogostejšega sodelovanja ne le 

podjetij in JRO-jev, temveč tudi med podjetji samimi. Tako bi širili ekspertna znanja v vse 

smeri, povečala bi se inovativnost poslovanja in zaposlenih ter njihova izobrazbena struktura. 

Podjetja so tudi tu opozorila na neaktivnost JRO-jev pri navezovanju stikov s podjetji. Od 

JRO-jev pogrešajo večjo željo po prenosu znanja, želijo si tudi sodelovanja s študenti in 

mladimi raziskovalci, ki bi tako dobili možnost soočanja z realnimi problemi iz gospodarstva. 

Državo pozivajo k zmanjšanju birokracije, vzpostavitvi učinkovitejših poti mreženja in 

povišanju finančnih spodbud. Podjetja si želijo, da bi bili razpisi bolj odprti in da ne bi 

vključevali sodelovanja konzorcijev. Podatki matričnih skupin so pokazali, da so imela visoko 

tehnološka podjetja ne glede na velikost bolj v tehnologijo in razvoj usmerjene predloge za 

izboljšanje sodelovanja. Zanimivo si ta podjetja želijo tudi večjo angažiranost JRO-jev pri 

vzpostavljanju stikov s podjetji in njihovo večjo samoiniciativnost. Mikro in mala ter srednje 

velika podjetja pa predlagajo večjo odprtost podjetij za možnosti sodelovanja, pri čemer se 

jim zdijo pomembne možnosti povezovanj in mreženj, ki so na voljo s strani države. Tu 

odstopajo MMp-Vt, ki si nasprotno želijo povezovati z JRO brez vmesnih posrednikov (kot so 

npr. konzorciji). 

Glavne ovire za sodelovanje so po mnenju podjetij birokracija in administracija, s katero se 

soočajo podjetja (to pomanjkljivost so večkrat izpostavila nizko tehnološka podjetja) ter 

premalo praktičnih znanj in počasnost iz strani JRO-jev (to so bolj izpostavila visoko 

tehnološka podjetja). Zanimivo je, da podjetja državi očitajo, da je na položajih, ki delujejo na 

področjih sodelovanja podjetij in JRO-jev premalo kompetentnih posameznikov, kar se spet 

navezuje na mehanizme sodelovanja med obema akterjema. Sami lahko na tem mestu 
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opozorimo na možnost pomanjkanja ustreznih kadrov v podjetjih, ki bi lahko bili povezovalni 

člen med njimi in JRO-ji, ki pa je kot slabost podjetja z njihove strani niso izpostavila. MMp-

Vt izmed vseh matričnih skupin najbolj izpostavljajo pomanjkanje finančnih sredstev s strani 

podjetij, visoko tehnološka pa kot problem opažajo nekompetentnost, premalo praktičnih 

znanj in posledično celo strah s strani JRO. 

Podjetja za izboljšanje sodelovanja med njimi, JRO-ji in državo predlagajo več povezovanja, 

sodelovanja in medsebojne pomoči tako na področju financ, znanja in delovne sile. 

Poudarjajo in zavedajo se pomena podjetniških združenj ter obenem opozarjajo tudi na 

neaktivnost podjetij v njih, ki tudi ne izkoriščajo njihovega potenciala in namena. Pomemben 

se jim zdi praktični vidik gospodarstva in posvečanje realnim potrebam v podjetjih, ki bi se 

jim morali v JRO-jih bolj posvetiti. Visoko tehnološka podjetja bolj opazno predlagajo 

izboljšave na področju izmenjav znanja in medsebojnega povezovanja, nizko tehnološka 

podjetja pa želijo več izboljšav predvsem na finančnem področju. Vse matrične skupine si 

želijo manj birokracije, boljše (enostavnejše) razpisne pogoje in več finančnih sredstev s 

strani države. 

Kot najpomembnejši rezultat sodelovanja med njimi in JRO-ji so podjetja navedla: »Razvili 

smo nove izdelke in storitve ter jih ponudili na trgu«. Pomemben rezultat za podjetja je bil 

»Povečala se je absorpcijska sposobnost podjetja (smo bolj dovzetni za implementacijo RR-

dosežkov)«, ki pa so ga respondenti, zanimivo, po pomembnosti uvrščali od drugega pa vse 

do zadnjega mesta. Precej nepomembna razloga sta po mnenju respondentov »Podeljeni 

patenti« in »Znanstvene objave in citati«, kot najmanj pomemben razlog pa so respondenti 

prepoznali »Nastalo je novo skupno podjetje«. Pri taki razporeditvi odgovorov so se uskladile 

vse matrične skupine. 

Podjetja so v skupnih projektih z JRO-ji lastništvo in upravljanje novo nastale pravice 

intelektualne lastnine definirali in urejali po predhodnih pogodbah in pravilih projekta ter 

glede na rezultate. Sodeč po odgovorih respondentov je ta najpogosteje ostala v podjetju. 

Visoko tehnološka podjetja so pogosteje in v skladu s pogodbami upravljala z novo nastalimi 

pravicami do intelektualne lastnine kot nizko tehnološka podjetja. 

Podjetja so v okviru sofinanciranih projektov v sodelovanju z JRO-ji najpogosteje dosegala 

TRL6 in TRL9, višje ravni TRL pa so dosegala visoko tehnološka podjetja. 

Podjetja so kot najpomembnejše učinke sodelovanja z JRO-ji prepoznala »število novo 

odprtih delovnih mest in njihovo strukturo kot posledica sodelovanja v ukrepu (vrsta, 

zahtevnost, izobrazba)«, »spremembo dodane vrednosti na zaposlenega po izvedbi 

sofinanciranega projekta«, ki so ju kot pomembnejša učinka navajala nizko in srednje 

tehnološka podjetja ter »predstavitev novih tehnološko zahtevnejših projektov«, ki so ga na 

vrh lestvice po pomembnosti pogosteje uvrstila visoko tehnološka podjetja. Najmanj 

pomemben se je respondentom zdel učinek »novi spin-off-i in start-up-i.« 
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V odgovorih respondentov smo zaznali, da vsi kot pomembnejše posredne učinke zaznavajo 

tiste, ki vključujejo neko obliko sodelovanja na trgu med seboj ali z zunanjimi partnerji. 

Korist od patentov in licenc (lastnih ali kupljenih) je manj pomemben posreden učinek 

sodelovanja z JRO-ji. Podatki matričnih skupin od podatkov podjetja skupaj vidno ne 

odstopajo. 

Odgovori respondentov so nakazali, da podjetja, ki so sodelovala (sodelujejo) na skupnih 

projektih z JRO to sodelovanje nadaljujejo v obliki novega projektnega dela in v obliki 

razvoja in končne proizvodnje želenih izdelkov. Kjer so skupni projekti zaključeni, se 

nakazujejo tudi želje po ponovnem sodelovanju in skupnem razvoju izdelkov (strateška 

partnerstva, pogodbena sodelovanja ...) ali vsaj sodelovanje pri testiranjih, analizah ipd. 

Odgovori matričnih skupin od odgovorov podjetij skupaj tudi tu ne odstopajo, vendar 

konkretne analize ne moremo podati zaradi njihovih precej skopih odgovorov. 

Respondenti so navedli, da z JRO-ji sodelujejo na skupnih projektih vsaj 1 leto, nekateri pet 

let ter celo 15 let. Iz podatkov matričnih skupin je razbrati, da velika in srednje velika podjetja 

ne glede na tehnološko razvitost sodelujejo z JRO-ji dlje kot mikro in mala, ta se z JRO-ji 

povežejo za sodelovanje od 1 do 2 let oziroma za čas trajanja projekta. 

Podjetja, ki po končanih skupnih projekti z JRO-ji ne sodelujejo več, so pojasnila, da za 

sodelovanje ni več potreb ali pa sodelovanja še niso zaključili. Podatki matričnih skupin so 

omejeni na odgovore MMp-Vt in Sp-Vt, saj nam ostali respondenti na to vprašanje niso 

podali odgovora. 

5.2 Analiza podatkov - podjetniške povezave  

Analizo podjetniške povezave smo predstavili podobno kot podjetja skupaj. Ustrezno rešeni 

vprašalniki so bili 4 (v vprašalnikih so bila vsa vprašanja ustrezno odgovorjena), delno je 

vprašalnik rešilo 6 respondentov. Kjer so bili podatki številčni, smo v stolpčnih grafikonih 

prikazali povprečje odgovorov vseh respondentov (n = 6 ali n = 4), v preglednice pa smo 

umestili njihove opisne odgovore. Vse podatke smo povzeli, dodatno opisali in ustrezno 

interpretirali.  

5.2.1 Vrsta podjetniške povezave 

Respondente smo prosili, naj se opredelijo glede podjetniške povezave, ki ji pripadajo. 

Njihove odgovore prikazuje slika 13.  
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Slika 10: Vrsta podjetniške povezave (n = 8) 

Respondenti so se v večini opredelili kot SRIP-i (75 % oziroma 6 respondentov), en 

respondent se je opredelil kot grozd (13 %), en (center odličnosti) pa kot drugo (13 %). 

5.2.2 Delež organizacij v podjetniški povezavi 

Respondente smo spraševali o skupnem deležu organizacij, ki so vključene v njihovo 

povezavo. Navesti so morali delež podjetij glede na njihovo velikost ter delež JRO-jev. Na 

sliki 14 je prikazano povprečje organizacij v podjetniških povezavah (n = 7). 

 

Slika 11: Povprečen delež organizacij, vključenih v podjetniško povezave (n = 7) 

Respondenti so navedli, da je v njihovih povezavah največ mikro in malih podjetij (40,3 %), 

24,4 % je srednje velikih podjetij, 23,5 % je velikih podjetij ter 12,5 % je JRO-jev. 

5.2.3 Delež podjetij v podjetniški povezavi glede na tehnološko razvitost 

Respondenti so navedli tudi, v kakšnem deležu so v povezavo vključena podjetja glede na 

njihovo tehnološko razvitost (slika 15). 
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Slika 12: Delež organizacij v podjetniški povezavi glede na njihovo tehnološko razvitost 

(n = 6) 

V podjetniških povezavah v večjem deležu sodelujejo visoko tehnološka podjetja, teh je 

52,3 %, medtem ko je nizko tehnoloških podjetij 47,7 %. 

5.2.4 Motivi podjetij in JRO za sodelovanje preko podjetniške povezave 

Respondenti so po pomembnosti razvrščali možnosti, ki smo jim jih ponudili. Lestvica 

pomembnosti: 1 - najbolj pomembno, 8 - najmanj pomembno. 

Ponujene možnosti so:  

 zaznana priložnost na trgu; 

 jasno utemeljena potreba/priložnost na mednarodnem trgu; 

 jasno definirana fokusna področja podjetja in JRO;  

 zaznana priložnost za financiranje skupnega razvoja; 

 ustrezni kadri oz. pomanjkanje teh v podjetju; 

 pomanjkljiva RD-infrastrukture v podjetju; 

 finančne koristi; 

 zaznan tehnološki/RR/inovacijski potencial za prebojne rezultate. 

Na sliki 16 smo prikazali njihove odgovore. 

