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POVZETEK 

 

Pričujoče delo obravnava določeno skupino inovatorjev, ki jo imenujemo neodvisni ali 

samostojni (tudi »osamljeni« in »svobodni«) izumitelji in je v sodobnem času neupravičeno 

prezrta v družboslovnih raziskavah in skoraj popolnoma ignorirana v inovacijskih politikah 

držav.  

Avtorica skuša najprej podrobneje definirati skupino in dokazuje, da ima ta specifične 

lastnosti, ki jo razlikujejo od druge skupine inovatorjev, ki bi jo lahko imenovali kot 

institucionalno ali korporativno. Manjša raziskava na vzorcu slovenskih samostojnih 

izumiteljev potrdi ugotovitve iz (žal redkih) prejšnjih študij, da je povprečni samostojni 

izumitelj moški, star okrog petdeset let, s končano srednješolsko do višješolsko izobrazbo; 

vendar je populacija zelo raznolika in vanjo spadajo tako »prostočasni« izumitelji in 

upokojenci kot podjetniki in tudi nekateri raziskovalci, poleg tega se delež žensk med 

izumitelji povečuje. 

Avtorica nato preverja hipotezo, da delež in število samostojnih inovatorjev v sodobnosti vse 

bolj upadata, pri čemer analizira podatke iz treh patentnih baz. Hipoteza se večinoma potrdi. 

Ker avtorica zagovarja tezo, da ključni vzrok tega upadanja ni le vse večja kompleksnost 

tehnologije, ki je posameznik (samostojni izumitelj) ne obvladuje več, temveč drage 

mednarodne patentne prijave, h katerim so zaradi globalizacije prijavitelji patentov vse bolj 

prisiljeni, skuša nadalje ugotoviti, ali se patenti posameznikov po svoji kvaliteti (vplivnosti, 

pomembnosti) še vedno lahko primerjajo s patenti gospodarskih družb. Tega se ji sicer na 

podlagi uveljavljenih meril, kot so prejeti citati patentov, ne posreči dokazati, vendar pa 

ugotavlja, da hkrati tudi ni mogoče dokazati nasprotnega, in sicer, da so patenti posameznikov 

manj radikalni in prebojni od patentov družb. 

Hkrati pa je mogoče popolnoma jasno pokazati, da je pogostost patentnih prijav povezana s 

stroški patentiranja in s tem s prijaviteljevo premožnostjo. 

V zaključku so predvideni različni možni scenariji prihodnosti neodvisnih izumiteljev. Možno 

je njihovo popolno izginotje, prav tako pa obstajajo možnosti preoblikovanja patentnega 

sistema in večjega povezovanja posameznikov v skupine oziroma kooperative, ki bi tako 

lahko konkurirale velikim gospodarskim družbam, ki si vse bolj prilaščajo tako materialni kot 

duhovni svet. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

THE GLOBALIZATION OF MARKETS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

AND THE DECLINE OF INDEPENDENT INVENTORS 

 

This thesis explores a particular group of inventors, namely independent inventors (sometimes 

also referred to as “lone” or "free" inventors). At present the group is unduly overlooked in 

the social sciences and almost completely ignored in the innovation policy of many countries. 

Firstly, the author attempts to define the group in detail and demonstrates that the group has 

specific features that distinguish it from other groups of inventors who could also be referred 

to as institutional or corporate inventors. A brief survey on a sample of Slovenian independent 

inventors confirms the findings from the (unfortunately scarce) previous studies that an 

average independent inventor is male, fifty years old and has graduated from secondary 

school or college. However, the population is very diverse and also includes “hobbyist” 

inventors and retirees as well as entrepreneurs and even researchers. In addition, the 

proportion of women inventors is on the rise. 

Secondly, the author examines the hypothesis that the proportion and number of independent 

inventors in the contemporary world are decreasing. For the most part, an analysis of data 

from three patent databases confirms the hypothesis. The author argues that a key cause of 

this decline is not only increasing complexity of technology, which an individual 

(independent inventor) cannot control anymore, but that expensive international patent 

applications, to which patent applicants are increasingly forced because of globalization, 

might be key to understanding the problem as well. She further attempts to find whether the 

patents of individuals can still compare (in terms of their quality or influence and importance) 

with the patents of companies. On the basis of established criteria such as patent citations she 

was unable to confirm this hypothesis, although on the other hand she also shows that the 

opposite cannot be substantiated, namely that patents from individuals are less radical and 

breakthrough than patents from companies. 

At the same time it can be shown very clearly that the frequency of patent applications is 

related to the costs of patenting and therefore to the wealth of the applicant in question. 

The conclusion provides some possible future scenarios of independent inventors. Although 

independent inventors may completely disappear in the near future, the patent system could 

also be transformed or the greater integration of individuals into groups or cooperatives that 



can compete with large corporations which increasingly occupy both the material and 

intellectual world could also be achieved. 
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1. UVOD 
 

»Procter & Gamble ima svetovno raziskovalno in razvojno 
organizacijo s prek 7500 znanstveniki, ki so zaposleni v 22-tih 
raziskovalnih centrih in 12 državah po svetu. To vključuje 1250 
doktorjev znanosti. Za primerjavo, to je več, kot fakultete 
Harvard, Stanford in MIT … P&G je lastnik več kot 24.000 
aktivnih svetovnih patentov in v povprečju pridobi okrog 3.800 
več patentov vsako leto. To skupaj z Intelom, Lucentom in 
Microsoftom postavlja P&G na mesto največjih lastnikov 
ameriških in svetovnih patentov.« 
 

Procter & Gamble, www.pg.com, februar, 2004 
 
»Edison, Thomas Alva. Rojen v Milanu, Ohio, imel je zelo malo 
šolanja.« 
 

Enciklopedija Britannica, Britannica Ready Reference 
 

(oboje citirano po Baumol, 2004: 1) 
 
 

Naslov pričujočega dela je precej neroden (»zaton neodvisnih izumiteljev«), ker že predvidi 

nekaj, kar bi bilo pravzaprav šele treba dokazati. Po drugi strani pa je neroden zato, ker se zdi, 

da tukaj ni treba ničesar dokazovati.  Zgornja primerjava velike družbe in pomembnega 

samostojnega1 izumitelja je duhovita in gotovo na mestu, saj je en sam človek naredil 

bistveno več za človeštvo, če upoštevamo njegove izume, kot tisoč doktorjev znanosti v 

multinacionalki Procter & Gamble, samo eno napako ima: med Edisonovim ustvarjanjem in 

omenjeno ekspanzijo multinacionalke je minilo sto let. Tako kot Edison tudi en največjih 

znanstvenikov vseh časov, Michael Faraday, ni imel kakšne posebne formalne izobrazbe. 

Toda to so bili pač pretekli časi, ki se ne bodo nikoli vrnili, in tako bralec morda ne vidi 

pravega smisla v pisanju o »zatonu neodvisnih inovatorjev2«, saj se je ta morda zgodil že pred 

sto leti.  

 

Že dolgo časa opažam, da ima večina ljudi danes velike težave z razumevanjem tega, kdo so 

samostojni izumitelji. »Ampak, kdo so, ali so to podjetniki?« me je pred časom vprašala 

                                                 
1 Besedne zveze »neodvisni izumitelj«, »samostojni izumitelj« ali »svobodni izumitelj« (v nekaterih jezikih, kot 
je npr. nemščina, je slednji izraz najbolj ustrezen) uporabljam kot sinonime. 
2 Besedi izumitelj in inovator uporabljam kot sinonima, ker je v slovenščini tako uveljavljeno. Ne ločujem med 
izrazoma inventor (izumitelj), v smislu osebe, ki zgolj nekaj izumi, in inovatorjem (praviloma podjetjem), ki to 
tudi uvede na tržišče. Prav tako pogosto kot sinonima uporabljam izum (invencijo) in inovacijo, čeprav v največ 
primerih uporabim besedo izum kot predstopnjo inovacije, ki naj bi predstavljala že končni izdelek na tržišču. 
Vsakokrat pa bo bralcu iz konteksta popolnoma jasno, kaj je bilo mišljeno. 
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novinarka Financ. Lahko so podjetniki, vendar ne nujno, pogosto so kar fizične osebe, ki 

nikoli niso imele svojega podjetja ali bile samostojni podjetniki. »So torej to znanstveniki?« 

se je nadaljevalo vprašanje. Tudi ne. Izumitelji še vedno niso nujno visoko izobraženi ljudje, 

kot sta npr. Ivan Gregorič (Kranjc, 2011d) in Rafael Cingerle (Jamberk, 2009) s končano 

zgolj poklicno izobrazbo, in vendar sta v svojih garažah uspela čisto sama sestaviti tehnološko 

dokaj zahtevna izuma, večfunkcijsko samohodno kosilnico in rotacijske hidravlične klešče. 

Dejansko pa bi danes, če bi vprašali neko naključno osebo o tem, kakšne lastnosti naj bi po 

njenem mnenju imel nekdo, ki mu rečemo izumitelj, le-ta opisala znanstvenika. Profesorja 

Baltazarja, recimo, bradatega in očalastega lika iz hrvaške risanke, znanstvenika, ki s svojimi 

izumi pomaga drugim ljudem. Dejansko pa izumitelji, ki sem jih v življenju spoznala, 

večinoma nimajo demonstrativne znanstvene brade (sem in tja se med njimi znajde celo 

kakšna ženska) in prav tako niso prebrali toliko knjig, da bi si zaradi tega nakopali 

kratkovidnost. Navsezadnje Trstenjak (1981: 197) ugotavlja podobno: »Tudi glede 

iznajditeljstva velja podobno, kakor smo pravkar na splošno ugotovili pri ustvarjalnosti pri 

delavcu. Tudi iznajditeljska moč kot ena od manifestacij ustvarjalnosti morebiti ni pridržana 

prednost maloštevilnih izobražencev, marveč je last – množic.« 

 

Zanimivo je, da so celo predstavniki nacionalnih združenj inovatorjev pogosto zmedeni glede 

samostojnih izumiteljev. Ključni razlog za to je, da so člani nekaterih združenj skoraj 

izključno samostojni izumitelji (npr. v švedskem in slovenskem), drugje pretežno 

znanstveniki - raziskovalci iz univerz, spet tretja združenja pa vključujejo zelo mešano 

strukturo, od največjih nacionalnih podjetij do posameznikov. Struktura članstva v društvih 

inovatorjev očitno nima dosti opraviti s preteklo podjetniško ali znanstveno usmerjenostjo 

držav (pri čemer bi morale imeti npr. bivše socialistične dežele podobne lastnosti), temveč gre 

prej za trenutno inovacijsko politiko države in politiko samega društva. Kot je npr. pojasnil 

predstavnik enega od združenj iz držav nakdanje Jugoslavije na razstavi izumov v Ljubljani 

(maja 2010), so njihovi člani v zadnjem času predvsem znanstveniki, ker društvo ponuja 

udeležbo na mednarodnih razstavah inovacij pod ugodnimi pogoji, znanstveniki pa so 

zainteresirani za mednarodne nagrade, ki jih je mogoče pridobiti na teh razstavah.  Prav 

nasprotno je v enem od skandinavskih združenj, ki ima več kot stoletno tradicijo delovanja. 

»Počutim se kot maček med volkovi,« je ob ogledu iranskih znanstvenih dosežkov (v 

Teheranu, februarja 2013) dejal njegov predstavnik: »Zastopamo samostojne izumitelje, tule 

okrog nas pa so sami znanstveniki.«  
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Ustrezne sogovornike glede problemov samostojnih izumiteljev tako ni prav lahko najti, saj 

celo tisti, ki se ukvarjajo z inovacijami in inovatorji, pogosto ne razumejo, kakšen smisel naj 

bi imelo in kako je danes sploh mogoče izumljati nekaj v prostem času in v lastnih domačih 

delavnicah, ki so ponavadi kar garaže. Hkrati pa je težko pojasniti, odkod tolikšno 

nerazumevanje. Besedo »inovacija« danes slišimo praktično vsako uro in je ena najpogosteje 

uporabljenih in zlorabljenih besed (še bolj kot »ljubezen«), ko pa se je v letih 2010 in 2011 

sprejemala Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije, smo predstavniki 

združenja izumiteljev ASI opravili vrsto sestankov na tedanjem Ministrstvu za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo, napisali vrsto dopisov z željo, naj se izumitelje poleg znanstvenikov, 

raziskovalcev in podjetnikov vsaj omeni v dokumentu – dosegli pa skoraj nič. Tudi v poročilu 

OECD o inovacijski politiki v Sloveniji (OECD, 2012), ki je bilo javnosti predstavljeno julija 

2012, lahko najdemo 73-krat zapisano besedo raziskovalec (researcher), 67-krat podjetnik 

(entrepreneur) in celo 1-krat izumitelj (inventor) in še to bolj po nesreči. 

 

Samostojni izumitelji so »izbrisani« iz strateških dokumentov, iz akademskih in političnih 

razprav in to sploh ne zato, ker bi številčno gledano predstavljali manjšino v primerjavi z 

drugimi udeleženci v inovacijskem sistemu, kot je prikazano v tabeli 1.  

 
Tabela 1: Delež patentov samostojnih inovatorjev (inovatorjev posameznikov) v 
primerjavi z drugimi prijavitelji patentov v letu 20053 
 
Država Delež 

samostojnih 
inovatorjev 

Madžarska 75 % 
Norveška 52 % 
Irska 43 % 
Belgija 42 % 
Avstrija 41 % 
Finska 35 % 
Švedska 34 % 
Francija 30 % 
Velika Britanija 26 % 
Italija 24 % 
Vir: IFIA, 2006 
 

                                                 
3 IFIA je podatke pridobila od tistih nacionalnih patentnih uradov, ki so podatek o kategoriji izumitelja 
sistematično beležili (Slovenski urad za intelektualno lastnino ga ne, zato smo morali v tem delu sami narediti 
analizo na slovenski bazi patentov). 
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Zato je tudi nemogoče na pamet trditi, da je popolnoma jasno, da jih bodo kmalu v celoti 

izpodrinila podjetja in javne raziskovalne organizacije. Za njihovo »izbrisanost« očitno 

obstaja drug razlog: zdijo se, v ekonomskem smislu, popolnoma nepomembni (kar po svoje ni 

presenetljivo, saj so se popolnoma nepomembni zdeli že Schumpetru). Družba jim tako 

pošilja ambivalentna sporočila. Enega smo že omenili: veliko se govori o inovacijah, nič o 

izumiteljih.   

 

Nadalje, radi govorimo o radikalnih izumih, ki bi lahko države potegnili iz gospodarske krize. 

Ko pa se tu in tam kakšen, ki preseneti, le pojavi, ljudje ponavadi ocenijo, da česa bolj 

butastega še niso videli, kar lahko vidimo po različnih zlobnih anonimnih komentarjih, ki se 

pojavijo na spletu, kadar je kakšen slovenski izum prikazan v naših medijih4. Vendar pa so 

tudi leta 1939 v New York Timesu zapisali: »Težava televizije je, da morajo ljudje sedeti in 

nepremično zreti v zaslon. Povprečna ameriška družina za kaj takšnega nima časa« 

(Vanderbilt, 2012: 52). Radikalne novosti so bile vedno pospremljene z nezaupanjem. 

Danes slavimo ljudi kot so Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg ali Ivo Boscarol, 

prodorne podjetnike, ki z inovacijami spreminjajo svet (ali pa so vsaj v javnosti prikazani kot 

taki). Toda na začetku vsake inovacije je bila ideja, in nato zasnova ali prototip. Včasih je ta 

ideja dejansko prišla od podjetnika, včasih pa od anonimnega izumitelja, ki ga danes nihče ne 

pozna. Kot je navedeno na Arnesovi spletni strani, naj bi npr. program basic, ki je omogočil 

ustanovitev Microsofta, izdelal Monte Davidoff, prvo verzijo DOS je pa je za Billa Gatesa 

naredil Tim Paterson, ki naj tudi ne bi bila njegova, temveč »sposojena« od Garyja Kildalla5. 

 

V današnji dobi liberalizma živimo v prepričanju, da vsak lahko uspe, če bo le zadosti 

iznajdljiv in se bo zadosti trudil. Kdor ne uspe, si je pač sam kriv za to. Kot bomo pokazali na 

primeru patentov, to zanesljivo ne drži. Obseg zaščite (na kako širokem geografskem 

področju lahko nekdo zaščiti svoj izum) je odvisen od prijaviteljeve premožnosti. To pomeni, 

da se v procesu izumljanja že v osnovi srečujemo z različnimi izhodiščnimi možnostmi, ki 

niso dosti povezane s tem, kako nov ali uporaben izum bi radi zaščitili. 

 
Prvi namen te naloge je natančna opredelitev populacije samostojnih izumiteljev, saj so 

ustrezne definicije v literaturi odsotne in nekateri avtorji jih razumejo bolj kot podjetnike, 

drugi kot fizične osebe, osamljene ustvarjalce, dejansko pa so samostojni izumitelji oboje, če 

                                                 
4 Glej npr. komentarje k MMC RTV SLO, 2011. 
5 Tako navajajo na spletni strani http://www2.arnes.si/~kziber1/zanimivo/bill.htm (12.8.2013). 
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kot kriterij »samostojnosti« (neodvisnosti ali svobode) razumemo to, da ustvarja sam, iz 

lastnih vzgibov in potreb in ne po nareku drugih. Naloga tretjega poglavja in prvega 

podpoglavja v šestem - empiričnem delu – je tako natančna klasifikacija vseh možnih tipov 

inovatorjev in v nadaljevanju tudi opredelitev lastnosti in značilnosti samostojnih izumiteljev. 

Še pred tem pa se moramo vprašati, v kakšen sociološki teoretski okvir je mogoče vstaviti 

raziskovano tematiko. Kot najbolj priročen se nam ponuja Floridov (2002 / 2005) koncept 

ustvarjalnega razreda, čeprav Florida izumiteljev sploh ne omenja in čeprav njegov »razred« 

po vsej verjetnosti ni razred. S tem se bomo ukvarjali v drugem poglavju. 

 

Potem, ko bomo odgovorili na vprašanje, kdo sploh so sodobni samostojni izumitelji, bomo 

prešli h ključnim raziskovalnim vprašanjem. Zanimalo nas bo, ali je res mogoče trditi, da v 

določenem času samostojni izumitelji ne bodo več obstajali? Pri tem se bomo v četrtem 

poglavju oprli zlasti na Schumpetrovo razlago zatona podjetništva in prevlade velikih družb. 

Ker se nam ta ne bo zdela zadostna, bomo v petem poglavju kritično obravnavali globalizacijo 

pravic intelektualne lastnine.  

 

V šestem poglavju bomo uporabili bomo podatke iz treh patentnih baz in opazovali trend 

naraščanja ali padanja števila prijav samostojnih izumiteljev in njihovega deleža glede na 

ostale prijavitelje patentov. Glede na obstoječo literaturo bomo postavili hipotezo o upadanju 

deleža in števila prijav samostojnih inovatorjev na milijon prebivalcev nekega področja.  

V nadaljevanju bomo raziskali razloge za morebitno upadanje (ali naraščanje) patentiranja 

samostojnih izumiteljev. Osredotočili se bomo na dva morebitna razloga: Prva možnost je, da 

je sodobna tehnologija postala prekompleksna, da bi posamezniki še lahko izumljali. V tem 

primeru bi morali dokazati, da so patentne prijave samostojnih izumiteljev postale manj 

kakovostne od prijav velikih družb. Druga možnost, ki sicer ne izključuje prve, pa je ta, da je 

sodobni patentni sistem z globalizacijo postal prekompleksen, istočasno pa prezahteven in 

predrag, da bi si posamezniki lahko privoščili patentno zaščito. Za raziskovanje teh dveh 

možnosti bomo uporabili različne vire in podatke. 

 

Prav nazadnje pa nas bo zanimalo, kaj pomeni za družbo potencialni »črni scenarij« izumrtja 

samostojnih izumiteljev in ali obstajajo tudi bolj pozitivni scenariji. 
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2. SOCIOLOGIJA USTVARJALNOSTI OD SVOJEGA NASTANKA DO DANES 
 

Kreativnost je danes predmet študija različnih ved: psihologije, pedagogike, zgodovine, 

sociologije, političnih ved (Maletič et al., 2007: 74) in tudi drugih (ekonomije), vendar se je 

empirično raziskovanje ustvarjalnosti začelo šele leta 1950, ko je ameriški psiholog Joy Paul 

Guilford objavil prelomen članek, v katerem je ugotovil, da testi inteligentnosti ne merijo 

tega, kar je pri človeškem umu najbolj pomembno. Preverjajo namreč sposobnost logičnega, 

doslednega mišljenja, ne pa tudi domiselnosti in inventivnosti, sposobnosti za ustvarjanje 

novih nepredvidljivih rešitev, kar je bistvo ustvarjalnosti. S tem je avtor ločil koncepta 

inteligentnosti in ustvarjalnosti. Sledil je pravi razcvet psihologije ustvarjalnosti (Makarovič, 

2003: 13). Do leta 1950 je izšlo le 16 znanstvenih člankov o ustvarjalnosti, nato pa je število 

začelo nezadržno rasti, pojavile so se tudi specializirane revije o ustvarjalnosti (Opaka, 2008: 

78).  

 

Toda čeprav je ustvarjalnost čedalje bolj pogosta tema raziskovanj in debat, Opaka (isto) 

ugotavlja, da je večina relevantnih prispevkov ne opredeli eksplicitno, zato obstaja nevarnost, 

da koncept, ki je tako pogosto in prazno uporabljen, izgubi svoj pomen. Ker je ustvarjalnost 

lahko proces, osebnost ali produkt, je to sodobna psihologija rešila z integracijo vseh treh 

vidikov6, vendar pa vprašanja o konceptu ustvarjalnosti s posameznega vidika s tem še zdaleč 

niso izčrpana. 

 

Naslednji problem pri raziskovanju ustvarjalnosti je ta, da so bile raziskave večinoma 

omejene na zahodni, kapitalistični svet, in predvsem na psihološke vede, ne pa tudi 

družboslovne (Makarovič, 2003: 13,14). Jan Makarovič, ki je leta 1994 utiral pot predmetu 

Sociologija ustvarjalnosti na Fakulteti za družbene vede, je tedaj ugotavljal, da ne pozna 

nobene knjige s tem naslovom in tudi ne predmeta na kakšni fakulteti; bil je namreč njegova 

lastna zamisel (Makarovič, 1994: 152). En ključnih navdihov za uvedbo novega predmeta, 

»nečesa, kar ne obstaja«, pa je bil zanj Karl Marx, ker je učil, da glavno gibalo zgodovine 

razvoj produkcijskih sil, torej človeška ustvarjalnost. Kot ugotavlja, je Marx v nasprotju z 

Adamom Smithom, ki je razumel človeško delo kot rezultat nuje in odgovor na pritisk okolja, 

delo razumel kot svobodno, avtonomno, izraz človekove notranje potrebe. Delo pa je lahko 

                                                 
6 Na tem mestu so navedeni trije vidiki, medtem ko Trstenjak govori o štirih (Trstenjak, 1981 v Makarovič, 
2003: 43), Makarovič (2003: 43-47) pa je razvil še bolj natančno teorijo o šestih različnih vidikih kreativnosti, ki 
jih imenuje »šest P«, ki vključujejo: prilike za kreativnost, posameznika samega, proces, produkt, priznanje in 
premike v družbi. 
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tem bolj kreativno, čim bolj je svobodno (Makarovič, 2003: 37). Določene nastavke ali vsaj 

navdihe za sociologijo kreativnosti je tako mogoče najti že med sociološkimi klasiki. Kot 

meni Domingues (2000: 468), so se številni klasiki, kot so Weber, Durkheim, Marx in 

Simmel, skušali približati ustvarjalnosti, vendar svojih zamisli niso razvili dovolj obširno. 

Simbolični interakcionizem 20. stoletja je pod vplivom pragmatizma dal še več poudarka 

ustvarjalnosti (Mead, Blumer). Po drugi strani pa se funkcionalizem, strukturalizem, 

fenomenologija, teorija racionalne izbire in tudi frankfurtska šola kritične teorije z 

ustvarjalnostjo niso zares ukvarjali. Še več, marginalizacija kreativnosti je bila značilna tudi 

za sociologijo v vseh nacionalnih tradicijah. Nadalje se je, kot razlaga Domingues (isto: 468), 

koncept kreativnosti se do neke mere pojavil v teoretski sintezi 70-ih in 80-ih let, še posebej v 

Giddensovih razlagah refleksivnosti in možnosti sprememb na različnih stopnjah družbenega 

življenja. Bourdieu je v svoji definiciji habitusa poudaril pomen umetnosti izumljanja za 

udeleženega. Habermas je v komunikativni akciji prepoznal nova moralna stanja, ki se 

izražajo skozi dialog. Ustvarjalnost je nakazana tudi v Alexandrovem (Jeffrey C. Alexander, 

1986, navedeno – kot besedilo pred tem – po Dominguesu) prepoznavanju neracionalne in 

nenormativne razsežnosti akcije. 

 

Kot dokazuje tudi Miettinen (2006), teoretični viri za razumevanje ustvarjalnosti prihajajo iz 

različnih disciplin in raziskovalne tradicije, tudi iz sociologije znanosti in tehnologije, 

ekonomskih in socioloških študij inovacij in zgodovine tehnologije. Sociološka teorija 

kulturne zrelosti (Merton, 1961 – pojasnjeval je fenomen relativno sočasnih odkritij) in 

atribucijska teorija (Brannigan, 1981) sta združljivi in dopolnjujeta okvire psihologije. Po 

Mertonu so skupni problemi, skupne znanstvene teorije in skupni instrumenti bistvene 

sestavine kulturne zrelosti in hkrati predpogoj za izum. Merton zato razume izum kot kulturni 

fenomen, ki temelji na uporabi in transformaciji kulturnih virov7. Predstavniki 

konstruktivistične sociologije znanosti (Brannigan) so ga kritizirali zaradi univerzalizma in 

deterministične pristranskosti. Menili so, da je kakovost in originalnost nekega produkta 

pripisana le-temu s strani specialistov ali uporabnikov v večini primerov šele potem, ko je bila 

konstrukcija dejansko vzpostavljena. Po tem pogledu je pripisovanje ali družbena 

                                                 
7 Merton je menil tudi, da bo študij »večkratnikov« pomagal preusmeriti študij znanstvenih del od 
individualističnega in lokalnega značaja k družbenemu in kulturnemu okolju, v katerem znanstveniki živijo 
(Miettinen, 2006). Prav tako je poudarjal, da mora biti akademska znanost odprt projekt, ker je osredotočena na 
ustvarjanje znanja in premikanje meja. Podjetja pa uporabljajo znanstveni napredek, da bi povečala dobičke in 
morajo zato uporabljati pravice intelektualne lastnine (Florida et al., 2006). Te dileme (glede objavljanja člankov 
in patentiranja akademikov) so še vedno žive. 
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konstrukcija statusa izuma za katerikoli produkt osrednji fenomen pri preučevanju 

ustvarjalnosti.  

 

Ustvarjalnost je, kot navaja Fox (2011), še vedno težko opredeljiv pojem za družbene vede, 

problem predstavlja tudi  izredna variabilnost v teorijah ustvarjalnosti, ki je posledica dejstva, 

da ustvarjalnost vključuje množico definicij, konceptualizacij, področij, disciplin, ki se z njo 

ukvarjajo, empiričnih metod in ravni analiz, prav tako pa tudi raziskovalnih usmeritev, ki so 

tako temeljne kot aplikativne (Kozbelt et al., 2010: 21).  

 

Kozbelt in soavtorji (2010) so tako teorije ustvarjalnosti strnili v deset najpomembnejših 

kategorij. Za največji del bi še vedno lahko rekli, da spadajo pretežno pod področje 

psihologije, nekatere pa so vendarle pretežno sociološke, kot vidimo v tabeli 2. Eden od prvih 

premikov od psihologije k sociologiji je bil, kot navaja Makarovič (2003: 13), Simontonova 

»historiometrija«, s katero je ugotavljal povezave med gibanjem ustvarjalnosti in drugimi 

družbenimi procesi. 

 

Tabela 2: Povzetek teorij ustvarjalnosti 
 
Kategorija Bistvo Ključni koncepti Glavne študije in 

primeri 
Razvojne Ustvarjalnost se razvije s 

časom (od potenciala do 
dosežka) prek interakcije 
med osebo in okoljem. 

Prostor in strukture družin 
Vloga igre 
Podpora med tranzicijami 
Longitudinalni proces 
Multivariatni vplivi 

Helson (1999) 
Subotnik in 
Arnold (1996) 
Albert in Runco 
(1989) 

Psihometrične Ustvarjalnost je mogoče 
zanesljivo in veljavno 
meriti, razlikuje se od 
povezanih konstruktov 
(IQ). 

Zanesljivo in veljavno 
merjenje 
Diskriminantna veljavnost 
Mejne vrednosti 
Področna specifičnost 

Guilford (1968) 
Wallach in Kogan 
(1965) 
 

Ekonomske Na kreativne ideje in 
vedenje vplivajo tržne 
sile in analize stroškov in 
koristi. 

Vpliv dejavnikov makro 
ravni 
Psihoekonomska 
perspektiva 
Trgi ustvarjalnosti 
Naložbene odločitve 

Rubenson in 
Runco (1992, 
1995) 
Florida (2002) 
Sternberg in 
Lubart (1992, 
1995) 

Osnovane na 
stopenjskih in 
komponentnih 
procesih 

Ustvarjalni proces se vrši 
skozi vrsto faz ali delov 
in ima linearne in 
rekurzivne elemente. 

Pripravljalne faze 
Inkubacija in vpogled 
Preverjanje in ocenjevanje 
Mehanizmi komponent 

Wallas (1926) 
Runco in Chand 
(1995) 
Amabile (1999) 

Kognitivne Posebne vrste miselnih Oddaljena asociacija Mednick (1962) 
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procesov so ključne za 
ustvarjalne ljudi in 
dosežke 

Divergentno/konvergentno 
razmišljanje 
Konceptualna kombinacija, 
razširitev 
Metaforično razmišljanje, 
imaginarij 
Metakognitivni procesi 

Guilford (1968) 
Finke, Ward in 
Smith (1992) 

Osnovane na 
reševanju 
problemov in 
strokovnosti 

Ustvarjalne rešitve za 
probleme nastajajo iz 
racionalnih procesov, ki 
se opirajo na kognitivne 
procese in domene 
strokovnega znanja. 

Slabo opredeljeni problemi 
Kognitiven, računski pristop 
Ekspertizni pristopi 
Zastopanje problema in 
hevristika 

Ericsson (1999) 
Simon (1981, 
1989) 
Weisberg (1999, 
2006) 

Osnovane na 
iskanju 
problemov 

Ustvarjalni ljudje aktivno 
skušajo odkriti probleme, 
da jih rešili. 

Subjektivni kreativni proces 
Raziskovalno vedenje 
Spletno odkritje 

Getzels in 
Csikszentmihalyi 
(1976) 
Runco (1994) 

Evolucijske 
(Darvinistične) 

Ugledna kreativnost je 
posledica evolucijskih 
oz. podobnih procesov 
slepe generacije in 
selektivnega ohranjanja 

Konfiguracija priložnosti 
Slepa generacija idej 
Selektivno ohranjanje idej 
Pravilo enakih možnosti 
Družbena sodba in možnost 

Campbell (1960) 
Simonton (1988, 
1997) 

Tipološke Ustvarjalci se razlikujejo 
po ključnih individualnih 
razlikah, ki so povezane 
tako s faktorji makro kot 
mikro ravni in jih je 
mogoče klasificirati. 

Individualne razlike 
Kategorije ustvarjalcev 
Iskalci v primerjavi z 
najditelji 
Vključevanje več ravni 
analiz 

Galenson (2001, 
2006) 
Kozbelt (2008) 

Sistemske Ustvarjalnost se pojavi v 
zapletenem sistemu 
interakcij in medsebojno 
povezanih dejavnikov. 

Razvijajoči se sistemi 
Mreža podjetij 
Domena in področje 
Vratarji (delujejo kot filter) 
Kolaborativna ustvarjalnost 
Kaos in kompleksnost 

Gruber (1981) 
Csikszentmihalyi 
(1988) 
Sawyer (2006) 

Vir: Kozbelt et al., 2010: 27-28  
 
Domingues (2000) se sprašuje, od kod tolikšno zanimanje za ustvarjalnost v sodobnih 

socioloških teorijah (od 90-ih let prejšnjega stoletja dalje), saj je v zelo različnih in včasih 

nasprotujočih si pristopih kreativnost dobila osrednjo vlogo, skupaj s prizadevanji, da bi 

razumeli ta pojem. V tem smislu razmišlja celo, ali danes obstaja nekaj podobnega »novemu 

teoretskemu gibanju«, ki je bilo značilno za sredino 80-ih let prejšnjega stoletja. V svojem 

prispevku postavi zanimivo tezo, da je koncept ustvarjalnosti tesno povezan s konceptom 

kontingentnosti (ta pa je povezan tudi z refleksivnostjo), pri čemer se opre na Parsonsov 
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teorem »dvojne kontingentnosti«8. Kljub temu, kot priznava avtor, da Parsons kreativnosti ni 

nikoli prav zares upošteval, se je med kontingentnostjo in kreativnostjo vzpostavila povezava, 

čeprav v negativni smeri (isto: 469). V podporo tezi Domingues v nadaljevanju navaja 

nadaljnje avtorje: Melucci je ugotavljal, da živimo v negotovem svetu, zato se morajo ljudje 

ves čas spreminjati, izvajati metamorfozo. Giddens je razumel naš razstavljeni jaz kot 

potopljen v kontigentnost, ki neprestano utrjuje svojo refleksivno sposobnost. Refleksivnost 

tako postane temelj modernih institucij. Beck je predstavil pojem »refleksivne modernosti«, 

ki predstavlja potrebo po uporabljanju refleksivnosti, da bi se spopadli z naraščajočo 

fluidnostjo družinskih odnosov in trga delovne sile. Delanty je očrtal pogled na modernost, ki 

poudarja njeno povečano diskurzivnost, naraščajočo kreativnost posameznikov in 

refleksivnost kulture, ki se neizogibno odmika od vseh načel enotnosti, skozi katere je 

mogoče organizirati družbeno sfero. Kot meni Domingues, pri raziskovanju korenin 

sodobnega zanimanja za posameznikovo in kolektivno kreativnost pridemo do vprašanja 

razvoja sodobne družbe, pri čemer so zelo pomembne Wagnerjeve ideje. Izhajajoč iz 

Webrovega pojmovanja racionalizacije in Baumanovega pogleda na sodobnost kot konstantno 

stremljenje k redu, homogenosti, gotovosti in preseganju ambivalentnosti in kontingentnosti, 

je opazil, da živimo v novi krizi modernosti. Liberalizacija, povezana z ekspanzijo tržnih 

mehanizmov, je prežeta s krizo, ki jo je povzročilo zavračanje prejšnjega pojmovanja 

modernosti, ki ga je zaznamovalo vpletanje države v družbeno življenje, keynesianizem in 

socialna država. Zlom tega modela je pripeljal do obdobja negotovosti, ki še nima novega 

okvira. Za sociologijo to pomeni dve povezani in zaporedni obdobji. Parsonsova sociologija, 

ki je iskala splošne zakone, regularnosti in normativno vodene perspektive, je danes odrinjena 

iz središča pozornosti. Heterogeni značaj sodobnega družbenega življenja, umik vloge države 

in večje zanašanje na družbi lastne ureditve, so sociologijo pripeljale do nove situacije, v 

kateri gotovost nadomešča negotovost – in pogosto tudi kreativnost in kontingentnost. Tako 

lahko vzpostavimo povezavo med krizo »državno-organizirane« modernosti in 

epistemoloških in političnih ukvarjanj s kreativnostjo.  

 

                                                 
8 V središču Parsonsove teorije akcije je interakcija vsaj dveh ali več oseb, prevzeto iz Freuda, "ego" in "alter", 
ki reagirata na osnovi skupnih, univerzalnih vrednot. Ta dinamika akcije-reakcije ustvarja situacijo dvojne 
kontingence, ki je osnova Parsonsove teorije družbenih sistemov (Duncanson-Hales, 2011: 116). Njeno jedro 
predstavlja hkrati razliko med interakcijo dveh posameznikov in interakcijo posameznika z objektom. Pri 
interakciji dveh posameznikov imamo opravka s sistemom recipročnih pričakovanj (jaz vnaprej pričakujem, kaj 
bo storil drugi in drugi vnaprej pričakuje, kaj bom storil jaz), ki bistveno opredeljuje aktivnost obeh akterjev v 
situaciji (Godina, 1991: 22). 
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Na povezavo med sociologijo kreativnosti in negotovostjo in neredom je pred Dominguesom 

med drugim pokazal Kupferberg (1995), ki ugotavlja, da je ena ključnih težav z 

vključevanjem kreativnosti v sociologijo konceptualni okvir te vede s poudarkom na 

»strukturi« in »redu« v analizah družbene akcije, ustvarjalnost pa vedno vključuje element 

nereda. Zato postavi naslednjo sociološko definicijo ustvarjalnosti: »Ustvarjalnost je del 

človekove dejavnosti, ki je posebej usmerjena v neznano. Ustvarjalnost zajema strukturiranje, 

destrukturiranje in restrukturiranje vsakodnevnih rutin na bolj ali manj neurejen način. 

Ustvarjalnost je kritičen vidik širšega procesa socialnega učenja, ki poteka med sistemi in 

akterji, ker se ti poskušajo prilagajati spremenljivim pogojem modernosti« (Kupferberg, 1995: 

6). 

 

Domingues je tako pravilno pokazal na sovpadanje sodobne »družbe tveganja« in interesa za 

proučevanje ustvarjalnosti: s tem, ko se je sociologija odmaknila od iskanja reda in sprejela 

negotovost, so se na široko odprla vrata ustvarjalnosti. Hkrati pa ne moremo mimo osnovnega 

paradoksa, ki ga vsebuje povezava negotovost – ustvarjalnost, kar zadeva samo manifestacijo 

ustvarjalnosti: že po Maslowovi hierarhiji potreb je potrebo po samouresničevanju, kamor 

spada tudi ustvarjalna dejavnost, mogoče uresničiti le v primeru, ko so vse nižje potrebe 

zadovoljene (fiziološke potrebe, varnost, ljubezen, samozavest in spoštovanje). Domnevamo 

recimo lahko, da oseba, ki je pod stalnim pritiskom zaradi morebitne izgube službe in drugih 

negotovih okoliščin, ki jih prinaša družba tveganja, in večino svoje miselne energije troši na 

problemu lastnega preživetja, ne bo zmogla izkazovati ustvarjalnosti. V tem smislu 

negotovost ustvarjalnost prej zavira, kot jo spodbuja. Po drugi strani pa nekateri dokazujejo, 

da prav konfliktne, travmatične in stresne situacije v družbi, kot so na primer vojne, lahko 

spodbujajo inovativnost (Fado, 2000: 5-6, Lampe in Moser, 2009: 14)9. In v tem smislu tudi 

ne moremo trditi, da vedno in povsod velja pravilo, ki ga omenja Pečjak (1998: 5): družba 

spodbuja nove ideje, kadar dopušča čim večjo različnost v mišljenju, in jih ubija, kadar 

dopušča le eno smer v mišljenju. 

 

Ne glede na to ambivalentno povezavo med negotovostjo in kreativnostjo pa lahko trdimo, da 

negotovost, ki naj bi jo po nekaterih mnenjih povzročila politika Margaret Teacher in Ronalda 

Reagana (podprta z ekonomsko teorijo Miltona Friedmana in Fridericha Hayeka), ki sta se 

zavzemala za umik države iz gospodarstva, kar je povzročilo vse večje razslojevanje, ni nujno 

                                                 
9 In obratno: tehnološke inovacije lahko povzročijo kulturne travme, kadar zahtevajo posebna znanja, pozornost 
in disciplino uporabnikov, vse to pa manjka (Sztompka, 2000: 12). 



12 
 

spodbudila razcveta ustvarjalnosti, temveč je ta najverjetneje iz istega razloga postala 

imperativ. Ustvarjalnost torej ni nujno le (spontana) posledica (negotovosti), temveč sodobna 

zahteva, ki jo med drugim zelo dobro ponazarja fraza »publish or perish«.  

V splošnih knjižnicah, kot je npr. kamniška, bomo našli vrsto poljudnoznanstvenih del na 

temo ustvarjalnosti, večina teh je nastala po letu 1990. Naslovi knjižnih uspešnic kot so 

»Postanite ustvarjalni kot Leonardo da Vinci: sedem korakov do genialnosti«, »Postanimo 

uspešni: kako razvijamo svoje sposobnosti, ustvarjalnost in zaupanje vase« in »Vsak je lahko 

Einstein: kršite pravila in odkrijte svojo skrito genialnost!«, s katerimi naj bi si posameznik 

pomagal postati bolj ustvarjalen (ključno vprašanje pri tem je: zakaj in za koga?), kažejo na 

to, da danes za delodajalce ni več zadostno, da so zaposleni vestni in marljivi, biti morajo tudi 

ustvarjalni, sicer na trgu delovne sile in drugod ne bodo več konkurenčni. Temu trendu se ne 

morejo izogniti niti otroci. Knjige »Prebudite genija v svojem otroku«, »Mali umetnik: 

prebujajmo otrokovo ustvarjalnost«, »Prebujanje otrokove ustvarjalnosti in mišljenja s 

pomočjo glasbe«, ali, bog ne daj, »V vrtcu bo morda že prepozno«, kažejo na temeljno 

spremembo paradigme vzgajanja otrok. Če je bilo še pred tridesetimi v veljavi načelo 

permisivne vzgoje, po katerem so otroci sami najbolje vedeli, kaj je dobro zanje, se danes 

starši soočajo s pritiskom, da morajo otroku omogočiti ustvarjalno okolje, sicer lahko 

zagrešijo nepopravljivo škodo v njegovem razvoju10. 

 

Zato ne čudi, da so se – ironično, po težkih naporih, da bi sociologija priznala ustvarjalnost – 

v najnovejšem času pojavile tudi sociološke kritike kreativnosti. V delu »Kritika 

ustvarjalnosti: prekernost, subjektivnost in odpor v 'kreativnih industrijah'« Raunig et al. 

(2011: 1-2) pravijo: Radikalne kulturno-politične zahteve - povzete v sloganu "Kultura za 

vse" in Josephovem Beuysovem izreku "Vsak je umetnik" - so sprevržene v logiko celotnega 

ustvarjalnega imperativa, v katerem so stare predstave o umetnosti in umetniškem 

nadomeščene z novim konceptom kreativnosti in kreativne industrije. Zahteve v imenu 

slednje so poletele v nebo na krilih metropolitanskega kapitala, skupaj z nepremičninskimi 

baloni in zalogami in trgi izvedenih finančnih instrumentov. Vendar gurujem vzhajajočega 

kreativnega razreda in njihovim podpornikom celo svetovni gospodarski zlom ni uspel 

omajati njihove vere. Za Richarda Florido, ki je eden izmed glavnih zagovornikov novega 

diskurza, poln razcvet ustvarjalnosti in podjetnosti dejansko potrebuje spodbudo krize. 
                                                 
10 Lahko bi rekli, da je staro modrost »Če se ne boš učil, boš šel pa delat« (ki je sicer dvakrat zgrešena, saj 
predpostavlja, da je (fizično) delo nekaj najhujšega, kar se človeku lahko zgodi, po drugi strani pa naj 
intelektualno delo sploh ne bi bilo delo) zamenjal nov slogan »Ni pomembno učiti se (memorirati), pomembno je 
biti ustvarjalen«. 
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Ampak – kot zaključijo – ne skrbite, so nam že povedali: naložbe v ustvarjalnost se vedno 

izplačajo … 

 
 

2.1. Pomen ustvarjalnosti v (post)modernih družbah: teorija kreativnega razreda 
 

Ko je ameriški teoretik urbanega razvoja Richard Florida leta 2002 objavil knjigo Vzpon 

ustvarjalnega razreda (slovenska izdaja 2005), je ta kmalu postala velika uspešnica, sprožila 

pa je tudi veliko polemik.  