 

Slika 13: Motivi podjetij za sodelovanje z JRO preko podjetniške povezave (n = 6) 
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Respondenti so kot najpomembnejši motiv za sodelovanje med JRO in podjetji navedli 

»zaznan tehnološki/RR/inovacijski potencial za prebojne rezultate«, pomemben motiv se jim 

je zdel še »zaznana priložnost za financiranje skupnega razvoja«. Motiv »jasno utemeljena 

potreba/priložnost na mednarodnem trgu« ter motiv »ustrezni kadri oz. pomanjkanje teh v 

podjetju« se jim nista zdela pomembna, še manj pomemben motiv za sodelovanje pa so po 

mnenju podjetniških povezav »finančne koristi«. 

5.2.5 Razlogi za nesodelovanje podjetij in JRO-jev preko podjetniške povezave 

Respondenti so po lastni presoji navedli razloge za nesodelovanje med podjetji in JRO-ji 

preko podjetniških povezav. Predstavili smo jih v preglednici 29. 

Preglednica 29:  Razlogi za nesodelovanje med podjetji in JRO-ji preko podjetniških 

povezav 

Razlogi za nesodelovanje med podjetji in JRO-ji preko podjetniških povezav 

Administrativna obremenitev, negativistični tretma na strani finančnega preverjanja, preobremenitev 

obstoječega kadra 

Razkritje know-how, nelojalna konkurenca, dovolj lastnih resursov 

Brez ustreznih izkušenj; bojazen pred vodenjem dokumentacije; brez ustreznega kadra; brez jasne 

vizije razvoja; prepočasen sistem delovanja podjetij; prenizko sofinanciranje s strani države; nizek 

nivo zaupanja v delovanje javnih institucij 

Pomanjkanje komunikacijske strategije na nivoju države, država kljub prednostnim področjem še 

vedno financira vse po vrsti, člani sripa želijo sooblikovati tudi strateške dokumente države, kar še ni 

omogočeno 

Administrativna zahtevnost, premalo sredstev 

Respondenti so menili, da se podjetja in JRO-ji preko podjetniških povezav ne povezujejo 

zaradi zahtevne birokracije, obremenjevanja obstoječega kadra oziroma pomanjkanja 

primernega, izkušenega (bodisi iz strani podjetij ali JRO-jev), strahu pred razkritjem know-

howa in pred nelojalno konkurenco ter premalo finančnih sredstev s strani države. 

Respondenti tudi menijo, da podjetja v sodelovanju delujejo prepočasi ter ne zaupajo javnim 

institucijam, država pa, da nima vzpostavljenih primernih mehanizmov financiranja, ki bi 

vključevali tudi sooblikovanje strateških dokumentov s strani podjetij. 

5.2.6 Kakovost sodelovanja med JRO in podjetji preko podjetniških povezav 

Respondenti so ocenjevali kakovost sodelovanj med podjetji in JRO-ji preko podjetniške 

povezave. Sodelovanje so ocenjevali:  

 z zelo dobro, 

 z dobro, 

 z niti/niti, 
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 s slabo, 

 z zelo slabo. 

Na sliki 17 so prikazani rezultati. 

 

Slika 14: Kakovost sodelovanj med podjetji in JRO-ji preko podjetniških povezav  

(n = 4) 

Respondenti so navedli, da je sodelovanje med podjetji in JRO-ji preko podjetniških povezav 

dobro. Za to možnost so se odločili v 50 %. Četrtina respondentov meni, da je to sodelovanje 

zelo dobro, četrtina pa, da ni niti dobro niti slabo. 

5.2.7 Glavne prednosti sodelovanj med podjetji in JRO-ji preko podjetniških povezav s 

pomočjo javnih sredstev 

Respondenti so po pomembnosti razvrščali glavne prednosti sodelovanj med podjetji in JRO-

ji preko podjetniških povezav. Na razpolago za razvrščanj so imeli možnosti: 

 investicije v projekte, v katerih sodelujejo različni partnerji; 

 novo vzpostavljena in razširjena partnerstva; 

 skupne aktivnosti na področju trženja; 

 skupne aktivnosti na področju inoviranja; 

 skupne aktivnosti na področju izvoza. 

Slika 18 prikazuje, kako so respondenti po pomembnosti razvrščali ponujene možnosti. 

Lestvica pomembnosti: 1 - najbolj pomembno, 5 - najmanj pomembno 

 

Slika 15: Glavne prednosti sodelovanj med podjetji in JRO-ji preko podjetniških 

povezav (n = 5) 
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Respondenti so v povprečju kot najpomembnejšo prednost sodelovanj med podjetji in JRO-ji 

preko podjetniških povezav določili »novo vzpostavljena in razširjena partnerstva«. 

Pomembne razlog za sodelovanje se jim zdijo tudi »skupne aktivnosti na področju 

inoviranja«. Razloga »investicije v projekte, v katerih sodelujejo različni partnerji« in 

»skupne aktivnosti na področju izvoza« se jim zdita najmanj pomembna. 

5.2.8 Rezultati sodelovanj med podjetji in JRO-ji preko podjetniških povezav s pomočjo 

javnih sredstev 

Respondenti so po pomembnosti razvrščali rezultate sodelovanj med podjetji in JRO-ji preko 

podjetniških povezav. Lestvica pomembnosti: 1 - najbolj pomembno, 11 - najmanj 

pomembno. 

Na voljo za razvrščanje so imeli naslednje možnosti: 

 novi izdelki in storitve in ponudba teh na trgu; 

 bolj učinkovita implementacija RR-dosežkov; 

 nove poslovne priložnosti; 

 nastanek novega skupnega podjetja; 

 novi poslovni stiki; 

 nova projektna partnerstva; 

 nova dolgoročna, strateška partnerstva; 

 sodelovanja pri souporabi RR-opreme; 

 dodatne kvalifikacije zaposlenih; 

 podeljeni patenti; 

 znanstvene objave in citati. 

Slika 19 prikazuje, kako so respondenti v povprečju razvrščali ponujene možnosti. 

 

Slika 16: Rezultati sodelovanj med podjetji in JRO-ji preko podjetniških povezav (n = 4) 
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Respondenti so na prvo mesto po pomembnosti uvrstili »nove izdelke in storitve in ponudba 

eh na trgu«. Kot najmanj pomemben rezultat sodelovanj so navedli »sodelovanja pri 

souporabi RR-opreme«. Kot manj pomembne rezultate (uvrščali so jih nižje od 8. mesta) so 

navedli »nastanek novega skupnega podjetja«, »podeljene patente« in »znanstvene objave in 

citate«. Zanimivo se nam zdi, da respondenti poudarjajo pomen dolgoročnih sodelovanj in 

partnerstev, skupnih podjetij ter souporabe opreme (ki je tudi lahko oblika dolgoročnega 

sodelovanja) pa ne prepoznajo kot pomembnih. 

5.2.9 Izboljšanje vloge podjetniških povezav pri sodelovanju podjetij in JRO-jev s pomočjo 

javnih sredstev 

Respondente smo prosili, naj po lastni presoji navedejo vsaj 3 možnosti za izboljšanje 

sodelovanj med podjetji in JRO-ji preko podjetniških povezav s pomočjo javnih sredstev. 

Preglednica 30 prikazuje njihove odgovore. 

Preglednica 30:  Predlogi izboljšav vloge podjetniških povezav pri sodelovanju podjetij 

in JRO-jev 

Predlogi izboljšav vloge podjetniških povezav pri sodelovanju podjetij in JRO-jev 

Prednost pri razpisih za člane povezav, favoriziranje vzpostavljanja multidisciplinarnih partnerstev, 

zmanjšanje administrativnih obremenitev pri vodenju projektov, uvedba vavčerskega sistema s 

posrednikom 

Manj projektne administracije, vloga povezovalcev - grozdi, združenja 

Več srečanj odločevalcev iz podjetij; večja stopnja sofinanciranja podjetij; večja prepoznavnost v 

javnosti; več davčnih olajšav, ki jih je realno mogoče uveljavljati pri mf 

Naše partnerstvo pričakuje da se prednostna področja upoštevajo tudi pri arrs, da je kriterij tudi 

povezava in sodelovanje s podjetji in ne samo znanstvena odličnost, ter da država čim prej ustanovi 

tio, ki bo skupne odlične rezultate tudi pomagala manifestirati na trg 

Respondenti so podajali zanimive predloge za izboljšanje vloge podjetniških povezav pri 

sodelovanju podjetij in JRO-jev. Menijo, da bi vlogo podjetniških povezav lahko izboljšali 

tako, da bi članom povezav dali prednost pri razpisih, da bi bila partnerstva bolj 

multidisciplinarna ter da bi vključena podjetja bolj sodelovalna pri odločitvah. Poudarjajo 

večji pomen podjetij v povezavah, združenja pa naj bolj poudarjajo svojo vlogo 

povezovalcev, omogoči naj se jim tudi večja stopnja sofinanciranj. Predlagajo zmanjšanje 

administrativne zahtevnosti pri vodenju projektov ter uvedbo vavčerskega sistema s 

posrednikom. Želijo si biti bolj prepoznavni v javnosti ter več davčnih olajšav, ki jih je realno 

mogoče uveljavljati pri ministrstvu za finance. Prednostna področja naj se upoštevajo tudi pri 

ARRS, merilo pa naj bo tudi povezovanje s podjetji in medsebojno sodelovanje. 
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5.2.10 Slabosti/ovire povezovanja JRO in podjetij preko podjetniških povezav s pomočjo 

javnih sredstev  

Respondenti so po lastni presoji navajali (vsaj 3) ovire/slabosti pri povezovanju podjetij in 

JRO-jev preko podjetniških povezav s pomočjo javnih sredstev. Predstavljene so v 

preglednici 31. 

Preglednica 31:  Ovire/slabosti povezovanja podjetij in JRO-jev preko podjetniških 

povezav 

Ovire/slabosti povezovanja podjetij in JRO-jev preko podjetniških povezav 

Preveliko administrativno breme za podjetja, premajhen vpliv povezovalnih organizacij na razpisne 

pogoje, nevključevanje horizontalnih ključnih tehnologij 

Slabo sofinanciranje; preveč administracije; usmerjenost v teorijo pri pisanju poročil; brez jasnega 

fokusa vsebine 

Razkorak v horizontu razumevanja oz. ciljev 

Slabosti povezovanja podjetij in JRO preko podjetniških povezav so po mnenju respondentov 

preveč administracije, birokracije, slabo sofinanciranje, preveč teorije pri pisanju poročil. 

Podjetniške povezave imajo premajhen vpliv na razpisne pogoje, premajhno je tudi 

vključevanje horizontalnih ključnih tehnologij, delujejo brez jasnega fokusa vsebine … 

5.2.11 Doseženi učinki sodelovanja med podjetji in JRO preko podjetniške povezave s 

pomočjo javnih sredstev  

Respondenti so po pomembnosti razvrščali dosežene učinke sodelovanja med podjetji in JRO-

ji preko podjetniških povezav s pomočjo javnih sredstev. Lestvica pomembnosti: 1 - najbolj 

pomembno, 7 - najmanj pomembno. 

Na razpolago za razvrščanje so imeli naslednje možnosti: 

 sprememba dodane vrednosti na zaposlenega po izvedbi sofinanciranega projekta; 

 število novo odprtih delovnih mest in njihova struktura kot posledica sodelovanja v 

ukrepu (vrsta, zahtevnost, izobrazba); 

 sprememba obsega izvoza kot posledica RR-projekta; 

 predstavitev novih tehnološko zahtevnejših projektov; 

 vstop na nove trge; 

 novi spin-off-i in start-up-i; 

 neposredni učinki, ki jih JRO lahko uporabi tudi drugje (pedagoško delo, druge tržne 

aktivnosti, RR-dosežki ipd.). 