 

Florida je zasnoval koncept kreativnega razreda, s katerim definira socialno-ekonomski 

razred, ki naj bi v ZDA predstavljal 30% delovne sile (Florida, 2005: 25), blizu temu pa naj bi 

bile tudi Švedska, Finska, Danska in Nizozemska (isto: 23). Ugotavlja, da je v sodobnem času 

ustvarjalnost postala odločilni gospodarski vir11 in tako zagovarja tezo o povezavi med 

številnostjo pripadnikov ustvarjalnega razreda (umetnikov, inženirjev, znanstvenikov) in hitro 

gospodarsko rastjo. Poleg posameznikov so ustvarjalne lahko tudi dejavnosti, države, družbe, 

posebno veliko pozornost pa posveča mestom. Razlog za nastanek knjige je bil zanimiv 

preobrat, ki ga je avtor opazil v sodobnosti: namesto, da bi se ljudje selili za delom, se 

gospodarske družbe selijo ali pa nastajajo v krajih z ustvarjalnimi in sposobnimi ljudmi (isto: 

26). Avtor dokazuje, da je gospodarska rast največja v mestih, ki so strpna, raznolika in odprta 

za ustvarjalnost, ki znajo privabiti ustvarjalni razred. Da bo določeno mesto doseglo 

gospodarsko rast, morajo po njegovem mnenju ostajati trije T-ji: tehnologija, talent in 

toleranca. Na teh komponentah je razvil splošen indeks ustvarjalnosti (isto: 18). Talent 

definira kot ustvarjalni kapital, ki predstavlja število ljudi, ki delajo v ustvarjalnih poklicih, 

kazalnik strpnosti pa pomeni odprtost določenega prostora do homoseksualnih, bohemov in 

priseljencev. 

 

Ustvarjalni razred, ki naj bi v sodobnosti postajal vse številnejši in pomembnejši, lahko 

razdelimo na »super ustvarjalno jedro« in »ustvarjalne profesionalce«. V »jedro« spadajo 

znanstveniki, inženirji, univerzitetni profesorji, pesniki, pisatelji, estradni umetniki, igralci, 

oblikovalci, arhitekti, uredniki itd. »Ne glede (na to), ali so programerji softvera ali inženirji, 

arhitekti ali izdelovalci filmov, vsi so popolnoma vključeni v ustvarjalni proces. Kot najvišjo 
                                                 
11 »Gonilna sile spremembe je vzpon ustvarjalnosti kot ključnega dejavnika v našem gospodarstvu in družbi. Na 
delovnem mestu in drugih sferah našega življenja cenimo ustvarjalnost bolj kot kdajkoli prej in jo še bolj 
intenzivno negujemo« (isto: 32). 
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stopnjo ustvarjalnega dela definiram proizvodnjo novih form ali načrtov, /…/ ali pa razvoj 

teoreme in strategije, ki se lahko uporabi v veliko primerih, ali pa skladanje glasbe, ki se 

potem stalno izvaja. Pripadniki jedra ustvarjalnega razreda so regularno vključeni v takšna 

dela, za to so plačani« (isto: 91-92). »Ustvarjalni profesionalci« pa so strokovnjaki, ki delajo 

v industrijskih vejah, ki temeljijo na znanju (visoke tehnologije, zdravstvo, poslovanje in 

finance, pravni sektor). Ti ljudje (zdravniki, pravniki, managerji) imajo visoko raven 

človeškega kapitala in so pri svojem delu pogosto vključeni »v testiranje in izboljšave novih 

tehnik, postopkov, novih metod managementa ali celo sami razvijajo takšne reči« (isto: 92). 

Če v svoji karieri veliko delajo na takšnih problemih, se lahko premaknejo v jedro 

ustvarjalnega razreda. Po potrebi Florida včasih uporablja tudi razdelitev kreativnih poklicev 

v tri dele (glej Adam, 2010: 471; Boschma in Fritsch, 2007: 245-246): na kreativno jedro 

(znanstveniki, arhitekti, inženirji …), profesionalno jedro (menedžerji, pravniki …) in 

boheme (umetniki in kulturni ustvarjalci – pisatelji, fotografi …), kar je po svoje bolj 

smiselno. 

 

Florida je v ZDA primerjal zaslužke zaposlenih v poklicih, ki naj bi sodili v različne razrede 

in ugotovil, da so ti najvišji pri »ustvarjalnih profesionalcih«12, sledi jim »ustvarjalno jedro«, 

nato delavski razred, storitveni razred in nazadnje kmetijstvo (2005: 99). Ni pa najbolj 

presenetljivo, razen za avtorja samega, ki je koncept ustvarjalnega razreda tudi izumil, da se 

sami pripadniki razreda ne čutijo kot razred13.  

 

Sicer je delo podkrepljeno z vrsto empiričnih podatkov in tudi konkretnih primerov (oseb ali 

mest). Posebno poglavje je namenjeno tudi kritiki Putnamovega raziskovanja socialnega 

kapitala. Avtor ugotavlja, da teorije človeškega kapitala in ustvarjalnega kapitala veliko bolje 

pojasnjujejo regionalno inovativnost in gospodarsko rast kot socialni kapital. Regije, ki 

zasedajo visoka mesta po kazalcih visoke tehnologije in inovacij, zasedajo nizka mesta po 

enajstih od trinajstih Putnamovih meritev socialnega kapitala. Socialni kapital naj bi bil tako 

                                                 
12 »Ustvarjalni profesionalci« v tabeli sicer niso navedeni, je pa »ustvarjalni razred« skupaj in »ustvarjalno 
jedro« posebej in ker ima ustvarjalni razred višje zaslužke kot ustvarjalno jedro, to pomeni, da imajo zaposleni v 
poklicih, ki spadajo k ustvarjalnim profesionalcem, višje zaslužke kot tisti v ustvarjalnem jedru. 
13 »Tu sem se soočil z velikim paradoksom. Čeprav sem sledil vzponu in vplivu ustvarjalnega razreda, me je 
prizadelo, da se pripadniki ustvarjalnega razreda ne čutijo kot razred – koherentna skupina ljudi s skupnimi 
lastnostmi in skrbmi. V preteklosti so razredi, ki so nastajali v času velikih prehodov, stopili skupaj, da bi razvili 
nove socialne mehanizme in usmerili svoje družbe. Toda to ne velja za ustvarjalni razred. Nahajamo se v 
čudnem stanju, imamo dominantni razred v Ameriki, pripadniki katerega zasedajo centre moči v industriji, 
medijih in vladi, kakor tudi v umetnosti in popularni kulturi, vendar se praktično ne zavedajo svojega obstoja in 
zato niso sposobni vplivati na smer, v katero se družba usmerja« (isto: 27).  
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negativno povezan z tehnološkim razvojem in gospodarsko rastjo (isto: 274-282). Podobno 

ugotavlja tudi v članku iz istega leta, ko je prvič izšla znamenita knjiga (Florida et al., 2002: 

povzetek): »Ustvarjalni ljudje se vse bolj odločajo, da ne bodo živeli v krajih z visokim 

socialnim kapitalom. Selijo se v okolja z nizko stopnjo socialnega kapitala, kjer se lahko hitro 

prilagodijo, vendar še vedno najdejo ljudi, s katerimi lahko izmenjujejo svoje ideje, bodisi v 

poslovnem svetu ali umetnosti.« Tu gre predvsem za temeljni problem v različnem 

razumevanju koncepta socialnega kapitala oziroma za pojmovno zmedo, ki vlada na tem 

področju. Adam in Westlund (2013: 9) ugotavljata, da se veliko sodobnih avtorjev ukvarja z 

inovacijsko uspešnostjo v povezavi s socialnim kapitalom, drugi pa spet zavračajo uporabo 

izraza in raje uporabljajo izraze kot so socialne mreže, inovacijske mreže, partnerski dogovor. 

Podobno ugotavlja Rončević: še celo desetletje po tem, ko je koncept socialnega kapitala 

začel pridobivati na pomembnosti, se je dogajalo, da so avtorji, ki so ga uporabljali v analizi, 

najprej razpravljali o njegovem izvoru, različni uporabi in nerešenih vprašanjih. Obstajajo 

namreč tri osnovne tradicije, povezane s konceptom, prva temelji na delih Buordieuja, druga 

na Colemanovem pristopu in tretja na Putnamovem (Rončević, 2008: 123-125). Adam (2013: 

121, opomba 6) meni, da je Florida socialni kapital napačno enačil z 'močnimi vezmi' in 

zaprtimi mrežami, ki dejansko lahko delujejo proti tolerantnosti (kot enem od ključnih 

faktorjev kreativnosti). Putnam je sicer razlikoval med dvema vrstama socialnega kapitala: 

»bonding« (vezivna) oblika (druženje z ljudmi, ki so enaki, npr. po starosti, veroizpovedi …) 

in »bridging« (premostitvena, transverzalna) oblika (povezovanje z ljudmi, ki so različni)14, 

Florida pa ga razume samo kot »bonding«.  

 

To seveda ni edina že takoj opazna pomanjkljivost v Floridovemu delu, saj so nekatere druge 

ugotovitve, ki jih postavi na podlagi empiričnih podatkov, še bolj presenetljive: npr. večji 

delež homoseksualne populacije v določeni regiji močno korelira s koncentracijo visokih 

tehnologij v regiji. Gre najverjetneje za navidezno korelacijo, podobno kot v znamenitem 

primeru, ko so raziskovalci v ZDA ugotovili močno povezanost med temnopolto populacijo 

in kriminalom, zanemarili pa faktor revščine (ni barva polti tista, ki vpliva na kriminal, 

temveč revščina). 

 

Z ugotovitvami, da so mesta z večjo koncentracijo homoseksualnih in bohemov gospodarsko 

uspešnejša, si je avtor, kot sam navaja v predgovoru, prislužil kritike desno politično 

                                                 
14 Glej tudi Adam et al., 2008: 6. 
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usmerjenih znanstvenikov (Florida, 2005: 15), levo usmerjeni pa po drugi strani trdijo, da gre 

za zastopnika svetovne buržoazije in elitista (Whyte, 2009). Kipfer trdi, da njegove ideje o 

vlaganju v znanje in usposabljanje niso nič novega in da so njegovi indeksi, na katere opira 

svoje delo, statistično sumljivi (isto). Poleg tega, kot ugotavlja Macgillis (2009), v osrčju 

Floridove teorije tiči osnovna tavtologija: Ustvarjalni ljudje iščejo kraje, ki pritegnejo veliko 

ustvarjalnih ljudi. »Vse, kar je zanj pomembno,« menita Boschma in Fritsch (2007: 244), »je 

prisotnost kreativnega razreda; mesta rastejo, če privabijo nadpovprečen delež ustvarjalnih 

ljudi, ne zato, ker bi mesta povzročala, da ljudje postanejo bolj produktivni in ustvarjalni.« 

Sicer pa se ključne polemike glede Floridove teorije nanašajo zlasti na tri vprašanja: 1) Ali je 

definicija in kategorija kreativnega razreda smiselna? 2) Ali obstaja razlika med ustvarjalnim 

razredom in (običajnim) človeškim kapitalom? 3) Kako veljavno je razmerje med 

ustvarjalnim razredom in regionalnim gospodarskim razvojem? (glej Keane et al., 2013) 

 

V svoji oceni knjige si tudi Edward Glaeser (2005: 1-5) zastavi vprašanje, ali so ideje, 

zapisane v njej, res nove15. »Ugotavljanje, da generiranje idej postaja vse pomembnejše, 

zagotovo ni posebej novo. Konec koncev že Adam Smith poudarja pomen ustvarjanja znanja. 

/…/ Florida tudi ni edinstven v poudarjanju vzpona bohemstva in socialne svobode. Klasika 

Davida Brooksa 'Bobos in Paradise' ostaja najbolj priljubljena razprava o porastu boemskih 

vrednot v ZDA. /…/ Toda kljub temu, da Floridova novost ni v poudarjanju ustvarjalnosti ali 

vzponu boemskega načina življenja, si zasluži precej več zaslug za to, da postavi oboje 

skupaj.«  

 

Toda takoj zatem Glaeser preveri Floridove ugotovitve z lastnimi statističnimi analizami. Prva 

regresija na odvisni spremenljivki, ki predstavlja rast populacije na določenem področju, je 

vključila delež odraslih z višješolsko izobrazbo in delež zaposlenih v Floridovem super 

kreativnem jedru. Ti dve spremenljivki med seboj še posebej močno korelirata. Toda rezultati 

analize kažejo na pozitiven, statistično značilen vpliv spremenljivke izobrazba in negativen, 

statistično nepomemben vpliv super kreativnega jedra. »Mogoče je ustvarjalnost kaj več kot le 

šolanje, vendar regresija tega ne more pokazati,« ugotavlja Glaeser. V nadaljevanju je v 

regresijo vključil tako imenovani »homoseksualni indeks« (delež homoseksualne populacije 
                                                 
15 Podobno meni Marjan Hočevar glede sintagme kreativnih mest, ki se pojavlja kot neka vročica, ki motivira 
mestne oblasti in podjetja v mestih, da bi zaposlovali bolj kreativne in izobražene ljudi. Okoli tega koncepta je 
tudi veliko kritik: "Vprašanje je recimo, če ni ta ideja pravzaprav vseskozi v zraku - da morajo mesta postajati 
sodobna in odprta in nič drugega." 
(http://www.siol.net/kultura/novice/2011/04/na_ljubljanskem_gradu_mednarodna_konferenca_o_vlogi_in_pome
nu_kreativnih_industrij.aspx (4.5.2012)) 
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na področju) in rezultati so bili podobni. Šolanje je ostalo pozitivno in pomembno, 

homoseksualna populacija pa je imela negativen vpliv16. »Tega zagotovo ne bi razlagal, kot 

da je videti, da so geji slabi za rast, vendar pa bi precej z zadržkom dajal županom predloge v 

smislu, da je pravi način za spodbuditev gospodarskega razvoja privabiti v mesto čim več 

homoseksualne populacije. Obstaja veliko drugih dobrih razlogov za strpnost brez prodajanja 

neutemeljene zgodbe o tem, kako bohemskost pomaga urbanemu razvoju.«  

Glaeser je odkril še, da med 242 ameriškimi mesti, ki jih je analiziral Florida, »bohemski 

učinek« na gospodarsko rast poganja le dve od njih, Las Vegas in Sarasoto. Z izključitvijo teh 

dveh mest iz analize bohemskost postane nepomembna. »Glede na to, da nikoli ne bom verjel, 

da bodisi Las Vegas ali Sarasota predstavljata bleščeč primer bohemskosti, bom zaključil 

drugače: kvalificirani ljudje so ključ do uspeha mest. Seveda, ustvarjalnost je pomembna. 

/…./ Vendar pa ni dokazov o pomembnosti raznolikosti ali bohemskosti, ko enkrat vzameš v 

obzir človeški kapital.« 

 

Postavlja se torej vprašanje, kaj je Florida sploh meril v svojih analizah, kaj je tisto, kar 

imenuje »ustvarjalnost« in ali je to res ustvarjalnost. Čeprav uvodoma razloži, da talent, kot 

del splošnega kazalnika ustvarjalnosti, ne pomeni človeškega kapitala, »ki se običajno meri 

(število oseb, ki so pridobili visoko izobrazbo), ampak je ustvarjalni kapital, ki predstavlja 

talent, funkcionalno izmerjen s številom ljudi, ki so v ustvarjalnih poklicih« (str. 17), lahko na 

strani 339 vidimo, da »kazalnik talenta« ne pomeni nič drugega kot delež ljudi v regiji z 

univerzitetno ali višjo izobrazbo. Kot ugotavljajo tudi Markusen et al. (2008: 9), Floridova 

definicija ustvarjalnega razreda vključuje veliko poklicnih kategorij, ki so jih definirale 

vladne agencije, ki so jih ustvarile, predvsem na osnovi izobrazbenega dosežka in priporočil. 

Tako v ustvarjalni razred spadajo višje izobraženi, ne glede na to, ali sploh opravljajo 

ustvarjalno delo, izključeni pa so ustvarjalci brez izobrazbe. Florida sicer na več mestih 

omenja, da imajo tudi določeni poklici v storitvenih dejavnostih, kot so denimo frizerji, 

potencial, da se vključijo med ustvarjalne, toda ti poklici dejansko niso vključeni v analize. 

Kot ugotavlja Kučić (2009), žal tudi velika večina po Floridu pozitivno identificiranih 

kreativnih delavcev ni v praksi nikoli živela v slogu elitnega kreativnega razreda. Fesel in 

Söndermann sta leta 2007 v poročilu o kulturni in kreativni industriji v Nemčiji ugotovila, da 

kulturni in kreativni delavci prej kot na pripadnike namišljenega kreativnega razreda 

                                                 
16 Ni čisto jasno, kako je avtor dokazal »negativen vpliv«, saj bi po našem mnenju spolna usmerjenost lahko 
imela kvečjemu nevtralni vpliv. 
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spominjajo na nekakšen intelektualni proletariat. Njihovi prihodki so kljub njihovi 

nadpovprečni izobrazbi zelo nizki, njihov kreativni status pa jim ne omogoča skoraj nikakršne 

socialne varnosti, saj so večinoma zaposleni projektno, honorarno ali za določen čas. S tem 

se, kot navaja Kučić, strinjajo tudi nekateri drugi kritični sociologi in raziskovalci kot so 

Richard Sennett, Ulrich Beck in Naomi Klein, ki ugotavljajo tudi, da kreativni delavci zaradi 

velike raznolikosti kreativnih industrij nimajo nikakršne skupne identitete, zato praviloma 

niso interesno ali sindikalno organizirani, kar še povečuje njihovo socialno ranljivost.  

Zdi se, da tudi karkoli je že Florida objavil kasneje, je takoj doživelo kritiko. V letih od 2008 

in 2011 je pozornost njega in sodelavcev pritegnila Kitajska (Florida et al., 2008; Stolarick in 

Chen, 2011), na kar so se odzvali Keane et al. (2013), ki ugotavljajo, da je ustvarjalni razred 

za kitajski primer zelo problematična ideja, saj ustvarjalno razmišljanje ni dovoljeno v 

mnogih medijskih industrijah. Nekritičen prenos teorije ustvarjalnega razreda, brez presoje 

njegove pomembnosti za kitajski kontekst, nam ne pomaga razumeti dinamike razvoja mest. 

Raziskovalci so prav tako na primeru kitajskih animatorjev ugotovili, da ti niso preveč 

mobilni, kar ne podpira Floridove teze o visoki mobilnosti ustvarjalnih profesionalcev.  

In vendar je po drugi strani treba priznati, da Floridove ideje kljub vsemu niso neosnovane, o 

čemer navsezadnje priča veliko število raziskav, projektov, natečajev in političnih priporočil, 

ki jih je inspiriralo njegovo delo. Wiesand in Söndermann sta npr. leta 2005 pokazala, da v 

Evropski uniji ustvarjalni sektor ustvarja podobno gospodarsko vrednost kot v ZDA, obstajajo 

pa pomembne razlike med državami. Raziskava Boschma in Fritscha (2007) na regijah v 

osmih evropskih državah je prav tako potrdila večino hipotez o ustvarjalnem razredu in 

njegovih učinkih na regionalni razvoj, ki jih je predlagal Florida, ki je Evropi prav tako 

posvetil veliko pozornosti (Florida in Tinagli, 2004). 

Ugotovimo lahko, da se Florida veliko ukvarja z novim življenjskim slogom ustvarjalcev, v 

čemer je tudi posebna vrednost njegovega dela, prav nič pa se ne ukvarja s tem, kakšni so 

njihovi dosežki. Če naj bi šlo za ustvarjalne ljudi, je samo po sebi umevno, da bodo 

producirali ustvarjalna dela, in če naj bi ustvarjalni razred postajal vse pomembnejši, to 

pomeni, da bodo vse bolj pomembni tudi njegovi rezultati. Ob tem pa Florida nehote sam 

predlaga naslednji miselni eksperiment: prestavimo tipično osebo iz leta 1900 v 50-ta leta 20. 

stoletja, in nato prestavimo osebo iz 50-tih let v sodobnost. Katera bo zaznala večje 

spremembe? Prva oseba bo prestrašena v svetu, polnem tehnoloških čudežev. Po drugi strani 

pa nekdo iz 1950. leta ne bo imel preveč težav v današnjem fizičnem okolju. »Čeprav smo 
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prepričani, da je današnja doba polna tehnoloških čudežev, se bo naš drugi popotnik skozi čas 

znašel v okolju, ki se ne razlikuje bistveno od tistega, ki ga je zapustil. /…/ Na osnovi velikih, 

očitnih tehnoloških sprememb bo popotnik iz leta 1900 v 1950 zagotovo občutil velike 

premike, tisti iz petdesetih let pa bo lahko zaključil samo to, da smo v drugi polovici 

dvajsetega stoletja zelo malo naredili, ker smo samo izboljševali velike valove iz prve 

polovice stoletja« (str. 29-30). 

Ustvarjalnost torej v sodobnem času postaja vse pomembnejša in raziskovana in po svoje se 

zdi, da pogoji za ustvarjanje (z informacijsko revolucijo) še nikoli niso bili boljši kot sedaj. 

Ne moremo niti zanikati, da je sama količina ustvarjalnih del bistveno večja, kot je bila pred 

stoletjem. Gre pravzaprav za hiperprodukcijo različnih del, naj bodo umetniška, akademska 

ali tehnološka, vendar se zdi, da precejšnja večina teh del predstavlja zgolj malenkostne 

izboljšave, površinske in na hitro narejene izdelke, ki nimajo tolikšnega vpliva, kot 

pomembne inovacije ali umetniški dosežki iz preteklosti (kar pravzaprav zelo dobro 

simbolizira naslov ene od uspešnic »Instant Creativity«, ki nam s pomočjo hitrih tehnik 

obljublja takojšnjo usvojitev ustvarjalnega mišljenja). V pričujočem delu sicer ne bomo mogli 

v celoti odgovoriti na vprašanje, zakaj je tako, skušali pa bomo prek določene skupine 

ustvarjalcev, to so samostojni izumitelji, raziskati ključne ovire, ki preprečujejo, da bi njihovi 

izumi dosegli tržišče. Čeprav je ustvarjalnost danes tako cenjena, bomo lahko nakazali, da je 

prav v sodobnosti še teže uspeti »iz nič«, to je brez finančnega, človeškega in socialnega 

kapitala. In domnevni ustvarjalni kapital, karkoli naj bi že to bilo, pri tem očitno ne igra 

nobene pomembne vloge. 

Florida v svojih delih izumiteljev pravzaprav sploh ne omenja, čeprav bi po vsej logiki kot 

ustvarjalni ljudje morali spadati k ustvarjalnem razredu. Če je izumitelj istočasno znanstvenik 

ali inženir, potem je lahko pripadnik tega razreda. Toda, kot smo omenili že v uvodu, veliko 

sodobnih izumiteljev ni doseglo te stopnje izobrazbe, kar pa sploh ne pomeni, da so njihovi 

izumi nezanimivi ali nepomembni. 

 

 

3. SAMOSTOJNI IZUMITELJI: OPREDELITEV RAZISKOVANE POPULACIJE 

 

Del raziskovalnega interesa sociologije ustvarjalnosti so tudi inovacije. Inovacija je največkrat 

povezana z nečim novim, drugačnim od konvencionalnega, klasični izumitelj pa je bil dojet 
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kot nekdo z odlično idejo, ugotavljajo Brandth et al., 2010. Ideja, da je inovacija 

»individualna«17, je bila del zahodnega diskurza od 18. stoletja naprej, personalizacija 

avtorstva pa se je še okrepila v evropskem romantičnem gibanju, ko se je prvič pojavilo 

spoznanje, da je človek ustvarjalen. Tedaj je nastal kult genija, ki pa je bil pretežno omejen na 

umetniško področje, medtem ko je bila tehnična ustvarjalnost dojeta kot obrt. Inovacije so 

kasneje postale pridržane predvsem za raziskovanje gospodarskega izkoriščanja in 

dobičkonosnosti idej, zato so se z njihovim raziskovanjem ukvarjali pretežno ekonomisti, šele 

kasneje so vzbudile zanimanje sodobnih avtorjev iz organizacijske in ekonomske sociologije. 

Sociološki pristop k proučevanju inovacij poskuša raziskovati način, kako družbena struktura 

vpliva tako na proces kot produkte inovacijske dejavnosti. Temeljni sociološki vpogled - da 

družbena struktura vpliva na vedenje - lahko pomaga razložiti pojav inovacij na različnih 

ravneh in v različnih fazah inovacijskega procesa (Hill, 2010). Kot navaja Hill, pa sta kljub 

relativni odsotnosti sociologov v literaturi o tehnoloških inovacijah, Gilfillanova monografija 

Sociologije izumov (1934) in njen spremljevalni zvezek Izum ladje (1935) pogosto navedeni 

kot semenski besedili v vodilni literaturi na področju inovacij. Gilfillan je opredelil novosti na 

področju tehnoloških artefaktov v ladjedelništvu - od obtesanih drevesnih debel do sodobnih 

krmilnih modelov. Schmookler pa je leta 1966 prvi uporabil patente kot indikator inovacijske 

dejavnosti (in posledično sprejel zelo produktno-centrično opredelitev inovacij). Prav patenti 

bodo raziskovani tudi v pričujočem delu, zato se jim bomo v prihodnjih poglavjih posebej 

posvetili. Kaj pa izumitelji? 

 

Kdo je ta, ki izumlja? Jan Makarovič enega od uvodnih podpoglavij v Antropologiji 

kreativnosti začne s podobnim stavkom: odkod izhaja človekova kreativnost? Takoj nato se 

spomni znamenitega prvega stavka Biblije: »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.« 

Izumitelj - ustvarjalec je potemtakem edinole bog, vse ostalo, vključno s človekom, pa je 

ustvarjeno. »V tem, da se ustvarjalnost pripisuje bogu, ne pa človeku, pravzaprav ni nič 

nenavadnega; gre za splošno potezo tradicionalnega mišljenja,« ugotavlja Makarovič (2003: 

27). Presenetljivo je, da se danes na nek način srečujemo s podobno situacijo: ušesa nekega 

ekonomista zelo težko prenesejo trditev, da je tisti, ki izumlja, pravzaprav človek – 

posameznik. Inovatorji so namreč podjetja, inštituti, univerze in druge organizacije. Danes je 

namreč inovacija področje, ki zahteva time strokovnjakov z različnih področij in organiziran 

                                                 
17 Toda, kot menijo Brandth et al. (isto),  inovacija ne nastane zgolj od posameznikove zmožnosti za kreativnost, 
zato ni zadostno, da gledamo inovacije skozi izolirano posameznikovo akcijo ali podjetništvo – tako inovativnost 
kot kreativnost sta relacijski aktivnosti.  
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pristop, kjer ni noben člen v invencijski in inovacijski verigi prepuščen naključju (Likar, 1998 

v Likar in dr., 2002: 7). 

 

Priročnik Frascati, ki opredeljuje najpomembnejše pojme v okviru raziskovalno-razvojne 

dejavnosti, je v svoji peti izdaji leta 1994 predlagal preučevanje znanosti in tehnologije v 

vladnem, univerzitetnem in podjetniškem sektorju (Archambault, 2002: 18), kar pomeni, kot 

ugotavlja Archambault (prav tam), izključitev gospodinjstev. V svoji šesti izdaji (Frascati 

Manual: 2002), verjetno zaradi tovrstnih pripomb, tako priročnik uvede pet sektorjev: 

poslovni sektor, državni sektor, zasebni neprofitni sektor, visokošolski sektor in sektor tujine. 

Zasebni nepridobitni sektor združuje zasebne nepridobitne institucije (ki oskrbujejo zasebnike 

in gospodinjstva), posameznike in gospodinjstva. Ni pa v priročniku zaslediti ravno velikega 

navdušenja nad vključitvijo novega sektorja, nasprotno: »Po konvenciji zajema ta sektor tudi 

preostale R&R dejavnosti splošne javnosti (gospodinjstev), ki igrajo zelo majhno vlogo pri 

opravljanju R&R,« navaja na strani 65. Ta sektor, kot je navedeno v nadaljevanju, vključuje 

raziskave in razvoj, ki jih izvajajo posamezniki izključno v svojem prostem času in s svojimi 

lastnimi sredstvi in na lastne stroške. 

 

V tem delu bomo uporabili drugačno sektorsko razdelitev (upoštevajoč zlasti podatke iz 

patentnih baz), po kateri vsak od štirih sektorjev predstavlja vsaj približno enak inovativni 

potencial glede na druge sektorje: 

- raziskovalne in izobraževalne organizacije (šole, fakultete, univerze, javni inštituti, 

bolnišnice), 

- velike gospodarske družbe (ne glede na to, ali so v zasebnem ali državnem lastništvu), 

- majhne gospodarske družbe (mala in srednje velika podjetja), 

- gospodinjstva (izumitelji posamezniki, ki izumljajo v svojem prostem času). 

 

Ob takšni razdelitvi se poraja pomislek, kam uvrstiti zasebni neprofitni sektor, med katerega 

spadajo nevladne organizacije (društva, zavodi, združenja) in zasebne visokošolske ustanove. 

Vsaj v Sloveniji ta sektor trenutno izkazuje zelo skromen inovativni potencial glede na število 

vloženih ali pridobljenih patentov. Visokošolske ustanove je smiselno (tudi po priročniku 

Frascati) uvrstiti skupaj z drugimi, ne glede na vir financiranja. V našem primeru tako spadajo 

med raziskovalne in izobraževalne organizacije. Nevladni sektor pa predstavlja v Sloveniji 

številne organizacije, skoraj 22.000 (CNVOS, 2012), vendar brez pravega potenciala za 

zaposlovanje, odpiranje delovnih mest (Kovač in dr., 2005 v Austrian Institute for SME 
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Research, 2007: 3-4). Glede na njihovo »borbo za obstanek«, težko pridobivanje subvencij in 

donacij, izkazuje sektor prej lastnosti podjetniškega kot kakšnega drugega od navedenih 

sektorjev, zato ga bomo uvrstili k majhnim gospodarskim družbam. 

 

Na enak način, kot smo razvrstili sektorje, lahko razvrstimo tudi izumitelje, ki delujejo v 

njihovem okviru. V prispevkih, ki obravnavajo populacijo »neodvisnih« ali »samostojnih« 

izumiteljev, vlada nekaj pojmovne zmede. Večina avtorjev ima pod tem izrazom v mislih 

inovatorje posameznike, ki delujejo izven firm ali drugih organizacij in so tako patente 

prijavljali na svoje lastno ime (npr. Nicholas, 2011). Danes so pogosto označeni tudi kot 

amaterski, »sobotni«, samotni ali garažni inovatorji, ki so v svojih delavnicah (»garažah, 

kuhinjah, kleteh«) sestavili nek prototip (Meyer, 2004; Fleming, 2007).  

 

Spet drugi avtorji kot »neodvisne« štejejo oboje, tako posameznike (brez podjetij) kot 

inovatorje-podjetnike (npr. Simons in Astebro, 2010), kar je po našem mnenju tudi bolj 

upravičeno, saj izumitelj s tem, ko ustanovi lastno podjetje, nikakor ne izgubi neodvisnosti. 

Razlika med prvo in drugo skupino je predvsem ta, da obstaja za drugo skupino večja 

verjetnost, da se bo posameznik s svojim inovativnim delom skušal tudi preživljati, medtem 

ko za prvo skupino inovativna dejavnost ne predstavlja vira preživetja, temveč v primeru 

uspešne prodaje izuma le nekakšno nagrado. V Sloveniji obstaja tudi možnost pridobitve 

statusa zasebnega raziskovalca, ki je podoben statusu samostojnega podjetnika in tako obe 

skupini lahko spadata k inovatorjem-podjetnikom, ob pogoju seveda, da se ukvarjata z 

inovacijsko dejavnostjo.   

 

Zato bomo v našem primeru, ko bomo govorili o »samostojnih ali neodvisnih izumiteljih«, 

imeli v mislih vse inovatorje, ki izumljajo izven organiziranih inovacijskih sistemov v okviru 

(večjih) podjetij in raziskovalnih ter visokošolskih organizacij. Izumljajo in svoje izume 

skušajo unovčiti sami18. Astebro in Thompson (2007: 2) jih definirata kot tiste, ki realizirajo 

svoje izume izven meja vzpostavljenih organizacij.  

 

 
                                                 
18 Samostojni izumitelji so si prislužili definicijo celo v Wikipediji: »Neodvisni izumitelj je izumitelj, ki je 
ustvaril izum sam. Pogosto zaslužijo svoje prihodke s prodajo ali licenciranjem patentov, ki jih pridobijo za 
svoje izume. Neodvisni izumitelji se razlikujejo od izumiteljev, ki delajo za korporacije. Izumitelji, ki delajo za 
korporacije, kot so raziskovalci-znanstveniki, običajno prenesejo svoje lastninske pravice do izumov na družbe 
kot pogoj za njihovo zaposlovanje.« (http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_inventor, zadnji dostop: 
20.9.2012) 
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Slika 1: Razvrstitev izumiteljev 
 

 
 

Med samostojnimi izumitelji, kot rečeno, lahko ločimo dve skupini, kot je prikazano na sliki 

1:  

- Inovatorje posameznike (»garažni izumitelji«), ki nimajo lastnega podjetja in ga ne 

želijo ali ne morejo ustanoviti, zato želijo svoj izum ponuditi v proizvodnjo in trženje 

nekemu drugemu podjetju. 

-  Inovatorje podjetnike, ki se od posameznikov razlikujejo po tem, da so ustanovili 

svoje podjetje, v okviru katerega večina skuša tudi proizvajati in tržiti lastne inovacije, 

torej končne izdelke. 

Obstaja pa še tretja možnost, npr. da podjetje, ki od nekega inovatorja odkupi patent, hkrati 

tega inovatorja zaposli ali pa ga občasno najame kot zunanjega sodelavca, ki bo podjetju 

pomagal pri razvoju in uvedbi inovacije. Značilen primer neodvisnega inovatorja, ki je na ta 

način dobro sodeloval s podjetji, je ameriški izumitelj Samuel Ruben (1900 – 1988). 

Ustanovil je sicer svoj laboratorij, v katerem je bil edini zaposleni on sam, hkrati pa je odlično 
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sodeloval z družbo Mallory, ki je kupovala njegove licence. Kot navaja Hintz (2007: 12), nam 

njegov primer daje dober zgled za učinkovito sodelovanje med neodvisnimi inovatorji in 

velikimi družbami v obdobju naraščanja velikih razvojno-raziskovalnih oddelkov, saj so po 

njegovem neodvisni inovatorji manj talentirani za podjetništvo in se namesto tega raje 

osredotočajo na razvoj inovacije, licenciranje patentov in stabilen zaslužek s svetovalnimi 

aktivnostmi več podjetjem. 

 

Med institucionalnimi ali »korporativnimi« izumitelji prav tako ločimo dve skupini, torej 

zaposlene na univerzah in inštitutih ter zaposlene v (večjih) podjetjih. V nadaljevanju (tabela 

3) bomo razlike med temi skupinami še podrobneje razložili. 

 

Hkrati pa obstaja še ena ločevalna razsežnost (slika 1). Inovatorji posamezniki in raziskovalci 

v javnih raziskovalnih organizacijah so si podobni po tem, da svojih izumov ne nameravajo 

sami proizvajati in tržiti v obliki končnih izdelkov. Želijo jih torej prodati nekomu drugemu. 

Podjetniki in velike družbe pa so si prav tako podobni v tem smislu, da nameravajo izdelke 

tržiti sami, čeprav seveda obstaja možnost, da sklenejo z drugimi podjetji tudi licenčne 

pogodbe za svoje izume (npr. za druge države).  

 
Tabela 3: Ključne razlike med samostojnimi (neodvisnimi) in korporativnimi 
(institucionalnimi) inovatorji 
 
Področje razlikovanja Neodvisni inovator Institucionalni inovator 
Kraj izumljanja Dom, lastne delavnice  Razvojni oddelki in laboratoriji 

podjetij in inštitutov  
Čas izumljanja Prosti čas oz. v primeru 

podjetnika, ki se preživlja z 
lastnimi inovacijami, delovni 
čas 

V okviru službe 

Samostojnost dela Izumlja pretežno samostojno Izumlja v skupini, timsko delo 
Odvisnost dela Izumlja iz lastnih potreb in 

vzgibov, pri izbiri predmeta 
izumljanja je neodvisen 

Izumlja po nareku vodstva, 
projektov, razpisov – je 
odvisen od drugih pri izbiri 
predmeta izumljanja 

Financiranje izuma Sam s svojimi prihranki (ali s 
sredstvi iz lastnega podjetja) 
vlaga v razvoj in zaščito izuma 

Izumljanje financira 
organizacija, v kateri je 
zaposlen 

Plačilo za delo Na začetku ne prejema plačila, 
vendar se nadeja, da bo lahko z 
uspešno prodajo ali 
licenciranjem izuma ali z 
ustanovitvijo lastnega podjetja 

Za svoje delo prejema plačo, za 
posebne dodatne inovativne 
prispevke lahko tudi nagrado 
ali celo delež od prihodkov 
izuma – odvisno od 
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za njegovo trženje zaslužil organizacije, v kateri je 
zaposlen 

Izobrazba  V povprečju srednja do visoka, 
z zelo različnih področij (tudi 
veliko družboslovcev) 

V povprečju univerzitetna do 
doktorata znanosti, zlasti 
naravoslovno-tehnična 

Spol Zelo malo žensk  Žensk je prav tako malo, razen 
na nekaterih področjih, kot sta 
kemija in farmacija 

Lastništvo nad izumom Inovator je sam lastnik svojega 
izuma (če uveljavlja pravice 
intelektualne lastnine in ga 
ustrezno zaščiti) oziroma je 
lastnik njegovo podjetje 

Lastnik izuma je organizacija, 
v kateri je zaposlen, razen pri 
nekaterih izjemah v primeru 
javnih raziskovalnih oz. 
visokošolskih organizacij, kjer 
je dovoljeno, da znanstveniki 
prijavljajo patente na svoje 
lastno ime 

Razlikovanje v patentnih 
bazah 

Fizična oseba je hkrati inovator 
in lastnik patenta (v primeru 
inovatorjev-podjetnikov je to 
lahko tudi podjetje) 

Inovator je fizična oseba 
(pogosto več fizičnih oseb), 
lastnik patenta pa je pravna 
oseba  

Motiv za patentiranje Zlasti zaščitni motiv: 
patentiranje je v največ 
primerih edina možnost, da 
lahko zaščiti svojo idejo, to 
pomeni, da prepreči njeno 
kopiranje 
 

Družba, ki vloži patent, ima 
različne motive:  

- zaščitni motiv 
- preprečevalni motiv: 

blokiranje, izločitev 
konkurence 

- motiv povečanja ugleda 
- izmenjevalni motiv: 

izboljšan dostop do 
glavnih trgov, 
izmenjevalni potencial, 
prihodki od licenc  

- spodbujevalni motiv: 
motivacija zaposlenih 
in drugi notranji učinki 
(Blind et al. v de 
Rassenfosse in Guellec, 
2009: 4) 

Možnosti, da izum kot 
inovacija zaživi na trgu 

Inovator ima načeloma tri 
možnosti: 
- licenciranje izuma ali prodaja 
patenta nekemu podjetju 
- sam ustanovi podjetje in začne 
s proizvodnjo in trženjem 
izuma 
- drugo podjetje inovatorja 
zaposli ali ga najame za 
sodelovanje pri razvoju 
inovacije 
 

V primeru raziskovalnih in 
izobraževalnih ustanov: 
licenciranje izuma ali prodaja 
patenta, v primeru podjetij: 
lastna proizvodnja, včasih tudi 
prodaja licence drugim 
podjetjem (lahko tudi oboje 
hkrati) 
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Poudariti je treba, da je takšno razvrščanje zelo idealno tipsko. Najti je mogoče določen delež 

posameznikov, ki spadajo hkrati v obe kategoriji, oziroma če vzamemo vse štiri na sliki 1, v 

več hkrati. Inovator je lahko zaposlen kot inovator v podjetju ali javni raziskovalni ustanovi, 

hkrati pa v svojem prostem času in z lastnimi sredstvi izumlja nove rešitve. Nekaj pomembnih 

inovatorjev, kot je recimo tudi naš Peter Florjančič, je v svojem življenju šlo čez različna 

obdobja, od tega, da so ustanavljali lastna podjetja, da so zgolj prodajali patente, ali da so jih 

velika podjetja najemala za sodelovanje (s čimer se je od »neodvisnega« za določen čas 

pretvoril v »institucionalnega« izumitelja). 

 

Hkrati se s tem postavlja vprašanje, koliko časa so inovatorji-podjetniki neodvisni. Kot 

rečeno, določen delež inovatorjev ustanovi lastna podjetja za razvoj in proizvodnjo inovacij. 

Če gre za majhno družbo, v kateri je inovator hkrati nosilec inovacijske dejavnosti in vodja 

družbe, lahko še vedno govorimo o neodvisnem inovatorju (kljub temu, da je intelektualna 

lastnina morda lahko last družbe in ne njega kot fizične osebe). Toda bolj ko družba raste, bolj 

se verjetno manjša tudi inovatorjeva neodvisnost, saj kljub temu, da je njen ustanovitelj ali 

lastnik, njegovo izumljanje postane vse bolj podvrženo sredstvom in sistemu družbe. Zato 

bomo v nadaljevanju nekatera razlikovanja še bolj podrobno obravnavali. 

 

3.1. Ključne lastnosti neodvisnih inovatorjev 

 

3.1.1.  Inovatorji posamezniki in znanstveniki 
 

Jan Makarovič (2003: 156-167) ločuje med predmetno in družbeno kreativnostjo, kot 

področja predmetne kreativnosti pa navaja tehnologijo, znanost, umetnost in filozofijo. 