Slika 20 prikazuje, kako so respondenti razvrščali ponujene možnosti. 
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Slika 17: Doseženi učinki sodelovanja med podjetji in JRO-ji preko podjetniških 

povezav (n = 4) 

Kot najpomembnejša učinka sodelovanja med podjetji in JRO-ji preko podjetniških povezav s 

pomočjo javnih sredstev so respondenti določili »spremembo dodane vrednosti na 

zaposlenega po izvedbi sofinanciranega projekta« ter »vstop na nove trge«. Najmanj 

pomembna učinka pa sta po mnenju respondentov »novi spin-off-i in start-up-i« in 

»neposredni učinki, ki jih JRO lahko uporabi tudi drugje (pedagoško delo, druge tržne 

aktivnosti, RR dosežki ipd.)«. 

Respondenti torej menijo, da so učinki sodelovanja med podjetji in JRO-ji preko podjetniških 

povezav s pomočjo javnih sredstev opazni kot sprememba dodane vrednosti na zaposlenega in 

kot novo odprte možnosti na trgu. Doseženih učinkov na področju tržnega, kadrovskega, 

razvojnega ali pedagoškega sodelovanja med podjetji in JRO-ji ne določijo kot pomembnih. 

5.2.12 Posredni učinki sodelovanja med podjetji in JRO preko podjetniške povezave s 

pomočjo javnih sredstev  

Respondenti so po pomembnosti razvrščali posredne učinke sodelovanja med podjetji in JRO 

preko podjetniške povezave s pomočjo javnih sredstev. Lestvica pomembnosti: 1 - najbolj 

pomembno, 6 - najmanj pomembno. 

Izbirali so med možnostmi: 

 povečanje konkurenčnosti; 

 nova poslovna sodelovanja in partnerstva; 

 povečano zaupanje med partnerji RR-projekta; 

 obseg nakupa tujih licenc pred projektom in po njem; 

 prihodki od prodaje lastnih patentov in licenc pred projektom in po njem; 

 posredni učinki, ki jih JRO lahko uporabi tudi drugje (odpiranje novih RR-področij, 

razvoj infrastrukture, pridobitev novih tehnologij in opreme ipd.). 

Na sliki 21 je predstavljeno, kako so respondenti razvrščali ponujene možnosti.  
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Slika 18: Posredni učinki sodelovanja med podjetji in JRO preko podjetniške povezave 

(n = 4) 

Kot najpomembnejši posredni učinek sodelovanja med podjetji in JRO-ji so respondenti 

navedli »povečano zaupanje med partnerji RR-projekta«. Posredna učinka »obseg nakupa 

tujih licenc pred in po projektu« in »prihodki od prodaje lastnih patentov in licenc pred 

projektom in po njem« se zdita respondentom najmanj pomembna. 

5.2.13 Dodatni učinki sodelovanja med podjetji in JRO-ji preko podjetniške povezave s 

pomočjo javnih sredstev  

Gre za situacijo, da bi podjetje in JRO sodelovala samostojno in ne pod okriljem podjetniške 

povezave).  

Respondente smo prosili, naj navedejo dodatne učinke sodelovanja med podjetji in JRO-ji s 

pomočjo javnih sredstev, ki bi jih dosegli preko podjetniške povezave. Njihove odgovore smo 

prikazali v preglednici 32. 

Preglednica 32:  Dodatni učinki sodelovanja med podjetji in JRO-ji preko podjetniške 

povezave 

Dodatni učinki sodelovanja med podjetji in JRO-ji preko podjetniške povezave 

Pred tem se naša podjetja niso povezovala med seboj, niti znotraj področja, še manj z drugim 

področjem; pojavilo skupno razmišljanje o pilotni opremi, ki koristi večji skupini članstva; velik 

preboj dosežen tudi na modelu kompetenc 

Dvig dodane vrednosti; doseganje boljših poslovnih rezultatov; vlaganje v RR dejavnosti; vstop na 

nove globalne trge 

Vpliv na poslovne modele podjetij, hitrejši razvoj, več aplikativno usmerjenih raziskav 

Skupni konzorciji za pridobivanje novih projektov, sodelovanje pri aplikativnih raziskavah v zgodnji 

fazi razvoja, povečan obseg projektov za JRO 

Po mnenju respondentov so dodatni učinki, ki jih prinaša sodelovanje podjetij in JRO preko 

podjetniške povezave s pomočjo javnih sredstev (v primerjavi s situacijo, da bi podjetje in 

JRO sodelovala samostojno in ne pod okriljem podjetniške povezave): »novo nastale 

povezave med podjetji znotraj in zunaj področij delovanja«, »pojav skupnega razmišljanja o 



 

67 

pilotni opremi, ki koristi večini« ter podobno »sodelovanje pri aplikativnih raziskavah v 

zgodnji fazi razvoja«. Respondenti menijo, da sodelovanje prinaša »dvig dodane vrednosti« 

ter da je bil v sklopu sodelovanj dosežen tudi velik »preboj na področju kompetenc«. Podjetja 

dosegajo »boljše poslovne rezultate«, »vstopajo na nove globalne trge«, »izboljšujejo 

poslovne modele«, se »hitreje razvijajo« in opravijo »več aplikativnih raziskav« v 

sodelovanju z JRO, ki ob tem dosegajo »večji obseg projektov«. »Več se vlaga v RR- 

dejavnosti«, skupni konzorciji pa imajo »večjo moč pridobivanja novih projektov«. 

5.2.14 Nadaljevanje sodelovanja me podjetji, JRO-ji in podjetniškimi povezavami po koncu 

izvedbe financiranih projektov  

Respondente smo vprašali, ali nadaljujejo sodelovanje s podjetji in JRO-ji tudi po koncu 

izvedbe sofinanciranih projektov ter njihove odgovore prikazali na sliki 22. 

 

Slika 19: Sodelovanje med podjetji, JRO-ji in podjetniškimi povezavami po koncu 

sofinanciranih projektov (n = 4) 

Vsi respondenti so navedli, da se je sodelovanje med njimi, podjetji in JRO-ji nadaljevalo tudi 

po koncu izvedbe financiranih projektov. 

5.2.15 Oblike sodelovanj med podjetji JRO-ji in podjetniškimi povezavami po končanih 

sofinanciranih projektih 

Respondente smo prosili, naj navedejo, v kakšnih oblikah se nadaljuje sodelovanje med njimi, 

podjetji in JRO-ji. Njihove odgovore smo predstavili v preglednici 33. 

  



 

68 

Preglednica 33:  Oblike nadaljnjih sodelovanj med podjetji, JRO-ji in podjetniškimi 

povezavami (n=4) 

Oblike nadaljnjih sodelovanj med podjetji, JRO-ji in podjetniškimi povezavami 

Skupni projekti, preventivno dajanje pobud zakonodajalcem, saj skupaj dosežemo več, delitev 

bremena in koristi je lažja 

Skupni novi projekti; svetovanje članom sript; redna srečanja članov in koordinacija le teh 

Neposredni projekti, sodelovanje na EU projektih 

Neformalna partnerstva, izmenjava informacij 

Sodelovanje se bodisi nadaljuje v obliki novih, neposrednih, skupnih projektov ali pa le v 

obliki sodelovanj na EU-projektih. Skupaj tudi dajejo pobude zakonodajalcem, saj menijo, da 

tako dosežejo več, delitev bremen je manjša, skupna korist pa večja. Sodelovanje se nadaljuje 

tudi v obliki svetovanj članom neformalnih partnerstev, izmenjavi informacij ter v obliki 

organizacij rednih srečanj. 

5.2.16 Povzetek rezultatov – podjetniške povezave 

Na vprašalnik je odgovarjalo 8 podjetniških povezav, od teh so štirje respondenti vprašalnik 

izpolnili v celoti in tudi odgovorili na vsa vprašanja.  

Od šestih respondentov, ki so odgovorili na prvo vprašanje, so se štirje opredelili kot SRIP, en 

respondent kot grozd ter en kot center odličnosti. 

V podjetniških povezavah v najvišjem deležu sodelujejo mikro in mala podjetja (40,3 %), 

nato srednje velika podjetja (24,4 %), velika podjetja (23,5 %) in najmanjši delež je JRO-jev 

(12,5 %). V povprečju v večjem deležu sodelujejo visoko tehnološka podjetja      (52,3 %). 

Podjetniške povezave ocenjujejo, da se podjetja in JRO-ji povezujejo prek podjetniških 

povezav z motivom potencialnega razvoja prebojnih izdelkov/storitev, ali pa je njun motiv 

lažje financiranje skupnega razvoja. Kratkoročno pridobivanje finančnih koristi po mnenju 

respondentov ni pomemben motiv, prav tako pa menijo, da nista pomembna motiva 

pomanjkanje kadrov in priložnosti na mednarodnem trgu. 

Podjetja se po mnenju respondentov ne povezujejo z JRO-ji preko podjetniških povezav 

zaradi nezaupanja v javne institucije, strahu pred razkritjem podatkov, neprimernega kadra ter 

zahtevne administracije. Kritika državi leti na dejstvo, da člani podjetniških povezav nimajo 

nobene besede pri sooblikovanju strateških dokumentov, kar bi jim bilo lahko kot članom 

določene povezave zagotovljeno. Prenizke so tudi finančne spodbude članom povezav. 

Respondenti so sodelovanje med podjetji in JRO-ji preko podjetniške povezave v 50 % 

ocenili kot dobro, 25 % respondentov meni, da je to sodelovanje zelo dobro, 25 % pa, da ni 

niti dobro niti slabo. 
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V povprečju so respondenti kot najpomembnejše prednosti sodelovanja med podjetji in JRO-

ji preko podjetniške povezave prepoznali tiste prednosti, ki omogočajo širša in nova 

povezovanja in partnerstva ter skupne aktivnosti na področju inoviranja. Skupne naložbe v 

sodelovanju z različnimi partnerji in razvoj na področju izvoza sta po mnenju respondentov 

manj pomembna razloga za povezovanje. 

Najpomembnejši rezultati povezovanj med podjetji in JRO-ji preko podjetniških povezav so 

po mnenju respondentov razvoj in ponudba novih izdelkov, nove poslovne priložnosti ter 

navezovanje novih strateških partnerstev in dolgoročnih sodelovanj. Manj pomembni so po 

mnenju respondentov znanstveni dosežki ter podeljeni patenti. Prav tako je presenetljiv 

poudarek na pomembnosti dolgoročnega sodelovanja in strateških partnerstev, med katere pa 

respondenti ne prištevajo souporabe opreme ter ustanavljanja skupnih podjetij. 

Respondenti predlagajo izboljšanje sodelovanja preko podjetniških povezav na področju 

zmanjšanja birokratskih zahtev, povečanju finančnih sredstev in višjih davčnih olajšavah 

(predvsem za podjetja) ter vzpostavljanju multidisciplinarnih partnerstev, ki naj bodo bolj 

prepoznavna v javnosti. Poudarjajo večjo vlogo podjetij v povezavah ter pomoč pri 

vključevanju skupnih dosežkov na trg. 

Slabosti/ovire povezovanja podjetij in JRO-jev prek podjetniških povezav so po mnenju 

respondentov zahtevna administracija in birokracija (predvsem za podjetja), slabo 

sofinanciranje ter usmerjenost v teorijo, ki jo zahteva pisanje poročil, ter premajhen vpliv 

članov podjetniških povezav na razpisne pogoje sofinanciranih projektov. Ključne 

horizontalne tehnologije niso vključene v povezovanje podjetij in JRO-jev. 