Medtem ko sta znanost in tehnologija »objektivni« v smislu, da računata z objektivnimi 

danostmi, sta umetnost in filozofija »subjektivni«, ker skušata zadostiti tudi potrebam 

človeškega srca. Razlika med znanostjo in tehnologijo je v tem, da stvaritve v znanosti 

imenujemo odkritja, stvaritve v tehnologiji pa izume, iznajdbe ali inovacije. Produkti 

tehnološkega izumljanja običajno izpolnjujejo praktične funkcije v nasprotju s produkti 

znanosti, teorij in odkritij, ki tipično stremijo za čistim modelom temeljnih procesov z 

izločanjem »komplikacij« kot so trenje in nečistoče, menijo Perkins et al. (2003: 5). Trstenjak 

meni, da je iznajditeljska ustvarjalnost enaka znanstveni po tem, da je v njenem jedru 

reševanje problemov, vendar je različna od reševanja teoretičnih (npr. matematičnih) 
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problemov po tem, da gre predvsem za reševanje praktičnih problemov: kako najti sredstvo za 

dosego kakšnega izdelka ali cilja, za katerega še nimamo primernega orodja ali pa je 

nepopolno. Ker se je iznajditeljstvo razvilo iz obrtništva, ta pa iz navadnega ročnega dela, 

zato ne potrebuje »teorije«, čeprav je ne izključuje (Trstenjak, 1981: 198). Znanstvenik in 

inovator sta zato pogosto različni osebi, seveda pa obstaja razlika med temeljno in aplikativno 

znanostjo in tako obstajajo znanstveniki, ki so istočasno tudi inovatorji. Če torej znanstvenik 

dela na aplikativnem področju (v tehnologiji), je lahko inovator. Če dela na področju temeljne 

znanosti, bo prej odkrival kot izumljal. Enako meni Trstenjak (isto: 199): »/…/ znanstvenik je 

lahko tudi iznajditelj in obratno. Lahko pa je kdo iznajditelj praktik, tehnik, ne da bi bil zato 

znanstvenik, teoretik.« 

 

Med samostojnimi izumitelji in znanstveniki je, kot smo že omenili, ključna razlika v 

povprečni izobrazbi in v tem, kje je zaposlen. Druga razlika, povezana s tem, je, da se 

znanstveniki in inženirji praviloma najprej lotijo izuma s pomočjo teorije in izračunov, 

medtem ko samostojni inovatorji skušajo najprej narediti prototip in ga brez temeljnega 

teoretičnega znanja popravljajo toliko časa, da bo deloval. Takšen primer npr. v svoji študiji 

primerov neodvisnih inovatorjev opisujejo Kostelnik et al. (2009: 4): »Ker Wiley nima za 

seboj znanstvenega usposabljanja, se opira na poskuse in napake, ko dela na teh projektih.« 

Podobno je opazil že MacKinnon (1962: 374): inovatorja – znanstvenika bodo pri »poskusih 

in napakah« vodili teoretični vidiki, samostojnega izumitelja pa praktični. Whalley navaja tudi 

primer izumitelja, ki mu pravi »intuitivni izumitelj«. Razvil je postopek za strjevanje 

polimerov z utripajočo močno svetlobo, obdano z magnetnim poljem. Ko so ga vprašali, zakaj 

je uporabil to metodo, je odgovoril: »Ne vem. Nekaj mi je preprosto govorilo, da bi lahko 

delovalo« (Whalley, 1991 v Meyer, 2004: 12). Kot ugotavlja Salamatov (1999: 3) je »metodo 

slepih poskusov in napak« v 19. stoletju uporabljala pravzaprav večina inovatorjev:  »Možne 

rešitve so bile naključno izbrane. Nobenih pravil za generiranje idej ni bilo uporabljenih in 

načeloma je bila katerakoli ideja sprejeta. Nobenih kriterijev ni bilo, ki bi prisilili izumitelja 

po številnih poskusih, da oceni vsako možnost.«  

 

Danes ni več tako, kar pa ne pomeni, da nek znanstvenik ne more biti hkrati tudi samostojni 

izumitelj (čeprav se reševanja problemov praviloma loteva na drugačen način). Kot enega od 

primerov lahko navedemo Boruta Likarja, ki je kot raziskovalec sicer ukvarja s področjem 

managementa ustvarjalnosti in inovativnosti in je avtor vrste znanstvenih publikacij, hkrati pa 

je izven tega strokovnega področja tudi sam izumitelj več uspešnih izumov, kot je npr. 
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gugalnik za dojenčke, ki ga ziblje baterijska naprava (glej npr. Univerza na primorskem, 

Fakulteta za management, 2012). 

 

Zelo zanimivo je, da inovatorji posamezniki v zadnjem času gojijo nekakšno zamero do 

znanstvenikov, kar je pokazala tudi raziskava Podmenik et al. (2010: 40-41). Medtem ko 

morajo inovatorji financirati svoje izume iz lastnega žepa, od plač in pokojnin, so 

znanstveniki za svoje izumljanje na inštitutih in univerzah »plačani« in nasploh po mnenju 

izumiteljev uživajo privilegije, do katerih izumitelji sami niso upravičeni. To je seveda res, 

vendar pogosto tudi celoten prihodek od morebitnega licenciranja izuma ostane organizaciji in 

ne njim. Raziskava, ki sta jo izvedla Arundel in Bordoy (2007, v Ruzzier et al., 2011: 97) je 

pokazala, da ima 77% pisarn za prenos tehnologij na javnih raziskovalnih organizacijah 

patentne pravilnike urejene tako, da lastništvo nad patentom, iznajdenim na univerzi oziroma 

na inštitutu, pripada javni organizaciji; pri 12%, zajetih v raziskavo, so pravilniki urejeni tako, 

da lahko lastništvo nad patentom pripada ali univerzi (inštitutu) ali izumitelju; pri 11% pa 

lastništvo nad patentom ne pripada javni organizaciji. Ruzzier et al. (prav tam) navajajo tudi 

primer Nemčije, kjer so do leta 2002 raziskovalci na univerzi uživali t. i. profesorski 

privilegij, ki jim je omogočal popolno lastništvo nad inovacijami, narejenimi na univerzi, 

hkrati pa so vse stroške inovacij nosili davkoplačevalci. Po spremembi zakona v letu 2002 pa 

se je situacija obrnila: univerze so pridobile lastništvo nad inovacijami, hkrati pa morajo del 

stroškov patentiranja nositi tudi raziskovalci sami.  

 

Slovenska raziskava, ki so jo izvedli Ruzzier et al. (2011) na vzorcu 72 inovatorjev, ki so kot 

raziskovalci registrirani v bazi SICRIS (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v 

Sloveniji) in imajo v svojih bibliografijah zavedene patente, je pokazala, da je v 70% bil 

prijavitelj patenta delodajalec, v ostalih 30% pa izumitelj. Vendar pa so po razdelitvi 

inovatorjev glede na to, kje so zaposleni, ugotovili, da bilo med zaposlenimi na univerzi ali 

inštitutu kar 63% anketirancev, ki so bili sami prijavitelji patenta. Kot smo že omenili, 

moramo pri tem seveda upoštevati, da tudi med znanstveniki obstajajo inovatorji, ki izumljajo 

v svojem prostem času in njihovi patenti z raziskovalnim delom na javnih raziskovalnih 

organizacijah lahko nimajo prav dosti zveze. V nasprotnem primeru pa je jeza samostojnih 

izumiteljev do slovenskih znanstvenikov, ki prejemajo redne plače za svoje izumiteljsko delo 

in si hkrati povsem lastijo izume, lahko povsem upravičena. Vendar pa je, kot ugotavljajo 

raziskovalci, pri interpretaciji tega rezultata treba upoštevati tudi to, da je večina patentov, na 

katere so se odgovori anketirancev nanašali, bilo prijavljenih pred letom 2008, ko zakonski 
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pogoji v Sloveniji, ki omogočajo alokacijo pravic iz patentov na univerzi kot delodajalcu, še 

niso bili izpolnjeni (prav tam: 59). 

 

Hkrati moramo ključ do razumevanja zamer samostojnih izumiteljev do znanstvenikov iskati 

tudi v današnjem slabem javnem prepoznavanju pomena izumiteljev. Vsak izumitelj zase 

meni, da s tem, ko izumlja, dela tudi nekaj dobrega za svet, družbeno priznanje za to pa na 

žalost dobi le redko, saj, kot ugotavlja Makarovič, med ustvarjalnostjo in družbenim 

priznanjem pogosto ni izrazite zveze (1986: 32-34). 

 

Sicer pa sta si skupini izumiteljev posameznikov in znanstvenikov popolnoma enaki v smislu, 

da oboji nimajo interesa, da bi sami proizvajali nove izdelke iz svojih izumov (razen v 

primeru spin-off in start-up podjetij). Prav tako so si oboji podobni v tem, da nimajo pravega 

znanja, izkušenj, sposobnosti in izobrazbe, da bi znali svoje izume predstaviti in ponuditi 

drugim, da bi znali postaviti ceno za svoje patente, da bi se znali pogajati in končno pripraviti 

licenčne pogodbe. Lahko bi rekli, da jim primanjkuje »podjetniškega duha«, ki izume kot 

'stranski produkt' kognitivne mobilizacije pripelje do inovacij in trženja (Adam et al. 2005: 

109). V Sloveniji in tudi drugod po Evropi so se zato v zadnjem desetletju na univerzah in 

inštitutih ustanavljale pisarne za prenos tehnologij, ki zaposlujejo strokovnjake s tovrstnim 

znanjem in skrbijo za prenos izumov od javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo.  

Takšna organizacija za inovatorje posameznike po nam znanih podatkih na svetu še ne 

obstaja. To je po svoje težko razumljivo, saj je za dober izum, s katerim bi država npr. lahko 

pridobila nova delovna mesta, popolnoma vseeno, kdo ga je ustvaril, ali javna organizacija ali 

zasebnik, ali doktor znanosti ali nekdo s končano srednjo šolo. 

 

3.1.2. Inovatorji posamezniki in inovatorji podjetniki 
 

Tako za inovatorje ne-podjetnike (posameznike) kot za inovatorje podjetnike lahko najdemo 

veliko zgledov, nekateri inovatorji pa so v svojih karierah preizkusili vse: od izumljanja v 

okviru velikih družb, v katerih so bili zaposleni, popolnega neodvisnega inovatorstva in 

delovanja kot inovatorji-podjetniki.  

 

Slovenski inženir, inovator in športnik Stanko Bloudek (1890 – 1959) je npr. najprej inoviral 

v okviru letalskih podjetij, prijavljal je tudi patente, katerih lastnik je bil sam (AT105023 in 
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AT97278), leta 1933 pa se je pridružil delniški družbi Avtomontaža, kjer je postal solastnik in 

glavni konstruktor (MMC RTV SLO, 2009a). Tudi Thomas Alva Edison (1847 – 1931) je že 

zelo zgodaj, pri 23 letih, ustanovil lastno družbo (Lipičnik, 2012).  

 

Manj podjetniškega talenta pa je nasprotno imel Nikola Tesla (1856 – 1943). Kot ugotavlja 

Hughes (2004: 66), se Tesla bistveno razlikuje od Edisona, Sperryja in drugih 

»profesionalcev« po tem, da ni bil nikoli zaposlen s podjetništvom, z ustanavljanjem podjetij. 

Podvržen je bil različnim zaposlitvam (med drugim pri Edisonu) in investitorjem, ki pogosto 

niso kazali razumevanja za njegovo delo. Prihodek od prodaje patentov Westinghousovi 

družbi mu je omogočil, da je ostal neodvisni inovator. Ko je dosegel nekaj finančne 

neodvisnosti, je ustanovil lasten majhen raziskovalni laboratorij, ki ga je leta 1899 preselil v 

Colorado Springs, že leta 1900 pa so ga podrli in opremo zaradi dolgov prodali. Tudi sicer je 

imel veliko smole z uveljavljanjem pravic nad svojimi patenti in je umrl reven. Primer spora 

med Teslo in domnevnim izumiteljem radia Guglielmom Marconijem (1874 – 1937), 

italijansko-irskim inženirjem iz premožne družine, predstavlja tudi eno najbolj značilnih zmag 

kapitala nad ustvarjalnostjo. Kot opisuje Harkins (2008) se je Tesla svojih poskusov z 

»bezžičnim telefonom« (kasneje znanim kot radio) lotil zaradi razočaranja v »vojni tokov«, ki 

jo je bil z Edisonom, ki je z zastraševalno taktiko in propagando19 skušal izničiti pomen 

Teslovih patentov iz izmeničnega toka, saj je njegovo podjetje veliko investiralo v enosmerni 

električni tok. Leta 1893 je v St. Louisu Tesla podrobno opisal načela radijskega oddajanja in 

priredil prvo javno predstavitev radijske komunikacije na svetu (isto: 755). Prvi patent za 

radio, US-645576 je vložil leta 1897, drugega, US- 649621 februarja 1900. Marconi je vložil 

svoj prvi patent novembra 1900, vendar je patentni urad zavrnil njegovo vlogo glede na že 

prej vložena Teslova patenta. Kljub temu pa je imel Marconi pri patentnem uradu zadnjo 

besedo zaradi velikega zanimanja vlagateljev z Wall Streta za njegovo podjetje in 

komercializacijo radia. »Kot mnogi boreči izumitelji takrat, se je Tesla znašel v boju proti 

močnim vplivom monopolov in velikih podjetij, in radio ni bil izjema,« ugotavlja Harkins 

(isto: 757). Tako je patentni urad nenadoma presenetljivo spremenil svojo odločitev in 

Marconiju podelil patent za izum radia. Še bolj žalosten trenutek za Teslo pa se je zgodil leta 

1909, ko je Marconi za izum radia prejel še Nobelovo nagrado za fiziko. Šele leta 1943, šest 

mesecev po Teslovi smrti, je vrhovno sodišče dosodilo, da je bil Tesla prvi, ki je demonstriral 

in patentiral načela radia (isto: 758). 

                                                 
19 Edison je, da bi prepričal ljudi o nevarnosti izmeničnega toka, celo podpiral izvrševanje smrtne kazni z 
električnim stolom na izmenični tok in demonstriral usmrtitve živali. 
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Kot ugotavlja Hughes (2004: 55), je večina samostojnih inovatorjev zato, da bi lahko 

preživeli, izbirala takšne probleme za raziskovanje, da jih je bilo mogoče patentirati in bi tako 

lahko dosegli njihovo komercializacijo (kar pa se, kot kaže že Teslov primer, ni vedno 

uresničilo oz. so patentne pravice lahko obšli premožni nasprotniki), vendar so bili nekateri 

neodvisni tudi od tega (isto). Kot značilen primer neodvisnega izumitelja, ki se je dobro 

preživljal s prodajo svojih patentov drugim podjetjem, naj navedemo Petra Florjančiča (1919 -

). Ustvaril je 400 izumov, od tega jih je bilo 42 svetovno uspešnih (glej Imam idejo – JAPTI, 

2012). Nasprotno pa so bili dokaj neodvisni od prihodkov od inovacij Alexander Graham Bell 

(1847 – 1922) in brata Wright, Orville (1871 – 1948) in Wilbur (1867 – 1912). Ti so imeli 

svoje poklice, s katerimi so se preživljali, zato so lahko kot inovatorji povsem neobremenjeno 

raziskovali. Bell je kot učitelj govora in fiziolog delal na univerzi v Bostonu, prav tako sta 

bila le »s polovičnim časom« okupirana inovatorja brata Wright, ki sta sicer imela 

popravljalnico koles, in sta izumljala iz entuziazma in ne iz finančne potrebe. Prav zato sta se 

lahko lotila problema letenja v času, ko so nad njim že vsi obupali (Eppler, 2004: 16). 

 

Ena od razlik med inovatorji-posamezniki in inovatorji-podjetniki je tudi ta, da morajo biti 

inovatorji-podjetniki pripravljeni sprejeti več finančnega tveganja. Komercializacija inovacije 

v največ primerih predstavlja bistveno večji strošek in zahteva več angažiranosti kot izdelava 

funkcionalnega prototipa izuma. Toda po drugi strani imajo izumitelji, ki se odločijo za 

ustanovitev lastnega podjetja na voljo vsaj nekaj možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za 

razvoj inovacije, lahko se vključijo tudi v podjetniške inkubatorje in tehnološke parke, ki naj 

bi predstavljali spodbudno okolje za začetek podjetniškega delovanja in vzpostavljanja tržnih 

povezav. 

 

Inovatorji zase največkrat trdijo, da je zanje nemogoče, da bi postali podjetniki, ker nimajo 

talenta za to, kajti bolj v smislu znanstvenikov znajo zgolj raziskovati in izumljati, nimajo pa 

poslovnih, komercialnih in vodstvenih spretnosti, da bi izum dejansko lahko pripeljali do 

tega, da zaživi na trgu. K temu je potrebno dodati še nekaj: včasih so tudi njihovi izumi takšne 

narave, da bi bil največji nesmisel, da bi nekdo iz nič začel vzpostavljati proizvodnjo, tržno 

mrežo ipd., medtem ko bi bilo za neko podjetje, ki že izdeluje podobne izdelke, to zelo 

enostavno. Ob tem lahko omenimo kar primer že omenjenega Boruta Likarja, ki ima sicer 

odlično znanje, svoje podjetje in bi lahko svojo inovacijo tržil tudi sam, namesto tega pa se je 
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raje odločil za njeno licenciranje20. Gre za zibalo za otroško zibko, igračko, ki se jo pritrdi na 

zibko in s svojim nihanjem povzroča zibanje zibke, tako da staršem tega ni treba početi. 

Nekdo, ki bi imel namen tak izdelek začeti tržiti iz nič, bi najprej že za njegovo proizvodnjo 

potreboval določene podizvajalce (za izdelavo elektromotorčka, plišaste igrače), nato bi imel 

precej poti, da bi sklenil dogovore s trgovinami in nazadnje bi imel veliko dela z distribucijo 

čisto majhnega izdelka, ki je pravzaprav le dodatek zibelkam. Da seveda o velikem osnovnem 

vložku v začetek serijske proizvodnje niti ne govorimo. Prav gotovo je v takem primeru 

veliko bolj smiselno, da se inovator poskuša dogovoriti za sodelovanje z nekim proizvajalcem 

otroškega pohištva ali igrač in na primer sklene z njim licenčno pogodbo ali mu proda patent. 

Zato se ustaljena praksa naše države, ki izumitelje izključno spodbuja k ustanavljanju lastnih 

podjetij, zdi popolnoma zgrešena. Vsi bi imeli veliko večje koristi, če bi se obstoječa, že 

uveljavljena podjetja, spodbujalo k odkupu inovativnih rešitev od zunanjih izumiteljev. 

 

Vendar pa različne življenjske okoliščine prav tako inovatorja pripeljejo do tega, da lahko 

izbere varnejšo pot ali bolj tvegano podjetniško pot. V prvem primeru inovator ob 

neuspešnem licenciranju izuma tvega le, da je izgubil čas in denar, ki ga je investiral v razvoj 

prototipa in (večinoma nacionalne) patentne prijave, v drugem primeru, kjer je udeležen pri 

tem, da investira tudi v uspešen prodor inovacije na trg, pa tvega še bistveno več. Primerjali 

bomo zgodbi dveh sodobnih žensk, ki sta po spletu življenjskih okoliščin postali inovatorki, 

vendar se je ena odločila za licenciranje izuma, druga pa za podjetniško pot. 

 

Milena Potočnik je petdesetletna fizioterapevtka, zaposlena v Zdravstvenem domu Kamnik. O 

svojem izumu – pripravi za razbremenjevanje hrbtenice – je začela razmišljati leta 2003, ko je 

njen sin Matjaž začel tožiti zaradi bolečin v križu. Predlagala mu je, da bi večkrat prišel na 

terapijo v Zdravstveni dom, kjer imajo zelo učinkovito napravo »perl«, ki odpravlja tovrstne 

bolečine, a ji je odvrnil, da nima časa čakati v vrsti in predlagal, naj sama naredi kaj 

podobnega, kar bi lahko uporabljal kar doma. Tako je začela razmišljati, kako bi naredila perl 

za domačo uporabo. Kmalu je v ta namen priredila manjši stolček, ki se je dvigal z ročko.  

Na fizioterapijo je hodila tudi neka gospa, ki jo je zelo bolela noga in ji je bilo težko hoditi do 

zdravstvenega doma. Potočnikova ji je posodila ta stolček in gospa je kasneje predlagala, da 

bi bilo treba na stolčku narediti nekaj, kamor bi se lahko zataknilo noge. Potočnikova si je 

zamislila, da bi v stol vgradila še elektromotor z reduktorjem, ki bi delal na daljinski 

                                                 
20 To svojo izkušnjo je predstavil na predavanju v okviru projekta FIDES, 3.4.2012 v Kopru. 
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upravljalec. Da bi svoj izum patentirala, ji seveda ni prišlo niti na misel, prav omenjena gospa 

pa ji je predlagala, da mora to nujno storiti. Tako se je oglasila pri patentnemu zastopniku in 

nastal je njen prvi patent. Kasneje se ji je posvetilo, da bi bilo mogoče v napravo dodatno 

vgraditi še konzolo z obešalom – kar bi imelo takšen učinek kot fizioterapevtska naprava 

»glisson«, ki razbremeni vratni del hrbtenice. Tudi za ta del je vložila patentno prijavo. S tem 

pa razvoj še ni bil končan: zadnjemu, najbolj izpopolnjenemu modelu, ki je nastal konec leta 

2007, je dodala še merilec raztega (v kilogramih), ki omogoča večjo varnost pri uporabi.  

Milena Potočnik ni nameravala odpreti svojega podjetja in začeti z lastno proizvodnjo 

inovacije. S službo v zdravstvenem domu je zadovoljna, ni je želela pustiti in se popolnoma 

predati uvajanju inovacije na trg. Menila je tudi, da niti nima finančnih sredstev za takšen 

podvig. Zato je iskala proizvajalca, ki bi od nje odkupil licenco ali patent. Dolgo časa ga ni 

našla.  

 

Šele potem, ko so ji dobre ocene strokovnjakov in nagrade za izum, ki jih je prejela na 

mednarodnih sejmih inovacij, prinesle tudi nekaj medijske prepoznavnosti, so se podjetniki 

začeli sami obračati nanjo z željo po sodelovanju. Leta 2009 je podpisala licenčno pogodbo s 

podjetjem Trol d.o.o., ki je kasneje investiralo v izdelavo končnega prototipa in pridobitev 

certifikatov (povzeto po Hafner in Miko, 2008; Hieng, 2010).  

 

Zgodba ekonomistke Erike Drobnič, kako je postala izumiteljica, se od Potočnikove precej 

razlikuje. Drobničeva je sicer že od malih nog imela veliko inovativnih idej, ki pa jih ne bi 

nikoli uresničila, če ne bi pri svojih poznih 30-tih letih – na vrhuncu delovnih moči –  izgubila 

solidne službe na enem od vodstvenih položajev v banki. Ker v kratkem času kljub pisanju 

prošenj za delo ni dobila povabila na novo delovno mesto, je začela razmišljati o tem, kako bi 

si lahko pomagala sama in spravila v življenje kakšno od svojih idej. Kot pravi sama: »Povod 

za to, da sem postala podjetnica, je bila izguba službe in potem neuspešno iskanje nove. Ker 

sem imela svoje inovacije na srečo takrat že v predalu, sem se takoj lotila dela v tej smeri. Po 

enem letu priprav, razvijanja prototipa, obiskov sejmov in iskanja pravih poslovnih 

partnerjev, sem odprla svoje podjetje« (Žagar, 2011). 

 

Prvo modelno prijavo za večfunkcijsko otroško pohištvo je vložila maja 2010 (registrska 

številka na Uradu RS za intelektualno lastnino: 201050027), drugo pa novembra istega leta 

(registrska številka: 201050099). Osnovna ideja obeh je bila, da posteljica in zibelka, ki ju 

uporabljamo za dojenčke, podaljšata rok trajanja njune uporabe. Dojenček namreč zibelko in 
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posteljico zelo hitro preraste in staršem ne preostane drugega, kot da ju podarita ali prodata 

naprej. Njena izuma sta oblikovana tako, da oboje lahko razstavimo in uporabimo v 

nadaljevanju za opremo otroške sobe – iz koles zibelke oblikujemo stolčke, iz postavka 

mizico, iz posteljice omaro, iz košarice za dojenčka koš za igrače, gre skratka za pohištvo, ki 

»raste« skupaj z otrokom.  

 

Novembra 2010 je inovatorka sklenila dogovor s proizvajalcem Lestetik d.o.o. za izdelavo 

zibelke, prodajno mrežo pa je inovatorka začela organizirati sama in je izdelke začela tržiti v 

okviru lastnega podjetja, ki ga je ustanovila januarja 2011. V okviru lastnega podjetja 

namerava razvijati še druge ideje, uporabne za dom. V nadaljevanju se je s tujimi podjetji 

začela dogovarjati tudi za odkupe licenc njenih izdelkov za tuja tržišča (povzeto po 

Bertoncelj, 2012; Kranjc, 2011a; Ločanka, 2010: 35; Paladin, 2011; MMC RTV SLO – Prava 

ideja, 2011; Zavrnik, 2010). 

 

Pri Drobničevi se je, nasprotno kot pri Potočnikovi, ki v tem trenutku (10.8.2013) še čaka, da 

bo njena naprava prek podjetja Trol prišla na trg, v manj kot v enem letu od izoblikovanja 

ideje zgodilo, da je že prodala prvi izdelek.  

 

3.1.3. Motiv za izumljanje 
 

»Tisto, kar pogojuje kreativnost, je prej prilika kot neposredna nuja,« ugotavlja Makarovič 

(2003: 37). To gotovo velja v veliki večini primerov, še posebej ko govorimo o umetniških 

delih in znanstvenih odkritjih. Pri izumih pa je morda ravno nasprotno. Inovator, da bi se 

spomnil nove ideje, mora najprej opaziti, da obstaja problem, ki ga je potrebno rešiti. Ta 

problem se zato v največ primerih močno dotika njega samega ali bližnjih. 

 

Obstajajo sicer primeri, lahko bi rekli »serijskih izumiteljev«, torej inovatorjev, ki so ustvarili 

serijo izumov iz različnih področij. Takšna primera v Sloveniji sta recimo Peter Florjančič in 

Alojz Tomazin in še nekateri drugi. Ti inovatorji imajo sposobnost, da opazujejo svet in ljudi 

in razberejo probleme, ki bi jih bilo potrebno rešiti, ne glede na to, da s temi problemi osebno 

niso neposredno povezani. Florjančič se verjetno ne bi nikoli spomnil enega od svojih najbolj 

znamenitih izumov, stekleničke za parfum brez stisnjenega zraka, če ne bi opazoval žensk in 

razmišljal o tem, kaj bi potrebovale. Kot je njegove besede povzel njegov biograf: »Biti 
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izumitelj je nekaj podobnega kot biti pisatelj, ves čas si zaposlen. Človek s takšnim poklicem 

ves čas gara, celo med sprehodom, ali kot se je dogajalo meni, v postelji z žensko. 

Zapisovanje ideje na golo kožo ženske je bilo zabavno, takrat je bila moja fantazija vedno 

najbolj sproščena in razigrana« (Marinček, 2007: 519).  

 

Enako je Alojz Tomazin izumil ustnik – držalo za cigarete, ki omogoča kadilcem varno 

vožnjo in preprečuje padanje pepela, potem, ko je imel znanec avtomobilsko nesrečo, ko je 

med vožnjo pobiral cigareto, ki mu je padla na dno avtomobila (spletna stran Alojza 

Tomazina, 2012, pogovor z njim). Verjetno bi 99% nekadilcev ob takšnem dogodku na hitro 

zaključilo, da bi ljudje morali nehati kaditi, še posebej pa med vožnjo. Inovator pa je po drugi 

strani razmišljal takole: veliko ljudi kadi in med temi jih veliko kadi med vožnjo, kar je lahko 

smrtno nevarno. Obstaja torej problem, ki ga je potrebno rešiti in mogoče se ga da rešiti tudi 

drugače, kot da bi preprosto prepovedali kajenje med vožnjo. Ta problem se seveda inovatorja 

kot nekadilca ni neposredno osebno dotikal. Tako gre za izum, ki je primer izuma, ki je nastal 

iz prilike oziroma priložnosti. 

 

Večina izumov kljub temu prej nastane iz nuje, bolje rečeno, iz potrebe. Kot smo že prej 

navedli, je Milena Potočnik začela razvijati napravo za razbremenjevanje hrbtenice zato, ker 

je želela pomagati svojemu sinu, torej osebi, ki ji je zelo blizu. Ivan Zrimšek verjetno prav 

tako ne bi razmišljal o tem, kako razviti napravo in metodo za preventivno preverjanje 

zdravstvenega stanja dojk glede morebitnih rakavih tvorb, če se ne bi z rakom morala spopasti 

tudi njegova žena.  »O diagnostiki raka sem začel razmišljati že pred dvajsetimi leti, ko je ta 

bolezen prizadela mojo ženo. Takrat sem prvič na lastni koži videl, kako uradna medicina 

greši in kako pomanjkljiva je diagnostika. Sprva so ji namreč diagnosticirali napačno bolezen 

in jo zato tudi napačno zdravili. Za ženo se je na koncu sicer srečno končalo, a takrat sem 

začel razmišljati, kako lahko zdravniki človeka skoraj prisilijo v neko zdravljenje, ne da bi z 

zagotovostjo vedeli, ali je diagnoza prava. Takrat sem se sam začel izobraževati na področju 

diagnostike,« je povedal za Gorenjski glas (Paladin, 2007). 

 

Iz potrebe je nastala tudi vrsta manj »usodnih« izumov: Marjan Bergant je naredil pripomoček 

za čiščenje rež tlakovcev, ker je imel dovolj sklanjanja in čiščenja tlakovcev z raznimi izvijači 

in noži (Mehle, 2011), Jože Bajt je ustvaril univerzalni odpirač, ker se je naveličal zoprnega 

odpiranja kozarcev za marmelade in kumarice s kovanci in noži (Hafner in Miko, 2008; 

Regional, 2006); Tomaž Pevc je izumil močno in »lebdečo« svetilko za potapljače, ker na 
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trgu ni bilo podobnega produkta, ki bi ustrezal potrebam njegovih lastnih potapljaških 

podvigov. »Sem navdušen potapljač in vedno sem se rad potapljal tudi ponoči, a svetilka, ki 

sem jo uporabljal, ni bila dovolj. Pod vodo me je bilo preprosto strah, saj vidljivost zaradi 

ozkega snopa svetlobe ni bila dobra. Ko pa sem hotel takšno svetilko kupiti, se je izkazalo, da 

je nikjer ni mogoče kupiti,« je povedal o svojem izumu (Paladin, 2010). Podobno je za svojo 

inovacijo vertikalnega odpiranja oken na električni pogon dejal Aleksander Grum: »Ideja je 

prišla, ko sem želel zastekliti lastno teraso na tak način, in ko sem pretelefoniral praktično vse 

steklarje v Sloveniji, sem ugotovil, da tak sistem ne obstaja, zato sem se ga lotil sam« (24ur 

ob enih, 2012). 

 

Ob tem je treba omeniti dva osnovna pristopa v inoviranju: od zgoraj navzdol (top-down) ali 

od spodaj navzgor (bottom-up). Prvi je usmerjen s strani strokovnjakov, drugi pa s strani 

uporabnikov. Prvi je tradicionalen, drugi pa novejši model (Andersen in Jansen, 2012). Aho et 

al. (2008: 8) menijo, da danes ni več mogoče slediti tradicionalni logike izumljanja. Namesto 

da bi iskali kupce za nove proizvode, je potrebno v vedno večjem številu primerov za nove 

rešitve zaprositi kupce same. Konkurenčna prednost podjetij pred tekmeci vse bolj temelji na 

njihovi sposobnosti za uresničitev potreb kupcev, potrošnikov in državljanov. Vodilna 

podjetja zato vse bolj vključujejo potrošnike in kupce v razvoj izdelkov. Odnos med kupcem 

in proizvajalcem se je dramatično spremenil predvsem zaradi interneta, ugotavlja Toffler (v 

intervjuju z Dalyjem, 2000): kupec s pojavom interneta postal udeleženec v proizvodnem 

procesu, saj lahko kadarkoli prek spleta komentira in daje pritožbe, kaj mu pri določenem 

izdelku ni všeč. Poleg tradicionalne, zaprte inovacijske dejavnosti, se tako danes pojavljajo 

novi modeli, kot je odprto inoviranje (open innovation).   

 

Tradicionalni model razvoja novih izdelkov nas je nenazadnje pripeljal do trenutnega stanja, v 

katerem potrošniki kupujejo stvari, ki jih dejansko ne potrebujejo (prepričalo jih je intenzivno 

oglaševanje), stvari, ki bi jih zares potrebovali, pa pogosto ni mogoče kupiti, kar pa sploh ne 

pomeni, da niso bile že zdavnaj izumljene21. Nov, k uporabnikom usmerjen model, tako 

odpira nove možnosti tudi za samostojne izumitelje, ki so v prav posebnem položaju: so 

namreč hkrati izumitelji in tudi uporabniki svojih izumov, saj jih je večina naredila prav 

                                                 
21 Eden takih primerov so recimo kontaktne leče, ki so več kot 100 let po njihovem izumu šele prešle v množično 
uporabo. Gre sicer za primer iz preteklosti, vendar se zdi, da danes ni nič drugače. Sama sem inovatorjem 
velikokrat pomagala pri preverjanju stanja tehnike za njihovo idejo, ki se je na prvi pogled zdela zelo izvirna, 
vendar se je pogosto v bazah patentov dalo odkriti že vrsto podobnih idej. Izdelkov na trgu pa seveda še vedno 
ni. 
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zaradi lastnih potreb. Žal pa se zdi, da podjetja (vsaj pomembna slovenska podjetja, na katera 

se izumitelji pogosto obračajo) zaenkrat še niso prepoznala tega potenciala, kot pričajo 

številne zgodbe izumiteljev, ki so se podali na sestanke s predstavniki podjetij in doživeli 

precej negativen odziv. Milena Potočnik je npr. v oddaji Polnočni klub povedala, da je svojo 

napravo že kmalu po nastanku začela ponujati slovenskim podjetjem: »Ampak so bili 

odgovori takšni: Slovenija je premajhen trg, treba je narediti raziskavo tržišča, takšnih naprav 

je že dovolj in podobno. Tako da sem potem kar obupala. /…/ Rekla sem si, pač pa bo stvar 

ostala tako, kot je, bo pa samo za domačo uporabo« (MMC RTV SLO, 2009b). Ali kot je 

dejal Tomaž Pevc: »Lahko bi naredil orožje, da bi iz dnevne sobe bi s pritiskom na gumb 

branil Slovenijo, pa to nikogar ne zanima. V tujini je drugače. V Londonu je do mene prišla 

visoka vojaška delegacija, ki jo je zanimalo prav vse. Pol ure so se vreli okrog plovila, ga 

fotografirali in spraševali o podrobnostih« (Ozemc, 2009). »S tem imam pa strašno slabe 

izkušnje. Veliko sem hodil po firmah, povsod tukaj okrog, naj jih imenujem ali ne, ampak 

niso imeli posluha. Imel sem tak občutek, ko sem prišel v firmo, da bi tisti inženir, ki je bil 

zadolžen za razvoj, najraje videl, da me ne bi bilo,« je povedal tudi uspešen slovenski 

izumitelj kmetijskih strojev Jože Bider (MMC RTV SLO, 2012). 

 

Ob tem se je nujno potrebno vprašati tudi to, kako pomemben motiv za izumljanje je finančna 

nagrada, ki si jo inovator obeta za svoje delo. Seveda je na začetku, ko inovator dobi neko 

idejo, zadnja stvar ta, da bi razmišljal o denarju. Prvotni vzgibi za izumljanje so prav gotovo 

veselje do ustvarjanja, iskanje rešitev za vsakdanje probleme, ki jih ni mogoče kupiti na trgu, 

želja po pomoči drugim osebam, želja po družbenem priznanju in mogoče še kaj. Jewkes s 

sodelavci opisuje vloge znanih izumiteljev, kot je Sidney G. Brown (1873-1948), ki je 

pridobil 235 patentov v svojem življenju za izume na področju elektrotehnike. Njegova 

kariera je bila značilna za mnoge samostojne izumitelje v tem, da je bil bolj motiviran z 

duševnimi nagradami za svoja od odkritja kot s komercializacijo. Kljub temu, da je ustanovil 

podjetje za lažjo komercializacijo svojih izumov, nazadnje ni ustvaril čisto nič prihodkov iz 

svojega najbolj slavnega izuma – žiro kompasa. Frederick W. Lanchester (1868-1946) je 

dobil podeljenih skoraj dvakrat toliko patentov kot Brown in postal pionir na področju 

aerodinamike in avtomobilske industrije. Toda čeprav je deloval kot svetovalec podjetja 

B.S.A. motorji in Daimler, so bili njegovi prihodki od izumov zelo omejeni (oba primera 

navedena v Nicholas, 2012: 12). 
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Kot smo tudi na primeru Milene Potočnik videli, je bil njen izključni motiv želja, da bi 

pomagala drugim, in tedaj se ji niti sanjalo ni, kaj je sploh patent. Toda v trenutku, ko je 

prestopila vrata pisarne patentnega zastopnika, se je stvar obrnila. Ko inovatorja doletijo prvi 

konkretni stroški, finance niso več tako nepomembne in na svojo dejavnost neha gledati kot 

na hobi. In ti stroški ga doletijo že zelo kmalu. Če želi izumitelj kaj zaslužiti z izumom – ob 

predpostavki, da ne namerava inovativnega izdelka sam proizvajati in tržiti – patent postane 

»nujno zlo«. Veer in Jell (2011) sta raziskovala motive za patentiranje različnih prijaviteljev, 

kot so individualni izumitelji, večja in manjša podjetja ter univerze oziroma javne 

raziskovalne organizacije. Raziskava je pokazala, da je za vse vrste prijaviteljev, z izjemo 

univerz, zelo pomemben tradicionalni, to je zaščitni motiv za patentiranje. Novoustanovljena 

(start-up) podjetja, univerze in individualni izumitelji pripisujejo velik pomen tudi ustvarjanju 

priložnosti za licenciranje. Univerze in individualni izumitelji pa so si podobni po tem, da 

oboji dajejo prednost patentnim prijavam pred ohranjanjem poslovne skrivnosti. Za velika 

podjetja naj bi bilo v nasprotju z drugimi prijavitelji licenciranje drugotnega pomena, prav 

tako naj bi dajala prednost tajnosti pred patentiranjem. 

 

Za razliko od pesnika, ki potrebuje za svoje ustvarjanje papir in svinčnik, mora torej inovator 

investirati v zaščito industrijske lastnine in v razvoj prototipa. Ko stroški sčasoma še 

naraščajo, na inovatorja pa zaradi »zapravljivosti« pritiskajo tudi družinski člani, se inovator 

znajde pred težko dilemo, ali naj takoj preneha z ukvarjanjem z izumom ali pa, glede na to, 

koliko je že investiral vanj, vloži še nekaj v upanju, da se mu bo to potem vrnilo.  

 
Obstajajo mnenja, da je izumljanje na nek način podobno hazardu. Kanadska raziskava, ki so 

jo izvedli Astebro et al. leta 2007, je v zvezi s tem prišla do zanimivih ugotovitev. V Kanadi 

obstaja organizacija (IAP), ki podaja mnenja o potencialnih inovativnih projektih. Inovatorji 

morajo izpolniti obsežen vprašalnik o svojem izumu, nato pa strokovnjaki podajo ocene, ali 

priporočajo, naj se inovator še naprej ukvarja s svojo inovacijo ali pa naj takoj opusti projekt. 

Na podlagi študije na tistih, ki jim je bilo priporočeno, naj odnehajo, vendar so mnogi še 

naprej vztrajali na projektu, so raziskovalci ugotovili, da so inovatorji bolj optimistični in bolj 

samozavestni od splošne populacije, prav tako bolj nagnjeni k tveganju in iskanju priložnosti. 

V povprečju so za projekt zapravili enako količino denarja, kot so ga pred nasvetom, tudi 

kasneje, ko so jim svetovali, naj prenehajo. Skratka, več ko ga je nekdo zapravil že prej, več 

ga je tudi po tem. 
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3.1.4. Samostojnost in svoboda razmišljanja 
 

Kot ugotavljata Torrence in van der Leeuv, se običajno predpostavlja, da je inovacijo 

predstavi posameznik, spreje ali odkloni pa jo skupina. Menita, da je to nesprejemljiva 

poenostavitev. Skupina je vedno vključena že na začetku, saj se posameznik odloča, ali bo 

prevzel tveganje ali ne, glede na socialni kontekst (1989: 11). 

 

Prav gotovo bi bilo smešno trditi, da samostojni inovatorji izumljajo povsem izolirano od 

širše družbe. Novo znanje ali izum nikoli ne nastaneta iz nič, temveč temeljita na tem, kar je 

prej že obstajalo, kar so pred tem že ustvarili drugi. Prav tako vsaj v enaki meri kot prirojene 

osebnostne lastnosti na to, ali bo kdo postal izumitelj, vpliva družbeno okolje. Kljub temu pa 

se inovator, ki izumlja v svoji garaži, bistveno razlikuje od inovatorja, ki izumlja v okviru 

velike družbe ali javne raziskovalne organizacije. Prvi kljub vsemu izumlja bolj ali manj sam. 

Medtem ko znanstveniki radi razpravljajo s kolegi o svojih spoznanjih in odkritjih, inovatorji 

svoje (še ne zaščitene) rešitve skrivajo pred svetom ali celo pred bližnjimi oziroma se bojijo 

še lastne sence (Winslow, 2007; Blowers, 2007). Znanstveniki kariero gradijo z objavami 

člankov v uglednih znanstvenih revijah, inovatorji pa morajo svoje rešitve, ko jih še 

preizkušajo, skrivati, dokler jih ne patentirajo. Kadar je nekaj javno objavljeno ali prikazano, 

preide v »obstoječe stanje tehnike« in patent ni več mogoč. Zato sta merili, s katerima lahko 

raziskujemo uspeh znanstvenikov in inovatorjev v gospodarstvu in akademski sferi, različni: 

eno so objave, drugo pa patenti (Kos, 2009: 36). 

 

Spet drugačna je narava dela inovatorjev (razvojnih inženirjev) v gospodarskih družbah. Ti se 

pri svojem delu srečujejo z reševanjem konkretnih tehničnih problemov, ki so jim jih naložile 

družbe, v katerih so zaposleni. Že v samo določitev problema (nove inovacije) je vpletena 

cela skupina v družbi, od direktorjev, komercialistov, do tehničnega osebja. Inovacija je tako 

rezultat timskega dela.  

 

Kot ugotavljajo Lettl et al. (2009: 2), sklicujoč se tudi na nekatere druge avtorje, je svoboda 

razmišljanja »izven okvirov« pomembna prednost neodvisnih inovatorjev pred njihovimi 

korporativnimi kolegi. Prvič, neodvisni inovator nima eksplicitne obveze, da mora izumljati 

in zato uživa visoko stopnjo avtonomije pri svoji inovacijski praksi. Drugič, neodvisni 

inovatorji so pogosto industrijski outsiderji in zato manj ujeti v obstoječe predpostavke, 

mentalne modele in paradigme za reševanje problemov v industriji. Tretjič, neodvisni 
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inovatorji so manj naklonjeni organizacijski inerciji (rutini) in njihov prostor reševanja 

problemov manj vklenjen v korporacijske politike, kompetence in okorelosti. »Svoboda 

razmišljanja izven okvirov omogoča inovatorjem eksperimentiranje s prej nepreizkušenimi 

kombinacijami tehnologij in komponent« (isto). Zato so neodvisni inovatorji lahko v 

prednosti pri razvoju prebojnih izumov (Hughes, 2004: 53).  

 

Po drugi strani pa so seveda neodvisni in samotni izumitelji v manjši meri podvrženi kritikam 

drugih. Zato je možno, da bodo ideje, ki so jih razvili in patentirali takšni izumitelji, bolj 

skromne in manj jih bo dejansko ponovno uporabljenih v prihodnosti, meni Fleming (2006: 

11). Devetak (2008: 13) podobno ugotavlja, da je razlog zato, da toliko patentiranih izumov ni 

zagledalo luči sveta, prav ta, da izumitelji niso prisluhnili trgu in so izdelke razvijali po svoje, 

kar je sicer lahko dolgoročno celo pravilno, toda treba bo počakati, da bo »hruška zrela«. Še 

večji problem je »odkrivanje tople vode«, ponovno izumljanje že izumljenega, ki včasih prav 

tako izvira iz pomanjkanja stikov. Tako kot ima torej neodvisnost svoje prednosti, ima 

pomanjkanje komunikacije z drugimi in slaba informiranost tudi svoje slabosti. 

 

3.1.5. Socialni kapital izumiteljev 
 
 
S problemom »samotnosti« samostojnih izumiteljev, omenjenem v prejšnjem razdelku, je 

neločljivo povezan njihov problem socialnega kapitala. Ta je sicer, kot smo omenili že v 2. 

poglavju, in kot ugotavljata Adam in Rončević (2003: 9, 27), konceptualna inovacija v 

sodobni sociologiji in si zaradi epistemoloških razlogov zanj ni mogoče izmisliti enotnega 

koncepta in enega veljavnega merila, vendar pa je danes splošno uveljavljen in priznan pojem, 

ki ga Adam et al. (2008) opredeljujejo kot pojem, ki označuje vključenost posameznika ali 

kolektivnih akterjev v družbene vezi in omrežja: »Določeni cilji in projekti zahtevajo 

sodelovanje in podporo okolja in če je posameznik ali skupina sposobna pridobiti si 

sodelovanje in podporo, govorimo o visoki stopnji socialnega kapitala.« Zato ga lahko 

opredelimo tudi kot »vir, ki posameznikom in skupnostim omogoča doseganje (skupnih) 

ciljev z medsebojnim sodelovanjem in zaupanjem« (Lenarčič, 2008: 30). 