Najpomembnejši doseženi učinki sodelovanja med podjetji in JRO-ji preko podjetniške 

povezave so povezani s povišanjem dodane vrednosti na zaposlenega ter z vstopom povezanih 

akterjev na nove trge. Nasprotno in presenetljivo pa se respondentom zdi manj pomembno 

število novo odprtih delovnih mest in izboljšana izobrazbena struktura zaposlenih. Prav tako 

respondenti menijo, da ustanavljanje spin-off in start-up podjetij ni tako pomembno, še manj 

pa v sklopu sodelovanj vidijo potencial za prenos skupnih dosežkov/rezultatov/učinkov, ki jih 

lahko pri svojem delu uporabijo JRO-ji. 

Podjetniške povezave so ocenile, da je najpomembnejši posredni učinek sodelovanje med 

podjetji in JRO-ji povečano zaupanje med obema partnerjema na RR-projektu. Posledično se 

jim zdita pomembna še učinka povečanje konkurenčnosti in nova sodelovanja in partnerstva. 

Posredni učinki, ki jih lahko partnerji porabijo drugje, se respondentom ne zdijo pomembni, 

prav tako niso pomembni posredni učinki na področju patentov in licenc. 

Kot dodatne učinke sodelovanj med podjetji in JRO-ji preko povezav (v nasprotju, če bi 

akterja delovala sama) so respondenti prepoznali skupno razmišljanje pri dodatni opremi, 

sodelovanje partnerjev med seboj in s partnerji na drugih področjih, izboljšanje poslovnih 
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rezultatov ter velik napredek na področju kompetenc. Večji so vložki v razvoj in aplikativne 

raziskave, povečal se je vstop na nove globalne trge, spremenili so se poslovni modeli 

podjetij, JRO-ji pa so pridobili obseg projektov, pri katerih sodelujejo. Sodelovanje omogoča 

tudi več pridobljenih novih projektov. 

Vsi respondenti so navedli, da so podjetja in JRO-ji po koncu sofinanciranih projektov še 

vedno sodelovali preko podjetniške povezave. 

Sodelovanje med podjetji in JRO-ji preko podjetniških povezav se nadaljuje v obliki novih 

projektov ali pa v obliki sodelovanj na EU-projektih. Partnerji ostajajo v stikih na rednih 

srečanjih članov povezav, preko podjetniških povezav dajejo nove pobude zakonodajalcem, 

izmenjujejo mnenja in informacije ter sodelujejo v neformalnih partnerstvih. 
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6 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Skupno je vprašalnika ustrezno izpolnilo 55 respondentov (odgovorili so vsaj na 1 vprašanje); 

47 iz podjetij ter 8 iz podjetniških povezav. Vodilna nit obeh vprašalnikov je bilo 

povezovanje med podjetji in JRO-ji na podlagi javnih vlaganj: razlogi, prednosti, 

pomanjkljivosti/ovire, predlogi izboljšav, doseženi učinki in rezultati tega sodelovanja. Ob 

analizi skupnih odgovorov obeh skupin respondentov smo dodali svoje mnenje, osebno 

interpretacijo odgovorov ter tako tudi odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

6.1 Povezovanje podjetij in JRO-jev po velikosti, tehnološki razvitosti in sektorju 

SKD, ki mu pripadajo 

Iz odgovorov obeh akterjev je sklepati, da se z JRO-ji po velikosti pogosteje povezujejo 

velika podjetja, po tehnološki razvitosti pa visokotehnološka. Podjetja, ki so se opredeljevala 

glede na sektor SKD, so največkrat pripadala sektorju predelovalnih dejavnosti. Rezultati se 

na vseh treh področjih ujemajo s teoretičnimi izhodišči. 

6.2 Razlogi za sodelovanje med podjetji in JRO-ji 

Razloge za povezovanje sta oba akterja navedla podobne: doseganje prebojnih rezultatov sta 

oba označila kot glavni razlog povezovanja JRO-jev in podjetij, prav tako pa sta razlog 

finančne koristi navedla kot najmanj pomembnega. Podjetja so menila, da je razlog 

pomanjkanja kadrov srednje pomemben, enako velja za razlog priložnost na mednarodnem 

trgu, podjetniške povezave pa so menile, da sta ta dva razloga manj pomembna za 

sodelovanje. Tako podjetja kot podjetniške povezave so izbrali doseganje prebojnih rezultatov 

kot najpomembnejši razlog, ki ga po našem mnenju premalo povezujejo z dolgoročnimi 

učinki, ki jih prinaša razvoj kadrov in priložnosti na mednarodnem trgu. Povezovanje vseh 

treh skupin dejavnikov bi lahko pomenilo napredek v razvoju in konkurenčnosti podjetij. Še 

bolj so tu presenetljivi odgovori podjetniških povezav, ki razen prebojnim rezultatom, 

človeškim virom in mednarodnim povezavam ne dajejo posebnega pomena. Razloge bi lahko 

iskali v vse nižjih odstotkih proračunskih sredstev, ki jih država letno namenja za RRD, pri 

čemer pa se lahko vprašamo, ali podjetniške povezave dajejo dovolj pomena spodbujanju in 

razvoju človeških virov. 

6.3 Razlogi za nesodelovanje med podjetji in JRO-ji 

Podjetja, ki niso sodelovala (ne sodelujejo) na skupnih projektih z JRO-ji, so menila, da za to 

nimajo potrebe ali pa ne poznajo ustreznih razpisov, ki bi bili primerni zanje. Pri tem lahko 

opozorimo na vloge podjetniških povezav, ki naj bi svoje člane na take razpise opozarjala ter 

jim pomagale pri pridobivanju želenih sredstev. Prav tako podjetja navajajo nekompatibilnost 
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z JRO-ji in celo njihovo neodzivnost in prenizko samoiniciativnost povezovati se s podjetji. 

Po našem mnenju bi morale podjetniške povezave tu prevzeti pobudo in spodbujati svoje 

člane v medsebojno sodelovanje. Je pa res, da bi bila tu lahko ovira nizka vključenost JRO-jev 

v povezave (le 12,5 % članov v podjetniških povezavah je JRO-jev). Podjetniške povezave so 

največkrat kot glavni razlog za nesodelovanje navedla zahtevno birokracijo (omenjajo jo tudi 

podjetja), strah pred razkritjem podatkov in celo nezaupanje v javne institucije. Navajajo 

pomanjkanje primernega kadra ter prenizke finančne spodbude za oba akterja. Tudi tu 

menimo, da podjetniške povezave ne izpolnjujejo svojega poslanstva. Bolj bi morale stremeti 

k izobraževanju raznovrstno izobraženega kadra, pomagati tudi JRO-jem in podjetjem pri 

razvoju tega ter posledično poskrbeti za njegovo vključevanje v gospodarstvo. 

6.4 Pomanjkljivosti/ovire sodelovanj med podjetji in JRO-ji ter predlogi izboljšav 

Obe skupini respondentov opredeljujejo podobne pomanjkljivosti sodelovanj med podjetji in 

JRO-ji, posebej izstopajo birokratske in administrativne ovire, s katerimi se soočajo predvsem 

podjetja, ter kot smo že omenili neprimerni kader, ki je na voljo s strani države. Predvsem 

podjetja so nezadovoljna z rigidnostjo in neaktivnostjo JRO-jev ter z njihovim pomanjkanjem 

praktičnih znanj. Tudi podjetniške povezave so ob navajanju ovir omenile težave s kadri, 

vendar tu lahko sklepamo, da so respondenti opisovali pomanjkanje tega. Obe skupini 

respondentov menita, da so finančne spodbude, ki bi jih lahko skupno pridobila podjetja in 

JRO-ji, prenizke, posebej pa podjetniške povezave menijo, da bi stanje lahko izboljšala 

vpeljava določenih prednosti za člane podjetniških povezav, ki bi jih bili ti deležni v 

primerjavi z nečlani (na primer višje finančne spodbude, davčne olajšave in soodločanje pri 

sooblikovanju strateških dokumentov), zato ta poziv namenjajo državi. Poudarjajo tudi večjo 

vlogo podjetij pri sodelovanju z JRO-ji, na kar opozarjajo tudi podjetja sama. Obenem se ta 

zavzemajo tudi za pogostejša sodelovanja, pobuda pa naj večkrat pride s strani JRO-jev, ki bi 

lahko svoje znanje ponudili tudi v obliki sodelovanja s študenti in z mladimi raziskovalci. Na 

tem mestu lahko opomnimo, da čeprav si podjetja želijo več povezovanja, pa ne prepoznajo 

ustreznih mehanizmov, ki bi povezovanje in sodelovanje olajšali. Tudi podjetniške povezave 

menijo, da so mehanizmi in možnosti za povezovanje med podjetji in JRO-ji v javnosti 

premalo prepoznani in pozivajo k ukrepom za izboljšanje tega stanja. Najmanj pomemben 

način povezovanja je po mnenju podjetij preko pisarn za prenos tehnologij, kar je 

presenetljivo, saj je prav to njihov namen. Čeprav nam respondenti niso podali razlogov, 

zakaj za pomoč pri povezovanju z JRO-ji ne izkoriščajo pisarn za prenos tehnologij, pa sami 

sklepamo, da so lahko razlogi za to, kot že navedeno, obsežne birokratske zahteve in 

administracija, neprepoznavnost in nepoznavanje dela pisarn za prenos tehnologij, lahko tudi 

njihova umestitev v sklope fakultet. Odgovori podjetij iz prve analize temu pritrjujejo, saj so 

respondenti kot bolj pomembne načine stika z JRO-ji navedli tiste, ki so temeljili na preteklih 

stikih in osebnih poznanstvih. Sami smo ugotavljali, da takih temeljev mnoga podjetja nimajo 

in delovanja JRO-jev ne poznajo, prav tako nimajo izdelane mreže koristnih poznanstev iz 
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preteklosti (razlog temu je lahko le srednješolska izobrazba vodij). Mnenje podjetij o 

neprimernih (celo nesposobnih) kadrih, s katerimi bi morali imeti opravka pri navezovanju 

stikov in koordinaciji sodelovanj zaradi nezaupanja v javne institucije, kot so ga prepoznale 

podjetniške povezave, ni presenetljivo. Zanimivo pa smo sami zaznali, da podjetja navajajo 

neprimerne kadre le na strani JRO-jev, sami pa potrebe po podobnih lastnih kadrih ne 

prepoznajo in ne navajajo, zato se nam zdijo spodbude (tako finančne kot praktične in 

svetovalne) v smer usposabljanja (zaposlovanja) primernih kadrov tudi v podjetjih zelo 

dobrodošle. Tu zopet poudarjamo namen, pomen in vlogo podjetniških povezav, za katere se 

strinjamo, da so neprepoznane v javnosti, prav tako menimo, da prednosti članstva v njih ne 

poznajo (dovolj) predvsem podjetja. 

6.5 Prednosti sodelovanj med podjetji in JRO-ji  

Tako podjetja kot podjetniške povezave menijo, da je mreženje in povezovanje JRO-jev in 

podjetij dobrodošlo, saj omogoča napredek na področju inoviranja ter pri izmenjavi in širjenju 

znanj. Odgovori respondentov nakazujejo, da se podjetja in JRO-ji med seboj povezujejo 

zaradi napredka v tehnološkem razvoju (kot posledice novih znanj, izmenjave raziskovalne 

opreme, razvoja novih produktov), medtem ko je sodelovanje na področju trženja, izvoza, 

širjenja na nove trge po mnenju podjetniških povezav manj pomembno, podjetja pa prednosti 

sodelovanj na teh področjih tudi niso navajala. Podjetja so tudi kritična do lastnega 

nevključevanja v podjetniške povezave, delno lahko temu kot razlog pripišemo njihovo 

prepoznavnost v javnosti, o kateri dvomijo tudi same. 