 

Zakaj je socialni kapital v zvezi z inovacijsko dejavnostjo tako pomemben? »Odgovor je 

preprost,« meni Frane Adam (2011: 62). »Posamezniki, skupnosti ali družbe z visokim 
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zaupanjem ali visoko gostoto neformalnih stikov in članstvom v prostovoljnih organizacijah 

lahko ustvarijo kapital, ki je analogen ekonomskemu ali človeškemu kapitalu.« 

 

Kot smo že omenili, je izobrazba samostojnih izumiteljev nižja od izobrazbe znanstvenikov, 

ekonomskega kapitala pa večina nima, zato je njihov socialni kapital ključnega pomena v fazi, 

ko naj bi se njihova inovacija udejanjila na trgu, bodisi prek lastnega podjetja ali licenciranja 

izuma drugemu podjetju. Toda Meyer (2004: 11) je mnenja, da tudi v socialnem kapitalu 

samostojni izumitelji niso močni: »K njihovemu pomanjkanju materialnih virov lahko 

dodamo, da so družbene in poslovne sposobnosti, ki so pogosto en od osrednjih dejavnikov za 

uspeh inovacije, prav tako šibka točka samostojnih izumiteljev.  Neodvisni izumitelji lahko 

nimajo ustrezne izobrazbe in profesionalnih izkušenj, da bi premagali številne izzive v zvezi z 

upravljanjem (inovacije) /…/ Tesno povezano s pomanjkanjem nekaterih vidikov 

'intelektualnega kapitala' pa je pomanjkanje socialnega kapitala, s katerim bi samostojni 

izumitelji lahko kompenzirali pomanjkanje znanja in izkušenj na nekaterih področjih.« 

 

V zvezi s tem je treba opozoriti na pionirsko delo kolegov z Inštituta za razvojne in strateške 

analize, ki so v letih 2010 in 2011 raziskovali socialni kapital na vzorcu samostojnih 

inovatorjev (rezultat je raziskava Podmenik et al., 2010 in več znanstvenih prispevkov, med 

drugim Podmenik in Hafner, 2011). Raziskava (Podmenik et al., 2010) je pokazala na šibko 

zaupanje inovatorjev tako drugim ljudem kot organizacijam, slabe izkušnje z njimi in 

skromne stike z njimi, tako da je njihov ključen socialni kapital predstavljala zlasti ožja 

družina in povezava s slovenskim združenjem izumiteljev ASI.  

 

Kot smo omenili v prejšnjem razdelku, so izumitelji res zelo nezaupljivi predvsem v fazi 

ideje, ko izum še ni zaščiten in se zelo bojijo komur koli kaj razlagati o izumu zaradi čisto 

upravičenega strahu, da se jim dobro idejo lahko v tem primeru preprosto ukrade. Ko pa 

vložijo patent, ponavadi ne čakajo doma, da se bo z njim kaj zgodilo, ker se tudi ne more nič 

zgoditi, temveč se podajo naokrog po organizacijah, za katere menijo, da bi jim lahko 

pomagale pri uspešnem licenciranju ali prodaji patenta. Tako se obračajo na pisarne za 

tehnološki transfer, gospodarske in obrtne zbornice, inštitute, javne agencije, celo ministrstva 

in seveda na podjetja, za katere menijo, da bi jih izum lahko zanimal. Večina teh organizacij 

žal ne ve, kako jim pomagati, oziroma včasih celo ve, vendar osebje nima časa in ni plačano 

za to, da bi se ukvarjalo z izumom. Izvajanje prenosa tehnologij namreč zahteva več polno 

zaposlenih strokovnjakov – npr. po danski oceni mora pisarna za tehnološki transfer 
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razpolagati s 100 izumi (patenti), zaposlovati 7-8 ljudi, da se v roku 1 leta doseže rezultat 7 

komercializacij inovacij22 - le-teh pa organizacije nimajo. Obstajajo seveda pisarne za 

tehnološki transfer na javnih raziskovalnih organizacijah23, ki pa so seveda namenjene le 

prenosu izumov, ki so jih ustvarili raziskovalci znotraj teh organizacij.  

 

Tako se ob odsotnosti kakršnekoli svetovalne pomoči drugod samostojni izumitelji lahko 

zanesejo le na društva inovatorjev, ki pa pretežno delujejo na prostovoljni osnovi in prav tako 

ne morejo sodelovati pri tehnološkem transferu. Društva so pomembna predvsem zaradi 

promocije izumov in inovatorjev in izmenjave izkušenj med člani, saj so izkušeni člani lahko 

najboljša podpora in pomoč za izumitelje začetnike (Kivi-Koskinen, 1998: 6). 

 

Na področju delovanja društev inovatorjev se trenutno srečujemo z zanimivo situacijo: 

medtem ko so se recimo v centralni Afriki nacionalna združenja šele začela vzpostavljati (in 

imajo pri tem obljubljeno pomoč Združenih narodov), se v Evropi društva, med katerimi 

imajo nekatera več kot stoletno tradicijo, srečujejo z vse večjim ukinjanjem državnih 

subvencij, tako da si nekatera ne morejo privoščiti niti zaposlitve enega človeka, ki bi lahko 

aktivno nudil pomoč in povezoval inovatorje24. Od inovatorjev samih, ki so večinoma vse 

svoje prihranke že vložili v patente in prototipe, seveda tudi ni mogoče pričakovati, da bodo 

svoja društva lahko vzdrževali sami. Možno je, da se bomo v bližnji prihodnosti srečali z 

množičnim razpadom društev ali z njihovo preobrazbo (ki se tudi že dogaja) v organizacije, ki 

med seboj povezujejo zlasti znanstvenike – izumitelje iz univerz, s čimer bo samostojnim 

izumiteljem dokončno onemogočen dostop do socialnega kapitala.  

 

3.1.6. Izobrazbena struktura, starost in spol 
 

MacKinnon je leta 1962 postavil tezo, da obstajata dva ključna tipa inovatorjev: inovatorji, ki 

so zaposleni kot raziskovalci v neki organizaciji (»inovatorji ujetniki«) in inovatorji, ki delajo 

sami kot posamezniki (»neodvisni inovatorji«) (str. 361). V svoj vzorec za raziskavo je izbral 

14 inovatorjev, zaposlenih moških, katerih inovacijska aktivnost ni bila povezana z 
                                                 
22 Glej http://www.kmtp.lt/uploads/Renginiai/ASTP%20konferencija/Jon%20Wulff%20Peterse.PDF (zadnji 
dostop: 10.7.2012) 
23  V Sloveniji so pisarne za prenos tehnologij začele nastajati šele v zadnjem času. V letu 2009 jih je bilo pet: na 
Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem, Institutu Jožef Stefan in Kemijskem 
inštitutu (Vidonja in Černe, 2009: 47-48). 
24 Tu govorim iz lastnih izkušenj prek pogovorov z vodji drugih nacionalnih združenj inovatorjev, ki so tako kot 
slovensko ASI vključeni v Mednarodno federacijo združenj inovatorjev (IFIA). 

http://www.kmtp.lt/uploads/Renginiai/ASTP%20konferencija/Jon%20Wulff%20Peterse.PDF
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zaposlitvijo, in 45 znanstvenikov (moških in žensk), med katerimi so bili tako inovatorji, torej 

znanstveniki, ki so bili zaposleni kot raziskovalci na tehnološkem področju, kot neinovatorji. 

Med 45 znanstveniki jih je 80% izšlo iz družin, ki so pripadale srednjemu ali višjemu 

srednjemu razredu, med inovatorji jih je le 64% pripadalo srednjemu ali višjemu razredu (isto: 

364-365). Inovatorji in znanstveniki so morali rešiti inteligenčne teste in izkazalo se je, da so 

bili rezultati bistveno višji pri znanstvenikih kot pri inovatorjih, medtem ko med znanstveniki 

inovatorji in neinovatorji ni bilo razlik. Kot avtor navaja, pa je zanimivo, da se višja 

inteligentnost ni odražala tudi v večji inovacijski aktivnosti. Največje število patentov v celi 

skupini, 11, je pripadalo nekemu neodvisnemu inovatorju, ki je na inteligenčnem preizkusu25 

osvojil drugi najnižji rezultat v celi skupini (predzadnje mesto) z rezultatom 6, medtem ko je 

bil najnižji rezultat med znanstveniki 72. Na podlagi še nekaterih drugih testov je tako avtor 

prepričan, da gre pri inovatorjih in znanstvenikih za popolnoma različna tipa ljudi, ki delujeta 

pod različnimi družbenimi in kulturnimi okoliščinami (isto: 379). 

 

V letu 1973 je tudi Robertson odkril, da inovatorji v splošnem niso kakšni briljantni študenti, 

medtem ko ljudje z zelo visokim inteligentnim količnikom niso nič boljši od povprečja, kar se 

tiče inovacij (Robertson, 1984 v Parker et al., 1996). Podmenik et al. so leta 2010 naredili 

študijo na reprezentativnem vzorcu petnajstih samostojnih slovenskih inovatorjev, med 

katerimi je bila približno polovica uspešnih v smislu, da so s svojo inovacijsko dejavnostjo 

ustvarili prihodke, druga polovica pa ne. Povprečna izobrazba inovatorjev je bila med srednjo 

in visokošolsko in stopnja izobrazbe ni bila povezana z inovatorjevo uspešnostjo. Tudi druge 

raziskave ugotavljajo, da imajo neodvisni inovatorji nižjo izobrazbo od svojih korporativnih 

kolegov (Astebro in Thompson, 2007; Brand, 2004; Davis et al., 2009). 

 

Prav tako je zanimivo, da je starost samostojnih inovatorjev v povprečju višja od starosti 

znanstvenikov, ko oboji pridejo do svojih pomembnih življenjskih dosežkov oziroma so 

najbolj aktivni. Povprečna starost inovatorjev je bila po raziskavi Wagner Weickove in 

Eakinove (2005) 50,5 let, po Davisu et al. (2009) 51,4, po MacKinnonovi raziskavi (1962) pa 

47 let, medtem ko je bila povprečna starost znanstvenikov tedaj 35 let.  

 

                                                 
25 Rešili so Termanov »Concept Mastery Test (CMT)«. Sicer so znanstveniki neinovatorji v povprečju dosegli 
rezultat 137,9, znanstveniki inovatorji 139,0, samostojni inovatorji 85,2. Mentor, profesor Jan Makarovič pri 
omenjeni študiji opozarja na problem majhnega vzorca in verjetno preverjanje verbalne inteligence, ki pa za 
izumitelje ni tako pomembna.  
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Najbolj presenetljiv pa je izredno majhen delež žensk v tej populaciji (glej npr. WIPO, 1998), 

ki bi sicer potreboval posebno obravnavo, ki nam je okviri tega dela ne dopuščajo. Številne 

študije navajajo, da je dinamika med spoloma v inovacijski dejavnosti močno prisotna tudi v 

sedanjem času. Študije razlik med spoloma v znanosti in tehnologiji imajo dolgo tradicijo, 

vendar, kot poudarjata Ejermo in Jung (2012: 2), večina starejših študij spolov v izumiteljstvu 

pretežno temelji na anekdotah ali zgodovinskih pričevanjih žensk izumiteljic. Šele v zadnjem 

desetletju so se začele pojavljati bolj sistematične študije, vendar je še vedno večina od njih 

zaobsegla le določen segment inovatork, kot so npr. univerzitetne inovatorke, ali pa določeno 

področje tehnologije (npr. nano-tehnologijo), oziroma so študije omejene na posamezne 

države ali na določeno časovno obdobje. 

 

Raziskava na vzorcu 793 evropskih inovatorjev (Mariani in Romanelli, 2006), med katerimi 

so bili tudi korporativni oziroma institucionalni inovatorji, je med njimi odkrila samo 2,3% 

žensk. Šlo je za patente, vključene v raziskavo PatVal-EU med letoma 1988 in 1998. 

Raziskava Giuri et al. (2006, tudi 2007), ki je obravnavala 9.017 patentov, podeljenih na 

Evropskem patentnem uradu v letih 1993 do 1997 prijaviteljem iz šestih evropskih držav 

(Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Velika Britanija in Španija), pa je odkrila 2,8% žensk 

inovatork. Največ jih je bilo aktivnih na področjih kemije in farmacije (7,8%), najmanj pa na 

področju mehaničnega inženirstva (1,1%). 

 

Spet drugačni rezultati so se pokazali v študiji Frietsch et al. (2008), kjer se je prispevek žensk 

v patentih, prijavljenih v evropskih državah, gibal med 2,9 odstotka (Avstrija) in 14,2% 

(Španija) leta 2005. V 14 državah, vključenih v študijo, delež žensk inovatork kaže na trend 

naraščanja med letoma 1991 in 2005.  

 

Raziskavo deležev spolov na verjetno največjem vzorcu sta opravili Busolt in Kugele (2009), 

ki sta naredili analizo patentnih prijav na Evropskem patentnem uradu v letih prednostne 

pravice 2001-2003, kar je pomenilo 157.646 patentnih prijav in imena 388.531 izumiteljev, 

od česar jih je imelo 93% stalno prebivališče v Evropi in so bili vključeni v analizo. Prišli sta 

do rezultata, da je 8% vseh inovatorjev žensk. Z največjim deležem žensk so se ponašale 

vzhodnoevropske države, Portugalska in Grčija (čeprav je bilo število patentov v teh državah 

zelo nizko), še posebej pa Litva, Bolgarija, Poljska, Portugalska in Slovenija, kjer je bil delež 

žensk inovatork med 23% in 20%. Najmanjši odstotek (6-5%) jih je bilo v Avstriji, 
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Luksemburgu in Nemčiji. Primerjava institucionalnih sektorjev je pokazala, da so ženske bolj 

zastopane v javnem kot v zasebnem sektorju (prav tam, 2009: 113-114). 

 

Odgovor, zakaj je med izumitelji tako malo žensk, je gotovo kompleksnejši, da bi ga lahko 

pojasnili z manjšim zanimanjem žensk za tehniko ali njihovo šibko izobraženostjo v tej smeri 

(npr. manj diplomantk iz strojništva – na področju EU le 20% po podatku Češkove, 2012: 3). 

Kot smo že omenili, namreč tudi moški inovatorji pogosto ne pridobijo ustrezne izobrazbe, 

kar pa jih pri izumljanju ne ovira. Še posebej, ko govorimo o skupini inovatorjev 

posameznikov, ki izumljajo v okviru gospodinjstva, torej v svojem prostem času, je potrebno 

upoštevati več različnih faktorjev, kot je večja obremenjenost žensk z gospodinjskimi deli in 

vzgojo otrok (moški se lahko zaprejo v svoje garaže, ženske pa, tudi če bi hotele, pogosto 

nimajo časa za to), družinske spodbude do ženskega izumiteljstva in navsezadnje dovzetnosti 

žensk do hazarderstva, ki ga pogosto pomeni inovatorstvo in s tem izpostavljanje družinskih 

financ velikemu tveganju26.  

 

Seveda pa se na vse področjih razlike med spoloma čedalje bolj manjšajo, zato lahko v 

prihodnosti pričakujemo čedalje večji delež inovatork. To nam daje tudi veliko upanje za 

prihodnost, kajti »kadarkoli je polovica ljudi izločena iz neke dejavnosti, človeštvo s tem 

zgublja pol svojega ustvarjalnega potenciala« (je nekoč omenil Jan Makarovič na enem svojih 

predavanj iz sociologije kreativnosti). 

 

To poglavje je bilo namenjeno zlasti temu, da bi bralec dobil čim boljšo predstavo o 

populaciji, ki jo obravnavamo, saj so inovatorji nasploh zelo malo poznana skupina, kajti, kot 

ugotavlja Maria de Icaza v svojem priročniku o izumih za otroke: »Svoje moderno življenje 

dolgujemo izumiteljem, ki so živeli pred nami, in vendar večina ljudi ne zna našteti več kot 

dveh njihovih imen« (2007: 16). 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Ženske bodo raje tisočkrat premislile, preden bodo investirale v izum. Prav zato pa imajo po mojih opažanjih 
pri članih združenja ASI tudi veliko večje možnosti, da bodo dejansko uspele. 
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4. VZPON VELIKIH DRUŽB IN ZATON SAMOSTOJNIH IZUMITELJEV 
 

V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da v sodobnem času, kljub vzponu multinacionalk z 

velikimi raziskovalnimi laboratoriji, še vedno obstajajo posamezniki, ki izumljajo in 

prijavljajo patente. Opisali smo tudi njihove ključne lastnosti in opredelili razliko med njimi 

in institucionalnimi (korporativnimi) inovatorji. Vprašanje pa je, ali bo tudi v prihodnosti 

ostalo tako. Že šibek raziskovalni interes za preučevanje te populacije ali v največjih primerih 

celo njeno popolno ignoriranje nakazujeta slabe možnosti. 

 

Pri iskanju odgovora, zakaj se je (v sodobnem času) zgodil prehod od tega, da so bili nosilci 

(ustvarjalci) inovacij večinoma posamezni inovatorji, do tega, da so se inovacije začele 

razvijati zlati v okviru velikih gospodarskih družb – istočasno so se inovatorji »preimenovali« 

v znanstvenike in raziskovalce – je zelo težko najti ustrezno teoretično podlago. Ne seveda 

zato, ker bi bil ta problem posebno zapleten, ampak kot rečeno zato, ker so samostojni 

izumitelji nasploh redko predmet raziskovanja in ker se odgovor na zastavljeno vprašanje zdi 

tako jasen, da se večini ne zdi posebej vredno zgubljati čas z njim. 

 

Kot ugotavljata tudi Wagner Weickova in Eakinova (2005), so neodvisni inovatorji v 

današnjem času popolnoma prezrti in podcenjeni. V zadnjih dveh desetletjih je bil usmerjen 

znaten raziskovalen napor v analizo  procesov za razvoj novih izdelkov in tehnoloških 

inovacij v podjetjih in industriji, razvili so se centri in metode za prenos tehnologij iz 

raziskovalnih ustanov v gospodarstvo, faktorji, ki vplivajo na inovativnost regij in nacij so bili 

prav tako množično raziskovani. Enako trdi Astebro (1998): čeprav se povečuje število 

člankov o podjetništvu in inovacijah, je zelo malo znanega o ključnih vprašanjih, kot so, 

kakšna je verjetnost, da bo ideja/izum samostojnega izumitelja komercializirana, možnosti 

njenega preživetja na trgu in njenega dobička, v nasprotju s tem pa so bile narejene številne 

raziskave glede uspeha, stroškov in dobičkov na raziskovalno-razvojno usmerjenih firmah. 

Nekatere teorije o gospodarskem razvoju npr. primerjajo razviti sever z nerazvitim jugom, v 

tem primeru so nosilci inovacij kar države, spet drugje je že samo po sebi privzeto, da 

inovacije nastajajo izključno v okviru organizacij (podjetij). »Analitiki znanstvene in 

tehnološke politike so posvečali relativno malo pozornosti samostojnim oziroma samotnim 

izumiteljem. Izumitelje posameznike se običajno povezuje z dobo industrializacije in ne z 

našo sedanjostjo. /.../ Tisti čas se pogosto omenja kot zlata doba neodvisnih izumiteljev,« 

ugotavlja tudi Meyer (2004: 3). 
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»Izumitelj« je torej popolnoma odsoten in to celo do te mere, da se mora tisti, ki se mu ta 

beseda slučajno že zapiše, celo opravičevati za to. Kot recimo Maja Bučar, ki ob omembi 

»poklicnih« inovatorjev (Adama Smitha) hitro doda, da so to v današnjem besednjaku 

znanstveniki in raziskovalci (2001: 38). 

 

4.1. Smrt subjekta – zaton izumitelja 
 

Prvi problem, ki ga torej moramo obravnavati, je skoraj popolno akademsko nezanimanje v 

sodobnosti za samostojne izumitelje. Eden od ključnih razlogov se nemara skriva v tistem, kar 

bi lahko imenovali »zaton individualizma« ali »smrt subjekta«. Za slednje, kot ugotavlja 

Jameson, obstajata dve razlagi. Prva trdi, da je nekoč, v klasični dobi kapitalizma, na vrhuncu 

jedrne družine in vzpona meščanstva kot vladajočega razreda, obstajalo nekaj, čemur bi lahko 

rekli individualizem in individualni subjekti. »Toda danes, v dobi korporacijskega 

kapitalizma, v dobi t.i. človeka organizacije, birokracij tako v poslovnem svetu kakor v javni 

upravi, demografske eksplozije, danes ta stari meščanski subjekt ne obstaja več« (Jameson, 

2012: 13). Podobno ugotavljata tudi Bensman in Vidich (1971): posebej po letu 1945 so se v 

ameriški družbi zgodile velike spremembe: poslovni svet je postal organiziran v velikih 

korporacijskih birokracijah, ki so nadomestile prvotno podjetništvo, skupaj s tem razvojem pa 

se je birokratizacija pojavila tudi v drugih sferah in institucijah. No, po drugi, bolj radikalni 

razlagi, ki jo Jameson imenuje poststrukturalistično stališče, pa pravzaprav ta meščanski 

subjekt ni nikoli zares obstajal, ta konstrukt je le filozofska in kulturna mistifikacija, ki je 

poskušala prepričati ljudi, da so subjekti posedovali nekakšno unikatno osebno identiteto.  

 

Ne glede na to, ali je »subjekt« dejansko obstajal ali ne, lahko opazimo očiten premik 

raziskovalnega interesa v vedah, kot je npr. psihologija kreativnosti, od »samotnega genija« 

(ali kulta genija v romantiki) do »človeka organizacije«. Glaveanu (2010) ločuje med tremi 

paradigmami v študijah kreativnosti. Najprej je obstajala tako imenovana ON-paradigma, po 

drugi svetovni vojni se je pojavila JAZ-paradigma, v zadnjih dveh desetletjih pa naj bi 

govorili o MI-paradigmi.  