6.6 Rezultati sodelovanj med podjetji in JRO-ji 

Obe skupini respondentov sta kot najpomembnejši rezultat sodelovanja med podjetji in JRO-ji 

prepoznali razvoj novih izdelkov in storitev ter ponudbo teh na trgu. Podjetniške povezave so 

poudarjale pomen novih poslovnih priložnosti, dolgoročnih sodelovanj in strateških 

partnerstev, podjetja pa so nasprotno nastanek skupnega podjetja (ki je dolgoročno, strateško 

partnerstvo) smatrale za nepomemben rezultat sodelovanja z JRO-ji. Obe skupini 

respondentov kot nepomembne rezultate sodelovanj vidijo znanstvene dosežke ter podeljene 

patente. Na tem mestu je spet opazno pomanjkanje interesa v razvoj kadrov tako iz smeri 

podjetij kot podjetniških povezav. Neupoštevanje znanstvenih dosežkov raziskovalcev in 

neposvečanje pozornosti upravljanju z IL lahko vodi v nezainetersiranost za povezovanje in 

ustvarjanje rezultatov, saj raziskovalci z delom v realnem gospodarstvu ne dosežejo napredka 

v osebnem razvoju, ki ga lahko potrdijo s patentom ali znanstveno objavo.  

6.7 Učinki sodelovanj med podjetji in JRO-ji 

Iz odgovorov obeh skupin respondentov smo razbrali, da so najpomembnejši učinki 
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sodelovanj med podjetji in JRO-ji povezani z zaposlenimi: povišanjem dodane vrednosti na 

zaposlenega, povišanjem števila novo odprtih delovnih mest, povišano zahtevnostjo na 

delovnih mestih in višjo izobrazbo zaposlenih. Vendar te učinke kot pomembnejše 

prepoznavajo le podjetja, predvsem srednje in nizko tehnološka, podjetniške povezave pa 

menijo, da je pomembnejši učinek sodelovanj vstop na nove trge. Podjetja ga ne prepoznajo 

kot pomembnega oziroma ga navedejo kot posredni učinek v povezavi s predstavitvijo novih 

tehnološko zahtevnejših projektov. Obe skupini respondentov menita, da je pomemben učinek 

sodelovanj navezava novih stikov, nova partnerstva ter povečano zaupanje med obema 

akterjema, kar vodi v dolgoročnejša povezovanja. Zanimivo pa se na tem mestu obe skupini 

respondentov strinjata, da je dolgoročni učinek ustanavljanje start up in spin-off podjetij manj 

ali nepomemben učinek sodelovanj, podobno menita za korist od patentov in licenc (lastnih, 

nakupa tujih). To nas preseneča predvsem s strani podjetniških povezav, saj so kot pomemben 

učinek sodelovanj navedle povečanje konkurenčnosti in nasprotno kot nepomemben učinek 

uporabo pridobljenega znanja v izobraževalne namene. Ta po našem mnenju pomembno 

prispeva prav k povečevanju konkurenčnosti in je del zagotavljanja inovativnega razvoja in 

naprednega razmišljanja v podjetjih. Sodeč po odgovorih podjetij se ta tudi premalo zavedajo 

pomena IL za inovativno poslovanje in vstop na mednarodne trge. Podjetniške povezave jim 

pri tem niso v pomoč. Podjetniške povezave so posebej izpostavile, da je sodelovanje podjetij 

in JRO-jev preko podjetniških povezav še posebej pomembno in prinaša mnoge dodatne 

učinke; prav nova sodelovanja in povezovanja pomenijo izboljšanje poslovnih rezultatov in 

velik napredek na področju kompetenc. Odraz sodelovanj so po mnenju povezav večji vložki 

v razvoj in aplikativne raziskave tako za podjetja kot JRO-je ter na sploh povečan obseg novih 

projektov. 

6.8 Trajanje in vrsta sodelovanj med podjetji in JRO-ji 

Podjetja in JRO-ji, sodeč po odgovorih obeh skupin respondentov, po koncu skupnih 

projektov ponovno sodelujejo bodisi v obliki novega dela na projektih ali v obliki razvoja in 

končne proizvodnje novih izdelkov. Podjetja si želijo pomoči JRO-jev tudi na področju 

izdelave analiz in testiranj. Podjetniške povezave so jim pri tem v pomoč pri navezovanju 

novih stikov, dajanju skupnih pobud zakonodajalcem, nudenju pomoči pri EU-projektih ali 

pri vzdrževanju že obstoječih stikov z organiziranjem neformalnih srečanj. Podjetja so ob tem 

navedla, da sodelovanje z JRO-ji običajno traja za čas skupnega projekta, nekateri pa to 

sodelovanje nadgrajujejo celo več kot 10 let. 
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7 SKLEP  

V sklopu raziskave smo ugotovili, da so javna vlaganja v RR ob sočasnem sodelovanju z 

JRO-ji vsekakor dobrodošla in imajo pomembne učinke na boljšo inovativnost, 

konkurenčnost ter končno uspešnost podjetij. Obstaja še veliko prostora za izboljšanje teh 

sodelovanj, ki so posledično v korist obeh akterjev, podjetja pridobijo v smislu širših znanj, 

očiten je napredek v njihovi inovativnosti, tehnološkem razvoju (kot posledici novih znanj, 

izmenjave raziskovalne opreme, razvoja novih produktov in ponudbi teh na trgu) ter ne 

nazadnje širitvi dolgoročnih povezovanj, sodelovanj in strateških partnerstev. V sodelovanju s 

podjetji pridobijo tudi JRO-ji. Vpogled v realnost gospodarstva, soočanje z realnimi problemi, 

možnost aplikacije svojih znanj v realne produkte so le tri pridobitve raziskovalcev, ki se 

odločijo za sodelovanje s podjetji. Veliko je možnosti za izboljšanje tega sodelovanja, 

predvsem večja angažiranost obeh akterjev, njuna pripravljenost za pogostejše sodelovanje, 

izmenjava širših in različnih teoretičnih ter praktičnih znanj. Najpomembnejše in izrazite 

učinke sodelovanj sta oba akterja prepoznala na področju človeških virov, in sicer v obliki 

povišanja dodane vrednosti na zaposlenega, povišanja števila novo odprtih delovnih mest, 

povišano zahtevnostjo na delovnih mestih in višjo izobrazbo zaposlenih. Ti, dolgoročni učinki 

sodelovanj so pomembnejši od kratkoročnih, na primer finančnih učinkov. Podjetniške 

povezave morajo izboljšati svojo prepoznavnost v javnosti ter poudarjati in promovirati svojo 

povezovalno vlogo, članstvo v njih pa naj prinaša določene prednosti za vse vključene. Svoj 

vpliv naj izkoristijo za boljšo komunikacijo s krovnimi organizacijami in državo ter tako 

omogočijo lažje povezovanje in delo obeh akterjev. Ugotovitve raziskave so pokazale, da bi 

olajšanje birokratskih zahtev, zmanjšanje administracije ter nudenje ustreznih in primerno 

izobraženih povezovalnih kadrov v mnogočem prispevalo k učinkovitejšemu sodelovanju. Na 

tem mestu predlagamo izobraževanje in zaposlovanje primernih povezovalnih kadrov tudi s 

strani podjetij, na strani JRO-jev pa ustrezno promocijo pisarn za prenos tehnologij. Njihova 

vloga bi bila lahko izrazitejša tudi pri pojasnjevanju pomena pravic intelektualne lastnine, 

podeljenih patentov ter znanstvenih dosežkov vključenih raziskovalcev, bolj prepoznan bi 

moral biti pomen pridobljenih novih znanj za potrebe izobraževanja prihodnjih zaposlenih. 

Tako podjetjem kot podjetniškim povezavam predlagamo razmislek o pomenu odcepljenih 

podjetij ter bolj aktivno vključevanje tudi v to področje sodelovanj. Podjetja naj (tudi s 

pomočjo podjetniških povezav), tako s finančnimi kot nefinančnimi spodbudami pomagajo 

mladim raziskovalcem in študentom pri vključevanju v realno gospodarstvo. Opazno se za 

sodelovanje in povezovanje z JRO-ji odločajo visoko tehnološka in večja podjetja, ki tako 

dosegajo tudi boljše rezultate, ki se odražajo v doseženi stopnji TRL. Tudi trajanje sodelovanj 

je pri teh podjetjih daljše in poteka v stalnem nadgrajevanju. 

Zaključimo lahko, da sodelovanje med JRO in gospodarstvom prinaša vrsto pozitivnih 

učinkov, ki se med visoko in nizko in srednje tehnološkimi podjetji nekoliko razlikujejo, 

obenem pa je še več priložnosti za izboljšanje sodelovanja oz. bolj učinkovito izrabo javnih 

sredstev. 
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VPRAŠALNIK ZA PODJETJA 

Analiza učinkovitosti vlaganj v RR-podjetja 

Fakulteta za management Koper v sodelovanju z Mednarodno fakulteto za družbene in 

poslovne študije Celje, sodeluje na nacionalnem projektu »Analiza učinkovitosti vlaganj v 

razvojno-raziskovalno (RR) dejavnost v Sloveniji« (CRP V5-1706) v okviru Ciljnega 

raziskovalnega programa 2017. Cilj projekta je ugotoviti učinkovitost javnih finančnih 

spodbud v RR dejavnost gospodarskih subjektov v povezavi z javnimi raziskovalnimi 

organizacijami (JRO) in njihov učinek na gospodarsko rast. V ta namen smo pripravili anketo, 

ki se nahaja na naslednjih straneh. Anketa vam bo vzela približno 10 minut. Prosimo, da si 

vzamete čas in s klikom na "Naslednja stran", pričnete z izpolnjevanjem. 

Velikost podjetja 

mikro in malo podjetje  

srednje veliko podjetje  

veliko podjetje 

Tehnološka razvitost podjetja  

nizko-srednje tehnološko podjetje  

visokotehnološko podjetje 

V kateri sektor po SKD (standardni klasifikaciji dejavnosti) se uvršča vaše podjetje? 

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo.  

Rudarstvo.  

Predelovalne dejavnosti.  

Oskrba z električno energijo, plinom in paro.  

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja.  

Gradbeništvo.  

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil.  

Promet in skladiščenje.  

Gostinstvo.  

Informacijske in komunikacijske dejavnosti.  

Finančne in zavarovalniške dejavnosti.  

Poslovanje z nepremičninami.  

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.  

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.  

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti.  

Izobraževanje.  

Zdravstvo in socialno varstvo.  

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.  

Druge dejavnosti.  
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Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo.  

Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.  

Ali sodelujete oziroma ste v zadnjih 5 LETIH sodelovali v RR projektih pri povezovanju 

gospodarstva z JRO (univerzami, fakultetami, javnimi raziskovalnimi zavodi) ki so bili 

financirani ali sofinancirani z javnimi sredstvi?  

da  

ne 

Če ste odgovorili z NE, prosimo navedite razloge za nesodelovanje. Navedite vsaj tri. 

RAZLOGI ZA SODELOVANJE 

Zakaj ste se odločili za sodelovanje z JRO? Navedene možnosti razvrstite po 

pomembnosti. 

Zaznana priložnost na trgu. 

Jasno utemeljena potreba/priložnost na mednarodnem trgu.  

Zaznan tehnološki/RR/inovacijski potencial za prebojne rezultate.  

Jasno definirana fokusna področja podjetja in JRO.  

Zaznana priložnost za financiranje skupnega razvoja. 

Kadri; pomanjkanje ustreznih kadrov v podjetju. 

Pomanjkljiva RR infrastruktura v podjetju. 

Finančne koristi.  

 

Kako ste izbrali JRO s katerim sodelujete? Navedene možnosti razvrstite po 

pomembnosti.  

Kontaktirali smo jih na podlagi analize.  

Na osnovi priporočila.  

Preko osebnega poznanstva.  

Oni so kontaktirali nas. 

Na podlagi prejšnjih sodelovanj v širših konzorcijih (npr. podjetniške mreže). 

Preko pisarn za prenos tehnologij.  

PREDNOSTI, PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE IN OVIRE 

Prosimo navedite glavne prednosti sodelovanja. Navedite vsaj tri prednosti. 

 s strani podjetja s strani JRO s strani države 

Prosimo opišite       

Kje je največ prostora za izboljšanje sodelovanja? Navedite vsaj tri predloge. 

  s strani podjetja s strani JRO s strani države  

Prosimo opišite       
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Prosimo navedite glavne ovire za sodelovanje. Navedite vsaj tri ovire. 

 s strani podjetja s strani JRO s strani države 

Prosimo opišite       

 

Prosimo navedite predloge izboljšav. Navedite vsaj tri predloge. 

 s strani podjetja s strani JRO  s strani države 

Prosimo opišite       

 

DOSEŽENI REZULTATI IN UČINKI  

Kateri so rezultati sodelovanja? Navedene možnosti razvrstite po pomembnosti. 

Razvili smo nove izdelke in storitve in jih ponudili na trgu.  

Povečala se je absorbcijska sposobnost podjetja (smo bolj dovzetni za implementacijo RR 

dosežkov).  

Odprle so se nove poslovne priložnosti.  

Nastalo je novo skupno podjetje.  

Navezali smo nove poslovne stike.  

Povabljeni smo bili v nova projektna partnerstva.  

Vzpostavili smo dolgoročno, strateško partnerstvo. 

Vzpostavili smo sodelovanje pri uporabi RR opreme. 

Naši zaposleni so pridobili dodatne kvalifikacije. 

Podeljeni patenti. 

Znanstvene objave in citati.  

Če je v projektu nastala nova pravica do intelektualne lastnine, kako ste definirali njeno 

lastništvo in upravljanje z njo? Prosimo navedite vsaj tri primere.  

Katera raven tehnološke razvitosti (TRL 1-9) je bila v okviru projekta financiranega z 

javnimi sredstvi dosežena? Označite najvišjo doseženo raven. Izberite en odgovor.  

TRL 1 - Opazovanje in poročila osnovnih principih.  

TRL 2 - Oblikovan tehnološki koncept/uporaba.  

TRL 3 - Analitično in eksperimentalno dokazane kritične funkcionalnosti.  

TRL 4 - Potrditev komponent/makete v laboratorijskem okolju.  

TRL 5 – Potrditev komponent/makete v resničnem okolju.  

TRL 6 - Demonstracijski sistem ali podsistem potrjen v realnem okolju.  

TRL 7 - Prototip predstavljen v realnem okolju.  

TRL 8 - Sistem zaključen in testiran.  

TRL 9 - Sistem v uporabi in preverjen vdelovanju.  
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Kateri so doseženi učinki sodelovanja v RR programih? Navedene možnosti razvrstite 

po pomembnosti. 

Sprememba dodane vrednosti na zaposlenega po izvedbi sofinanciranega projekta. 

Število novo odprtih delovnih mest in njihova struktura, kot posledica sodelovanja v ukrepu 

(vrsta, zahtevnost, izobrazba).  

Sprememba obsega izvoza kot posledica RR projekta.  

Predstavitev novih tehnološko zahtevnejših projektov.  

Vstop na nove trge.  

Novi spin-off-i in start-up-i.  

Kateri so posredni učinki sodelovanja v RR programih? Navedene možnosti razvrstite 

po pomembnosti. 

Povečanje konkurenčnosti 

Novo poslovna sodelovanja in partnerstva 

Povečano zaupanje med partnerji RR projekta  

Obseg nakupa tujih licenc pred in po projektu  

Prihodki od prodaje lastnih patentov in licenc pred in po projektu.  

Ali se je sodelovanje nadaljevalo po koncu izvedbe financiranih projektov? Če da, v 

kašni obliki?  

Kako dolgo traja to sodelovanje? Prosimo navedite. 

Če se sodelovanje ni nadaljevalo po koncu izvedbe financiranih projektov, prosim 

navedite razloge zakaj.  
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VPRAŠALNIK ZA PODJETNIŠKE POVEZAVE 

Analiza učinkovitosti vlaganj v RR-partner 

Fakulteta za management Koper v sodelovanju z Mednarodno fakulteto za družbene in 

poslovne študije Celje, sodeluje na nacionalnem projektu »Analiza učinkovitosti vlaganj v 

razvojno-raziskovalno (RR) dejavnost v Sloveniji« (CRP V5-1706) v okviru Ciljnega 

raziskovalnega programa 2017.Cilj projekta je ugotoviti učinkovitost javnih finančnih 

spodbud v RR dejavnost gospodarskih subjektov v povezavi z javnimi raziskovalnimi 

organizacijami (JRO) in njihov učinek na gospodarsko rast. V ta namen smo pripravili anketo, 

ki se nahaja na naslednjih straneh. Anketa vam bo vzela približno 10 minut. Prosimo, da si 

vzamete čas in s klikom na "Naslednja stran", pričnete z izpolnjevanjem.  

Prosimo navedite vrsto podjetniške povezave med podjetji in JRO (univerzami, 

fakultetami, javnimi-raziskovalnimi zavodi), ki ji pripadate.  

SRIP  

grozd  

kompetenčni center  

strateško partnerstvo  

panožno združenje  

Drugo:  

Prosimo navedite okviren delež organizacij v vašem združenju . 

Mikro in mala podjetja (delež v %) 

Srednje velika podjetja (delež v %) 

Velika podjetja (delež v %)  

JRO (delež v %)  

Skupaj (100%) 

Prosimo navedite okviren delež podjetij v vašem združenje glede na tehnološko razvitost 

Nizko in srednje tehnološka podjetja (delež v %)  

Visoko tehnološka podjetja (delež v %)  

Skupaj(100%)  

RAZLOGI ZA SODELOVANJE V PODJETNIŠKIH POVEZAVAH  

Kateri so motivi podjetij in JRO, da se odločajo za sodelovanje preko podjetniške 

povezave s pomočjo javnih sredstev? Po pomembnosti razvrstite spodnje možnosti. 

Zaznana priložnost na trgu. 

Jasno utemeljena potreba/priložnost na mednarodnem trgu. 

Jasno definirana fokusna področja podjetja in JRO  

Zaznana priložnost za financiranje skupnega razvoja  



Priloga 2 

 

Ustrezni kadri oz. pomanjkanje le teh v podjetju  

Pomanjkljiva RD infrastruktura v podjetju  

Finančne koristi  

Zaznan tehnološki/RR/inovacijski potencial za prebojne rezultate 

Kateri so po vašem mnenju razlogi, da se morda nekatera podjetja ne odločajo za 

sodelovanje preko podjetniške povezave s pomočjo javnih sredstev? Navedite vsaj 3.  

PREDNOSTI, PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE IN OVIRE  

Kako ocenjujete kakovost sodelovanja med JRO in podjetji preko podjetniške povezave 

s pomočjo javnih sredstev? Izberite samo en odgovor.  

zelo dobro  

dobro  

niti/niti  

slabo  

zelo slabo  

Katere so glavne prednosti sodelovanja med JRO in podjetji preko podjetniške 

povezave s pomočjo javnih sredstev? Navedene možnosti razvrstite po pomembnosti.  

Investicije v projekte v katerih sodelujejo različni partnerji  

Novo vzpostavljena in razširjena partnerstva  

Skupne aktivnosti na področju trženja  

Skupne aktivnosti na področju inoviranja  

Skupne aktivnosti na področju izvoza 

Kakšni so rezultati sodelovanja med JRO in podjetji preko podjetniške povezave s 

pomočjo javnih sredstev? Navedene možnosti razvrstite po pomembnosti.  

Novi izdelki in storitve in ponudba le teh na trgu. 

Bolj učinkovita implementacija RR dosežkov 

Nove poslovne priložnosti  

Nastanek novega skupnega podjetja  

Novi poslovni stiki  

Nova projektna partnerstva  

Nova dolgoročna, strateška partnerstva  

Sodelovanja pri souporabi RR opreme 

Dodatne kvalifikacije zaposlenih 

Podeljeni patenti  

Znanstvene objave in citati  

Kako bi vlogo podjetniških povezav pri sodelovanju podjetij in JRO s pomočjo javnih 

sredstev še izboljšali? Kratko opišite ali navedite vsaj 3. 
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Kakšne so slabosti/ovire povezovanja JRO in podjetij preko podjetniške povezave s 

pomočjo javnih sredstev? Kratko opišite ali navedite vsaj 3. 

UČINKI SODELOVANJA 

Kateri so doseženi učinki sodelovanja med podjetji in JRO preko podjetniške povezave s 

pomočjo javnih sredstev? Navedene možnosti razvrstite po pomembnosti.  

Sprememba dodane vrednosti na zaposlenega po izvedbi sofinanciranega projekta 

Število novo odprtih delovnih mest in njihova struktura, kot posledica sodelovanja v ukrepu 

(vrsta, zahtevnost, izobrazba).  

Sprememba obsega izvoza kot posledica RR projekta 

Predstavitev novih tehnološko zahtevnejših projektov  

Vstopna nove trge  

Novi spin-off-i in start-up-i 

Neposredni učinki, ki jih JRO lahko uporabi tudi drugje (pedagoško delo, druge tržne 

aktivnosti, RR dosežki ipd.) 

Kateri so posredni učinki sodelovanja med podjetji in JRO preko podjetniške povezave 

s pomočjo javnih sredstev? Navedene možnosti razvrstite po pomembnosti . 

Povečanje konkurenčnosti 

Novo poslovna sodelovanja in partnerstva 

Povečano zaupanje med partnerji RR projekta 

Obseg nakupa tujih licenc pred in po projektu 

Prihodki od prodaje lastnih patentov in licenc pred in po projektu  

Posredni učinki, ki jih JRO lahko uporabi tudi drugje (odpiranje novih RR področij, razvoj 

infrastrukture, pridobitev novih tehnologij in opreme ipd.  

Kratko opišite ali navedite vsaj 3 dodatne učinke, ki jih prinaša sodelovanje podjetij in 

JRO preko podjetniške povezave s pomočjo javnih sredstev (v primerjavi s situacijo, da bi 

podjetje in JRO sodelovala samostojno in ne pod okriljem podjetniške povezave). 

Q16 - Ali se sodelovanje med vami, podjetji in JRO-ji nadaljuje tudi po koncu izvedbe 

financiranih projektov? 

da  

ne  

V kakšnih oblikah se to sodelovanje nadaljuje? Prosimo navedite. 
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VABILO PODJETJEM IN PODJETNIŠKIM POVEZAVAM S POVEZAVO DO 

SPLETNEGA VPRAŠALNIKA 

Spoštovani! 

Prosimo Vas za sodelovanje pri nacionalnem projektu »Analiza učinkovitosti vlaganj v 

razvojno-raziskovalno dejavnost v Sloveniji«, ki ga izvajata Fakulteta za management Koper 

in Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne Študije Celje. 

Namen projekta je raziskati učinkovitost vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost 

gospodarskih subjektov in njihov učinek na gospodarsko rast. 

Znotraj projekta bomo raziskali različne plati slovenskega inovacijskega sistema in skušali 

izpostaviti dobre prakse iz katerih lahko kot država črpamo navdih. Z raziskavo želimo bolje 

razumeti načine, kako lahko s pomočjo vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost povečamo 

uspešnost podjetij. 

V raziskavi boste sodelovali tako, da izpolnite kratek vprašalnik na povezavi 

https://www.1ka.si/a/228102 

Za sodelovanje se vam v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 

Tina Žitko v imenu 

Dr. Borut Likar in Dr. Aleš Lipnik 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management 

Cankarjeva 5, p.p. 761 

6101 Koper 
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SEZNAM PODJETIJ 

ABELIUM info@abelium.eu 

ACIESBIO admin@aciesbio.com 

AEROSOL sebastijan.marinic@aerosol.eu  

ALGEN robert@algen.si 

SILIKO info@siliko.si 

ELVEZ info@elvez.si 

GOSTOL info@gostol-tst.eu 

METREL metrel@metrel.si 

LEONE bostjan.jeroncic@leone.si 

FILC filc@filc.si 

MARMOR SEŽANA info@marmorsezana.com 

MAGNETI albert.erman@magneti.si 

JELOVICA info@jelovica.si 

MITOL mitol@mitol.si 

DONIT info@donit.eu 

AMES info@ames.si 

IMN-WHEEL alenka@elaphe-ev.com 

HGEM supovec@hgem.si 

HELLA info@hella.com 

JATA-EMONA stane.kranjec@jata-emona.si 

DANFOSS.TRATA aleksander.zalaznik@danfoss.com 

SKAZA tajnistvo@skaza.si, info@skaza.com  

PAPIRNICA VEVČE info@papir-vevce.si 

METRONIK info@metronik.si 

GOSTOL-GOPAN info@gostol.eu 

ANIMACEL gregor.majdic@animacel.com 

LAJOVICTUBA info@tuba.si 

TITUS marko.senkic@titusplus.com 

BIA SEPARATIONS sales@biaseparations.com 

MAHLE iztok.spacapan@si.mahle.com 

UNICHEM unichem@unichem.si 

C-ASTRAL aleksej.majkic@c-astral.com 

ELGOLINE igor.gornik@elgoline.si 

3-PORT mail@3-port.si 

AIRDOO info@airdoo.si 

ADRIABIO info@adriabio.com 

AQUAFIL gregor.kranjc@aquafil.com 

AKRIPOL mihag@acryform.com 

mailto:sebastijan.marinic@aerosol.eu
mailto:tajnistvo@skaza.si
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ALPINA alpina@alpina.si 

ALPINEON info@alpineon.com 

APLAST info@aplast.si 

COMTRON ivan.selar@comtron.si 

BIOSISTEMIKA rghrastnik@biosistemika.com 

CLEANGRAD jernej.zupancic@cleangrad.si 

DIA-VIT barbara@dia-vit.com 

ESOTECH velenje@esotech.si 

FRUCTAL info@fructal.si 

GEMMOTORS simon.mandelj@gemmotors.si 

HIDRIA info@hidria.com 

IKOR-B ikorb@siol.net 

JUTEKS breda.hladnik@juteks.si 

KMKBOX valter.krmac@kmkbox.eu 

MARIFARM ales.mlinaric@marifarm.si 

MEIS info@meis.si 

KAGER bostjan.ber@kager.si 

LASERANDHEALTH info@laserandhealth.com 

NANOTEN info@nanoten.si 

PIPISTREL info@pipistrel.si 

PODKRIŽNIK info@podkriznik.si 

QLECTOR info@qlector.com 

SALONIT info@salonit.si 

SLOLUX info@sloluks.si 

STILLES stilles@stilles.si 

ZEL-EN info@zel-en.si 

TRIXYAVIATION contact@trixyaviation.com 

AGITAVIT info@agitavit.si 

ASCALAB predrag.krstic@ascalab.com 

ATOTECH mojca.markic@atotech.com 

ATES ates@ates.si 

ASIST martin.tomazic@asist.si, info@asist.si  

AS-SYSTEMS ales.seidl@as-system.si 

A-SOFT info@a-soft.si 

ASTRON info@astron.si 

PASIVNAGRADNJA info@pasivnagradnja.si 

AVLIVINGLAB info@avlivinglab.com 

BELIMED info@belimed.si 

BEYONDSEMI matjaz.breskvar@beyondsemi.com, 

matejak@beyondsemi.com  

mailto:info@podkriznik.si
mailto:martin.tomazic@asist.si,%20info@asist.si
mailto:matjaz.breskvar@beyondsemi.com
mailto:matjaz.breskvar@beyondsemi.com
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BISOL info@bisol.si 

BOSIO info@bosio.si 

BRIGADA valter.smrdel@brigada.si, 

dejan.otonicar@gmail.com  

BRINOX info@brinox.si 

BUYIT info@buyitc.si 

C3M tomaz.rodic@c3m.si 

ŠRAML d.o.o  denis.sraml@niko-si.si  

TPV d.o.o. tpv@tpv.si  

UNIKA tti d.o.o. kontaktni obrazec na spletni strani 

ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o.  info@spica.si  

ZZI d.o.o info@zzi.si 

TOKAM d.o.o info@tokam.si  

ISKRA PIO d.o.o.  info@iskra-pio.si 

ECHO d.o.o  info@echo.si  

INEA RBT d.o.o  info@inea-rbt.si  

INO BREŽICE d.o.o ino@inobrezice.si  

GEM Motors d.o.o.  info@gemmotors.si 

BELINKA PERKEMIJA d.o.o.  perkemija@belinka.si 

ELEA IC d.o.o.  info@elea.si 

XLAB d.o.o.  info@xlab.si 

REM d.o.o.  info@rem.si, igor.kastelic@rem.si 

L-TEK d.o.o. info@ltek.si 

BASS d.o.o., Celje  prodaja@bass.si 

INFORMATIKA d.d.  info@informatika.si  

FAVN d.o.o.  info@favn.si 

DEWESOFT dewesoft@dewesoft.si 

BARTOG d.o.o Trebnje info@bartog.si 

UPROM d.o.o. info@uprom.si 

COMTRON d.o.o. comtron@comtron.si 

TRO, d.o.o.  ssuhovrsnik@tro.si  

PLASTOFORM BLANCA d.o.o. info@acryform.com 

LABENA d.o.o.  info@labena.si 

HELIOS TBLUS d.o.o.  office@helios.si 

MICROBIUM d.o.o.  info@microbium.si 

ALBATROS-PRO d.o.o.  info@albatros-pro.si 

KEKO - VARICON d.o.o.  natasa.kranjc@keko-varicon.si, 

nikola.pavusek@keko-varicon.si 

COSYLAB d.d.  info@cosylab.com 

GORENJE d.d. info@gorenje.si 

mailto:valter.smrdel@brigada.si
mailto:valter.smrdel@brigada.si
mailto:denis.sraml@niko-si.si
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PREVENT&DELOZA d.o.o.  bostjan.marolt@prevent-deloza.si 

TROIA d.o.o  info@troia.si 

AREX d.o.o. info@arex.si 

XENYA d.o.o. info@xenya.si 

KOČEVAR IN SINOVI d.o.o.  info@kocevar.eu 

PRESS CLIPPING d.o.o.  press@pressclip.si 

I.T.TIM d.o. info@it-tim.si 

POLYCOM ŠKOFJA LOKA d.o.o info@polycom.si 

DATAPAN d.o.o info@datapan.si 

ATECH d.o.o. info@atech.si 

AUDAX d.o.o  info@audax.si 

INTERCOM CELJE d.o.o  info@intercom.si 

CONTAINER d.o.o. info@container.si, razvoj@container.si  

ENVIRODUAL d.o.o.  info@envirodual.com 

KOVIS d.o.o. info@kovis-group.com 

LOTRIČ MEROSLOVJE d.o.o.  info@lotric.si 

NELA, razvojni center d.o.o. info@nela.si 

KNAUF INSULATION d.o.o. post.slovenia@knaufinsulation.com 

METALNA SENOVO d.o.o.  tajnistvo@metalna-senovo.si 

KOVIT PROJEKTI d.o.o. sandi.grm@kovit-projekti.si 

KOPA d.d  info@kopa.si 

LITOSTROJ POWER, d.o.o.  info@litostrojpower.eu  

BLISK livarstvo d.o.o.  bostjan.baselj@blisk.biz 

LUCIS, d.o.o.  info@lucis.si 

FENOLIT d.d. info@fenolit.si 

OLMA d.o.o.   daniela.milanovic@olma.si 

ETI, d.o.o. eti@eti.si 

KALIOPA d.o.o. info@kaliopa.si 

UTEKSOL d.o.o.  info1@uteksol.si 

L.V.P. d.o.o. vladimir.lorenci@siol.net 

LEK VETERINA d.o.o. info@lek-veterina.si 

LANCom d.o.o. info@lancom.si 

KRONOTERM d.o.o. info@kronoterm.com 

TAB, d.d. dusan.gradisnik@tab.si, 

m.krajnc@tab.si 

NIL d.o.o  info@nil.com 

ELGOLINE d.o.o.  info@elgoline.si 

ROTOBOX d.o.o. info@rotobox-wheels.com 

FIPIS d.o.o. info@fipis.si 

DOORSON d.o.o. info@doorson.si 

mailto:info@litostrojpower.eu
mailto:bostjan.baselj@blisk.biz
mailto:info@lucis.si
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VALTIS OGREVANJE, d.o.o info@valtis.si 

MEGA M d.o.o. info@mega-m.si 

profiles d.o.o info@profiles.si-poslano osebno  

KUM-PLAST d.o.o info@kumplast.si 

IZOELEKTRO d.o.o. info@izoelektro.com 

BENS CONSULTING, d.o.o. info@bens-consulting.com 

ELAN, d.o.o info@elan.si 

DENTAS info@dentas.eu 

BINTEGRA info@bintegra.com 

APS PLUS info@apsplus.si 

SRC Infonet d.o.o info@infonet.si 

TEHMAX tehmax@siol.net 

MAROVT info@marovt.com 

MODERNE TEHNOLOGIJ marovt@siol.net 

ŽIPO LENART milan.repic@zipo.si  

LASTINSKI inženiring d.o.o. info@lastinski.com 

SIP strojna industrija, d.d sebastjan.bogataj@sip.si, info@sip.si  

LOGAR TRADE info@logar-trade.si 

CHEMCOLOR kontakt@chemcolor.si 

A-SOF info@a-soft.si 

IMPEDANCA info@impedanca.si 

ARCTUR info@arctur.si 

MARGENTO R&D, info@margento.com 

VISIONECT info@visionect.com 

ISOMAT  info@isomat.si 

ISKRA MEDICAL, d.o.o. info@iskramedical.eu 

ISKRA MEHANIZMI, d.o.o. kristof.ponikvar@iskra-mehanizmi.si, 

tadej.pokorn@iskra-mehanizmi.si, 

matej.finc@iskra-mehanizmi.si, 

simona.pogacnik@iskra-mehanizmi.si 

HALCOM  info@halcom.si 

MIKROGRAFIJA d.o.o info@mikrografija.si 

ENOOP info@enoop.si 

NTR INŽENIRING info@ntr.si 

GIGODESIGN hello@gigodesign.com  

TELETECH info@teletech.si 

KOLPA d.d. info@kolpa.si 

IPMIT info@ipmit.si 

OMEGA d.o.o omega@omega.si 

ETRA info@etra.si 

about:blank
mailto:info@elan.si
mailto:sebastjan.bogataj@sip.si
mailto:info@visionect.com
about:blank
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AVTEH, INŽENIRING, d.o.o. info@avteh.si 

PUBLIKUS info@publikus.si 

ALBA, d.o.o. info@alba-ce.com  

KANARDIA info@kanardia.eu  

MEDICOP  info@medicop.eu 

UNIOR Kovaška industrija d.d unior@unior.com, 

franc.potocnik@unior.com,  

PRIMAT  info@primat.si, uprava@primat.si 

CERJAK info@cerjak.si 

TURNA info@turna.si  

ELEKTRONIKA BORAk systems@eborak.eu 

ŠTORE STEEL d.o.o brigita.koklic@store-steel.si, 

miha.kovacic@store-steel.si 

HOSEKRA  hosekra@hosekra.com 

ADRIA DOM info@adria-mobilehome.com  

AGIS TECHNOLOGIES, d.d. info@agis-technologies.com  

AKRAPOVIČ d.d. info@akrapovic.com 

BOXMARK LEATHER d.o.o.  si.office@boxmark.com 

GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES d.o.o.  public_relations@goodyear.com  

KRKA, d.d., Novo mesto  info@krka.biz 

LTH Castings d.o.o. info@lthcastings.com 

REVOZ d.d. info.revoz@renault.si 

SIJ ACRONI d.o.o. uprava@acroni.si 

SIJ METAL RAVNE d.o.o. vlado.perovnik@metalravne.com 

CIMOS d.d. info@cimos.eu 

CGP, d.d. stanka.debevec@cgp.si 

ELRAD INTERNATIONAL d.o.o. info@elrad-int.si 

KOVINOPLASTIKA LOŽ d.o.o.  info@kovinoplastika.si  

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o. stiki@l-m.si 

STEKLARNA HRASTNIK d.o.o. info@hrastnik1860.com 

FARMTECH d.o.o. info@farmtech.eu 

FOTONA d.o.o.  info@fotona.com 

INLES d.d.  info@inles.si 

DOMEL, d.o.o. info@domel.com 

ODELO SLOVENIJA d.o.o.  info@odelo.si 

ADK d.o.o. info@adk.si 

CINKARNA Celje, d.d. spela.kumer@cinkarna.si  

ETA d.o.o. Cerkno info@eta-cerkno.si 

LIVAR, d.d.  info@livar.si 

NEK d.o.o.  nek@nek.si 

about:blank
mailto:info@kovinoplastika.si
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PALFINGER d.o.o.  infomb@palfinger.si 

PALOMA info@paloma.si 

TALUM marko.homsak@talum.si  

TBP d.d. info@tbp.si 

CNC P&K-PUŠNIK d.o.o.  info@cncpusnik.si 

SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o. sonja.pavlovic@elektrode.si 

ETERNIT SLOVENIJA d.o.o. info@eternit.si 

TREVES d.o.o. rok.zupan@treves-group.com 

ABRASIV MUTA d.o.o. comm.dep@abrasivmuta.com 

TKI HRASTNIK, d.d.  info@tki.si 

GORIČANE, d.d. Medvode  jerneja.pecnik@goricane.si 

BETI d.d.  beti@beti.si 

KREBE-TIPPO d.o.o.   mojca.krepek@krebe-tippo.si 

RADEČE PAPIR NOVA, d.o.o. info@radecepapir.si 

MELAMIN d.d. Kočevje igor.mihelic@melamin.si 

AGROLIT d.o.o. info@agrolit.si 

OMEGA AIR d.o.o.  jure.robic@omega-air.si  

SILKEM d.o.o.   info@silkem.si 

LIV SYSTEMS d.o.o. domen.otonicar@livkolesa.si 

SG AUTOMOTIVE, d.o.o.  contact@sga.si 

TEM Čatež, d.d.  danilo.fister@tem.si 

PLUTAL 2000 D.O.O.  info@plutal2000.com 

LEDINEK d.o.o info@ledinek.com 

IMP PUMPS, d.o.o.  info@imp-pumps.com  

GORIŠKE OPEKARNE d.o.o. info@goriske.si 

PIŠEK - VITLI KRPAN, d.o.o.  gorazd@vitli-krpan.com 

DOM-TITAN d.d.  info@dom-titan.si 

PLAMA-PUR d.o.o. info@plama-pur.si  

ITAS-CAS d.o.o. zdravko.kljun@itas-cas.si 

LINDAB d.o.o.  info@lindab.si 

JUB d.o.o.  info@jub.eu 

KLS LJUBNO d.o.o.  info@kls.si 

KOLIČEVO KARTON, d.o.o. kolicevo@mm-karton.com 

MLINOTEST d.d.  info@mlinotest.si 

MLM d.d.  info@mlm-mb.si 

NIKO, d.o.o., Železniki obrazec na spletni strani-Boris Kavčič 

vodja razvoja 

PODGORJE d.o.o.  info@podgorje.si 

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.  vipap@vipap.si  

TRIMO d.o.o. trimo@trimo-group.com 

mailto:info@tbp.si
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ŠUMER d.o.o.  tehnologija@sumer.si 

HENKEL d.o.o. obrazec na spletni strani 

STARKOM d.o.o obrazec na spletni strani 

PIVKA d.o.o dragica.kapelj@pivkap.si  

IMPOL PCP d.o.o. peter.cvahte@impol.si 

LUKA KOPER portkoper@luka-kp.si 

ELES d.o.o info@eles.si 

STEKLARNA ROGAŠKA rogaska@fiskars.com, 

ADRIA-MOBIL info@adria-mobil.si 

EMMI drago.selinsek@emmi.si, 

ivan.korent@emmi.si, 

danijel.duronjic@emmi.si 

EUREL brane.bencik@eurel.si 

MELAMIN d.d. Kočevje igor.mihelic@melamin.si 

LESONIT d.o.o.  info@lesonit.net 

PLASTA d.o.o. info@plasta.si 

MLEKARNA CELEIA, d.o.o. info@mlekarna-celeia.si  

TOMPLAST, d.o.o emil.uljancic@tomplast.si 

mailto:dragica.kapelj@pivkap.si
mailto:info@lesonit.net
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SEZNAM PODJETNIŠKIH POVEZAV 

SRIP-i 

SRIP MATeriali kot končni PROdukti (SRIP MATPRO) vesna.nahtigal@gzs.si, 

stasa.baloh-plahutnik@gzs.si  

SRIP Pametna mesta in skupnosti 

 

nevenka.cukjati@ijs.si, 

pmis@ijs.si, tjasa.lazic@ijs.si SRIP Trajnostna pridelava hrane srip.hrana@gzs.si  

SRIP Mobilnost info@acs-giz.si, 

tanja.mohoric@acs-giz.si  

SRIP Trajnostni turizem info@tgzs.si  

SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo aleksandra.podgornik@stajers

kagz.si  

SRIP TOVARNE PRIHODNOSTI (SRIPTOP) rudi.panjtar@ijs.si  

SRIP Pametne zgradbe in dom z lesno verigo info@teces.si 

Kompetenčni centri 

Pametna mesta in skupnosti (KOC Energija) info@cosylab.com 

Pametne zgradbe in dom z lesno verigo (KOC Inovatis) info@cer-slo.si 

Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (KOC – Krožno 

gospodarstvo) 

tajnistvo@fundacija-

prizma.si , info@center-

rcv.org 

Trajnostna pridelava hrane (KOC Hrana 2) kochrana@gzs.si  

Trajnostni turizem (KOC Turizem II)  

Tovarne prihodnosti (KOC-TOP)  janez.zezlina@ecg.si 

Zdravje-medicina (KOC AS) resitve@nets.si  

Mobilnost (KOC Logins) koc@logins.si  

Razvoj materialov kot končnih produktov (KOC MAT 2.0) info@kadring.si 

Horizontalno prednostno področje IKT (KOC IKT) info@kompetenca.si 

Panožna združenja 

Podjetniško-trgovska zbornica (PTZ) ptz@gzs.si 

Zbornica elektronske in elektroindustrije elektroindustrija@gzs.si 

Zbornica gradbeništva in IGM zgigm@gzs.si 

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij zivilska.ind@gzs.si 

Zbornica komunalnega gospodarstva komunala@gzs.si 

Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti zmcs-amcos@gzs.si 

Zbornica računovodskih servisov zrs@gzs.si 

Medijska zbornica  irma.butina@gzs.si 

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev zdravko.kafol@gzs.si 

Zbornica za poslovanje z nepremičninami zpn@gzs.si 

Združenje kemijske industrije zki@gzs.si 

mailto:info@tgzs.si
mailto:aleksandra.podgornik@stajerskagz.si
mailto:aleksandra.podgornik@stajerskagz.si
mailto:rudi.panjtar@ijs.si
mailto:kochrana@gzs.si
mailto:koc@logins.si
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Združenje kovinske industrije kov-industrija@gzs.si 

Združenje kovinskih materialov in nekovin zkm@gzs.si 

Združenje lesne in pohištvene industrije lesarstvo@gzs.si 

Združenje za informatiko in telekomunikacije zit@gzs.si 

Združenje za inženiring zing@gzs.si 

Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo papirnistvo@gzs.si 

Združenje za promet zpz@gzs.si 

Združenje za svetovalni inženiring ztoupi@gzs.si 

Zbornica gorskih centrov marjan-cuk@siol.net 

Energetska zbornica energetika@ezs.si 

Turistično gostinska zbornica info@tgzs.si 

Podjetniški grozdi 

Slovenski gradbeni grozd vladimir.gumilar@sgg.si  

Lesarski grozd grozd@sloles.com  

Slovenski avtomobilski grozd info@acs-giz.si 

TECES info@teces.si 

TECOS ales.hancic@tecos.si 

Centri odličnosti 

Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO 

NIN)  

martina.knavs@nanocenter.si 

Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in 

procesno kontrolo (CO BIK)  

matjaz.peterka@cobik.si 

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (CO CIPKeBiP)  

Center odličnosti Nizkoogljične tehnologije (CO NOT)  maja.pivko@ki.si, 

jerneja.pirnat@ki.si, 

info@conot.si 

Center odličnosti Napredni nekovinski materiali s 

tehnologijami prihodnosti (CO NAMASTE)  

info@conamaste.si  

Center odličnosti Polimerni materiali in tehnologije (CO 

PoliMaT)  

silvester.bolka@ftpo.eu 

Center odličnosti Vesolje: znanost in tehnologije (CO 

Space.si)  

office@space.si 

NMR center odličnosti za raziskave v biotehnologiji, 

farmaciji in fiziki snovi (CO EN-FIST)  

info@enfist.si 

 

mailto:vladimir.gumilar@sgg.si
mailto:grozd@sloles.com