 

ON-paradigma umešča ustvarjalnost v edinstvenega posameznika, osamljenega genija, ki je 

zlasti moški in ustvarja izven družbenih ali skupinskih faktorjev ali kljub njim. Kreativnost 
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mu je dana od boga, kasneje pa je boga nadomestila biologija. S čaščenjem izjemnih 

ustvarjalnih dosežkov je paradigma postavila kreativnost med najbolj želene človeške 

lastnosti, vendar le izjemno kreativnost in ne vsakdanje. JAZ-paradigma je z razvojem 

moderne psihologije nadomestila genija z »normalno« osebo, toda obdržala posameznika kot 

enoto svoje analize. Namesto »genija« se je začelo uporabljati izraza »talentiran« ali 

»ustvarjalen«, psihologi pa so intenzivno raziskovali osebnostne lastnosti posameznikov in 

njihovo povezavo z ustvarjalnostjo. Iz kritik, ki pa so opozarjale na metodološki 

redukcionizem te paradigme in njeno postavljanje nepopolnih teoretičnih modelov, ki 

raziskujejo posameznikovo zaznavanje in osebnost v socialnem vakuumu, pa se je po mnenju 

Glaveanuja razvila MI-paradigma, ki v ospredje postavlja termine, kot sta socialna kreativnost 

in skupinska kreativnost in vede socialna psihologija in kulturna psihologija kreativnosti, ki 

poudarjata vlogo družbenih faktorjev v kreativnem procesu. Paradigma si prizadeva razviti 

bolj sistemski pristop h kreativnosti. 

 

Razvoj teh paradigem nam lahko pomaga razumeti, zakaj se je zmanjšal raziskovalni interes 

za samostojne izumitelje, ki so postali potisnjeni na obrobje. V bistvu so s svojo relativno 

izoliranostjo, skrivanjem idej pred drugimi, samotno genialnostjo, ter zaradi precejšnje 

nepomembnosti faktorjev, kot je npr. izobrazba, za lastno ustvarjalnost, in še ob dejstvu, da je 

vključenih zelo malo žensk, tipičen pojav, za katerega je bila zainteresirana preživela ON-

paradigma. V skladu z MI-paradigmo, »človekom organizacije«, tako danes vlada interes za 

raziskovanje socialnega kapitala, mreženja in skupinskega duha, kooperativnega obnašanja in 

prenosa znanja, človeškega kapitala, odprtega inoviranja in delovanja inovacijskih sistemov. 

 

Toda resnici na ljubo tudi v preteklosti, npr. med ekonomskimi klasiki, izumitelji niso bili 

deležni prav posebne pozornosti in morda je bil prvi in zadnji, ki jih je sploh opazil, Adam 

Smith. Kot ugotavlja v Bogastvu narodov, so velik del strojev, ki so v uporabi, iznašli 

običajni delavci, ki so bili zaposleni na zelo preprostih opravilih in so zato svoje misli 

usmerili v to, da bi poiskali lažje in hitrejše metode za opravljanje teh operacij. Niso pa bile 

vse izboljšave strojev izumi tistih, ki so imeli priložnost, da jih uporabljajo. Veliko izboljšav 

so naredili že sami izdelovalci strojev, nekaj pa tudi tisti, ki se imenujejo »filozofi, možje 

špekulacij«, katerih naloga je, da ne delajo nič in hkrati opazujejo vse in so zato sposobni 

združevati prednosti zelo oddaljenih in različnih predmetov (1776: 15-16). 
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In če od tu preskočimo k nekaterim najbolj sodobnim razlagam, ki se ukvarjajo z inovacijami, 

naj najprej omenimo, da je v zadnjem času posebej velikokrat uporabljen koncept inovacijskih 

sistemov, ki v okviru nacionalnega inovacijskega sistema navaja vrsto organizacij (Galli, 

Teubal, 1997 v Koman et al. 2008: 7-8), kot so ministrstva, vladne agencije, izobraževalne 

organizacije, podjetja. Samostojni inovatorji niso omenjeni, tudi vsaj društva inovatorjev ne. 

 

V kar nekaj delih, ki obravnavajo izumitelje (Meyer, 2005; Dahlin et al., 2004; Hughes, 1987; 

Bessen, 2004; Hintz, 2007), lahko najdemo ugotovitve, da sta konec 19. in začetek 20. stoletja 

pripadala samostojnim inovatorjem. To obdobje imenujejo tudi »zlato dobo neodvisnih 

izumiteljev« in sovpada z drugo industrijsko revolucijo. Vemo, da so genialni posamezniki, 

kot sta bila Thomas Edison in Nikola Tesla, ki niso bili ne dobro izobraženi ne premožni, 

nedvomno imeli ključno vlogo pri spodbujanju tehnološkega in gospodarskega razvoja v 19. 

in na začetku 20. stoletja (v začetku 20. stoletja je bilo več kot 80% patentov v ZDA še vedno 

dodeljenih posameznim izumiteljem - glej Meyer, 2005: 113). Kot ugotavlja Nicholas (2012: 

11-12), je glede na veliko literature o vzponu korporacij pogosto spregledano dejstvo, da je 

pomemben delež inovacijske dejavnosti v Veliki Britaniji in tudi v drugih državah v poznem 

devetnajstem in v začetku dvajsetega stoletja prišel izven podjetij. Še več, povprečna 

kakovost izumov samostojnih izumiteljev je bila visoka. Nicholas meni, da so samostojni 

izumitelji razvili prelomne inovacije zato, ker je bil njihov delovnik iskanje nenavadnih in 

novih idej, ki izhajajo iz izvirnega razmišljanja. Možno je tudi, da so bili bolj ustvarjalni zato, 

ker so bili bolj osvobojeni tradicije, že poznanih meja, ali tistega, kar je Joseph Schumpeter 

opisal kot "rutinizacijo". 

 

Vendar pa so se, kot poudarja Hintz (2007: 2), razmere spremenile po letu1933, ko se je v 

ZDA prvič zgodilo, da je nad 50% patentiranih izumov pripadalo korporacijam, njihova 

očitna premoč pa se je začela šele po letu 1955. Takšne spremembe je mogoče razložiti z 

zmanjšanjem vloge neodvisnega izumitelja ali z večjo udeležbo podjetij na tehnološkem trgu 

(Khan, 2005: 221). 

 

Razlog se torej zdi tako preprost, da sploh ne potrebuje kakšne dodatne razlage. 

»Kompleksnost moderne tehnologije je povzročila, da so inovacije postale kooperativen 

proces, ki vključuje veliko različnih ljudi,« meni Bessen (2004: 19). Ali: »Ko so se inovacije 

začele industrializirati, so neodvisni inovatorji postali vse bolj obrobni deležniki inovacijske 

aktivnosti« (Rossenberg, 1994 v Dahlin et al. 2004: 1167). Freeman meni, da so se takšne 
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spremembe začele v 19. stoletju, ko se je narava raziskovanja in razvoja preusmerila od 

obrtnega k bolj znanstvenemu pristopu, ki temelji na večji kompleksnosti invencij in inovacij, 

kot tudi na vse večji delitvi dela med R & R in proizvodnjo (Freeman v Zook, 1997: 7). 

Hkrati pa samostojni inovatorji vendarle še vedno obstajajo in še vedno izumljajo, so pa v 

ekonomskih teorijah, lahko bi rekli, »še živi pokopani«. 

 

Najbolj podrobno razlago o vzponu velikih družb in njegovih posledicah je podal Joseph 

Schumpeter (1939, 1943) in prav njegova teorija razvoja gospodarstva in družbe nam bo v 

nadaljevanju služila kot izhodišče za razumevanje družbenih sprememb, kljub temu, da je tudi 

on populacijo izumiteljev v celoti ignoriral in izumitelje imel za gospodarsko nepomembne 

akterje, saj naj bi zgolj »izumljali in ne inovirali«. Izum namreč postane inovacija šele, ko se 

jo postavi v poslovno prakso in ima gospodarski učinek (1939: 15-82). Inovacija prav gotovo 

zahteva kooperacijo različnih akterjev, kar pa ne velja nujno za izum, ki lahko nastane do 

določene mere ločeno od kakršnega koli sodelovanja, pogosto v veliki tajnosti. Poudarjanje 

sodelovanja, kar je danes sestavni del kakršne koli obravnave procesa inoviranja, se na ravni 

ustvarjanja izuma zdi precenjeno. Kljub temu, da Schumpeter meni, da »inovacija lahko 

nastane brez česa, kar bi prepoznali za invencijo in invencija ne povzroči vedno inovacije« 

(isto: 80), bi vendarle lahko trdili, da v večini primerov inovacija nastane iz invencije. Iz tega 

vidika se zdi šibek raziskovalni interes za skupino, ki ustvarja bolj invencije kot inovacije, 

neupravičen. 

 

4.2. Schumpetrov zaton podjetništva in propad kapitalizma 
 

Madžarsko-avstrijsko-ameriški ekonomist Joseph Alois Schumpeter (1883 – 1950) je s svojim 

delom, v katerem opozarja na pasti kapitalizma, danes, v luči zadnje gospodarske krize, 

gotovo ena najbolj aktualnih osebnosti na področju ekonomske teorije. »Zdi se, da je Keynes, 

ki je zaznamoval ekonomsko teorijo in politiko 20. st., sedaj v Schumpetrovi senci,« ugotavlja 

Mira Rihtarič (2008: 28), mnogi ga imajo tudi za enega najboljših analitikov kapitalizma. 

Schumpeter namreč v dominantni ekonomski teoriji svojega časa (neoklasicizem) ni našel 

zadostnih pojasnil, kaj spodbuja ekonomske spremembe, saj je bil proces sprememb v 

glavnem zapostavljen v želji po iskanju sil uravnoteženja in optimalnega stanja v 

gospodarstvu. Zato je oblikoval teorijo ekonomske evolucije kot »ustvarjalno uničevanje« 
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(kreativno destrukcijo), dinamični model, ki pojasnjuje krožni tok, vzpone in padce v 

gospodarstvu in tudi njegov razvoj.  

Za nosilca sprememb in »srce« kapitalističnega sistema je postavil podjetnika, izhajajočega iz 

meščanskega razreda, izjemnega posameznika, ki uvaja na trg inovacije, nove kombinacije, ki 

jih je razumel v zelo širokem pomenu, ne le kot nove proizvode, tudi nove metode, 

organizacijske oblike. Podjetnik je zmožen v novih izdelkih predvideti dobiček in premagati 

ovire, ki mu stojijo na poti.  

 

Pred nastankom kapitalizma namreč srednjeveško plemstvo ni imelo nobene motivacije, da bi 

svoje dobrine delilo z nižjim razredom, buržoazija pa je z racionalizacijo proizvodnih 

procesov omogočila pocenitev, večjo dostopnost dobrin in s tem dvig standarda prebivalstva. 

Tako je začela nastajati družba, v kateri so imeli podjetni ljudje enake možnosti za uspeh. 

Kapitalistični sistem je tako živahen razvojni proces, v katerem nove tehnološke novosti 

stalno izpodrivajo stare. Gibanje navzdol povzroča pojav podjetnikov – imitatorjev, nato se 

spet pojavi nov roj podjetnikov – inovatorjev in nov vzpon gospodarstva. Zanj je bistveno 

dinamično gibanje v ekonomiji, temelječe na inovacijah, stanje gospodarskega ravnovesja pa 

naj bi pomenilo stagnacijo. Schumpeter je, kot smo že omenili, strogo razlikoval med izumom 

(invencijo) in inovacijo. Dokler izumi niso uvedeni v prakso, so ekonomsko popolnoma 

nepomembni. Podjetnik ni izumitelj, podjetnik ne izumlja, temveč inovira. 

 

V svojem kasnejšem delu Kapitalizem, socializem in demokracija (1943) je predvidel zaton 

kapitalizma. Prvi in najpomembnejši razlog vidi v sami naravi tehnološkega napredka. 

Produkcija novih dobrin postaja vse kompleksnejša, zato tehnični napredek postaja vse bolj 

stvar timskega dela usposobljenih in šolanih specialistov, inovacije postajajo vse bolj 

napovedljive, inoviranje, razvoj pa poteka rutinsko, brezosebno in mehanicistično. Vzpon 

velikih korporacij v začetku 20. stoletja naj bi povzročil, da je podjetnik postal nepotreben. Le 

velike korporacije namreč lahko investirajo v raziskovalno-razvojne laboratorije, v katerih se 

zaposlijo skupine inženirjev in znanstvenikov. Čeprav to povzroča rutinizacijo inovacijskega 

procesa, razosebi in avtomatizira tehnološke spremembe, pa bodo zaradi večje učinkovitosti 

velika podjetja nadvladala majhna in srednja, ki so zgodovinsko gledano bila plodna tla za 

pogumne inovatorje z radikalno novimi idejami. Monopolistične korporacije bodo zato bolj 

kot podjetniki vir inovacij in gospodarskega napredka. Kot je predvidel, bo to imelo globoke 

posledice za celotno družbo, navsezadnje tudi s spremembo kapitalizma v nekakšen zmerni 
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socializem (Schumpeter v Lamoreaux in Sokoloff, 2005; Schneider, 2007: 2;  Braunerhjelm 

in Svensson, 2007). 

 

Drugi razlog vidi v ločitvi zasebne lastnine kot enega temeljnih postulatov kapitalizma od 

podjetnika, saj v delniških družbah z množico solastnikov izginja neposredna povezava z 

lastništvom. Nazadnje naj bi se podjetniška miselnost začela izgubljati tudi kot družbena 

vrednota, kar je povezano z razpadanjem družinskih vrednot meščanske družine. K temu naj 

bi izdatno pripomogel tudi sloj antikapitalističnih intelektualcev, ki kritizirajo zasebno 

lastnino in meščanske vrednote.  »Soočeni z rastočo sovražnostjo okolja in z zakonodajno, 

administrativno in sodno prakso, rojeno iz te sovražnosti, bodo podjetniki in kapitalisti – 

pravzaprav celoten sloj, ki sprejema buržoazni način razmišljanja – sčasoma prenehali 

delovati. Njihovi odločilni cilji hitro postajajo nedosegljivi, njihova prizadevanja jalova,« 

pravi Schumpeter (2010: 143). 

 

Kot ugotavlja Bučar (2001: 53), Schumpetrove ideje v času njegovega pisanja niso imele 

veliko vpliva na makroekonomsko teorijo, nekateri neoklasiki pa so se celo poudarjeno 

distancirali od njegovih zamisli, ki naj ne bi smele imeti mesta v »pravi« ekonomski teoriji. 

Vendar pa so imele dosti večji vpliv na teorijo organizacije, teorijo inovacije in tudi na 

evolucijsko teorijo ekonomskega razvoja. Kot navaja tudi Rihtarič (2008: 30), so 

Schumpetrove misli o učinkih monopolnih in oligopolnih trgov na tehnične spremembe ter o 

vplivu tehnologije na pojav velikih podjetij vzpodbudile študije o odnosu med tehnično 

spremembo in tržno strukturo, njegovo razlikovanje med invencijo in inovacijo pa je 

vzpodbudilo več odzivov v teoretskih in empiričnih raziskavah glede vprašanja, ali so 

inovacije dejansko tako neodvisne od invencij, kot je menil on. Kritična ocena Schumpetrove 

teorije je vodila k diskusiji o naravi tehničnih sprememb, o časovnem zamiku med invencijo 

in aplikacijo, o pomenu patentov in difuziji tehničnih sprememb. 

 

Schumpetrova napoved o propadu kapitalizma se sicer ni udejanjila, in kot meni Damijan, »bi 

kritična intelektualna elita leve provenience celo lahko rekla, da 'ne samo da se je Schumpeter 

zmotil v svoji napovedi o zatonu kapitalizma, pač pa se je kapitalizem v zadnjih letih še 

povampiril v obliki neoliberalizma'« (2011: 14). Danes dejansko podjetniška aktivnost še 

vedno ni stvar rutine, nasprotno, podjetniška funkcija v mnogih ekonomijah se danes zdi celo 

bolj živa kot kdajkoli prej (Rihtarič, 2008: 30,31). Ob tem je potrebno omeniti uspešnico 

Hermanna Simona Skriti zmagovalci 21. stoletja (2010), ki naj bi po njegovem bili majhne in 
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srednje velike izvozno usmerjene družbe, ki so se uspešno spopadle z izzivi globalizacije. 

Navadno poslujejo v zelo ozki tržni niši (npr. proizvajajo citronsko kislino, kazalce za ure, 

papir za bankovce) in so javnosti neznane. Toda pregled podjetij, ki jih navaja, kaže, da imajo 

prek 2.000, celo 18.000 zaposlenih, kar je (vsaj za slovenske razmere) že zelo velika družba. 

Skrite zmagovalce bi tako težko imeli za podjetnike, ki jih je imel v mislih Schumpeter.   

Zato se Schumpeter v svoji viziji prevlade velikih družb nad majhnimi enotami (ki so v 

njegovem primeru »podjetniki«, v našem pa predvsem izumitelji posamezniki in tudi mala 

podjetja) ni popolnoma nič zmotil. Velika podjetja, multinacionalke, v katerih nastajanje 

novega tehničnega znanja dejansko do določene mere poteka mehanično, proces odločanja pa 

je zbirokratiziran, imajo vse večjo vlogo27.  

 

Zmotil se je samo v končni interpretaciji, in sicer, da je ta pojav povezal s socializmom. Tisti, 

ki obvladujejo svetovno gospodarstvo, so namreč še vedno kapitalisti, vendar bančni mogotci 

in lastniki multinacionalk in ne podjetniki (ali nekaj, kar Negri in Hardt (2000) imenujeta 

Imperij – niz nacionalnih in nadnacionalnih organizmov – MDS, STO, ZN, multinacionalke 

… - združenih pod eno logiko vladavine). V tem smislu je še vedno zelo aktualno tudi delo 

Johna K. Galbraitha (1967, prevedeno 1970) Nova industrijska država, v katerem ugotavlja, 

da je tehnični napredek ZDA v rokah 500 ali 600 velikih družb, ki s kapitalom, produkcijsko 

močjo in sredstvi materialnega in duhovnega vplivanja obvladujejo celotni sistem moderne 

industrijske države, torej si čedalje bolj lastijo tudi oblast v državi. Avtor analizira delovanje 

teh korporacij in osvetljuje, kako ima tržišče samo čedalje manj vpliva na gospodarstvo, ker 

družbe same določajo, kaj se bo proizvajalo in prodajalo. 

 

4.3. Ali še obstaja prostor za samostojne izumitelje med velikimi družbami? 
 

Sprašujemo se torej, če je industrializacija (ki jo zaznamujejo spremembe v organizaciji dela 

– delitev dela, masovna proizvodnja in uporaba strojev v proizvodnji), ki je spodbudila 

nastanek velikih družb, res povzročila, da je samostojni izumitelj postal nepotreben. Dejstvo 

je, da nek »garažni« izumitelj ne more v svoji delavnici oskrbovati tržišča z letali, celo za 
                                                 
27 Gre za razlago, po kateri tehnologija sama zahteva svojo umestitev v drugačno organizacijsko obliko in torej 
zaradi svoje naraščajoče kompleksnosti zahteva svojo preselitev od prvotnih tvorcev – podjetnikov, v velike 
avtomatizirane in zbirokratizitane družbe. Glede tega, ali je bil Schumpeter tehnološki determinist, so mnenja 
deljena. Medtem ko Zook meni, da se mu ne da pripisati tehnološkega determinizma, saj je prepoznal družbene 
in organizacijske sile, ki igrajo ključno vlogo v cikličnih procesih industrijskih sprememb (1997: 6), obstajajo 
tudi nasprotna mnenja, ki ga (ali vsaj njegove naslednike neoschumpeterjance) s tehnološkim determinizmom 
neposredno povezujejo (Pribac, 2010: 22; Cherlet, 2011: 4; Erbil, 2007). 
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kakšen preprost izdelek, kot so npr. zamaški za steklenice, bo težko sam vzpostavil 

proizvodnjo in trženje. Vendar pa so v »zlati dobi neodvisnih izumiteljev« tudi že obstajala 

velika podjetja in vprašanje je, zakaj so tedaj samostojni izumitelji lahko uspevali, danes pa 

domnevno ne morejo. Nicholas (2012) je v svoji študiji raziskoval spreminjajočo se 

organizacijsko strukturo za inovacije v Veliki Britaniji od leta 1870 dalje in premik od 

neodvisnega izumiteljstva do dejavnosti raziskav in razvoja, ki potekajo znotraj meja podjetij. 

Kot je ugotovil, je bilo v Veliki Britaniji že pred stoletjem opazno neskladje med 

zmogljivostjo za razvoj novih idej in hkrati relativno nesposobnostjo za njihovo uspešno 

izvedbo, kar je razvidno iz karier pomembnih samostojnih izumiteljev. V mnogih primerih 

samostojni izumitelji niso uspeli niti sami tržiti niti prodati svojih  izumov tretjim osebam, 

vendar je, kot meni avtor, morda to bolj značilen britanski problem. Med drugim omenja 

primer Franka J. Whittlea (1907-1996), ki je vložil na britanski patentni urad patent za 

turboreaktivni motor leta 1930. Gre za izum, ki je postal en izmed najbolj pomembnih 

dosežkov dvajsetega stoletja. Toda, ko Whittle o njem obvestil uradnike na Britanskem 

zračnem ministrstvu, so ga zavrnili kot neizvedljivega, prav tako več zasebnih družb. Enajst 

let kasneje je prototip letala z uporabo Whittleovega motorja dosegel 800 funtov potiska, 466 

milj na uro in nadmorski višini 7,21 milj, kar je daleč preseglo vse sorodne dosežke pred tem 

časom. Zaradi tehnološke negotovosti in slabe komercializacije je inovacija prešla v uporabo s 

precejšnjo zamudo. Po drugi strani Nicholas ugotavlja, da v ZDA obstajajo trdni dokazi za 

delitev dela v izumljanju, saj so podjetja izbirala dopolnilne iznajdbe od neodvisnih 

izumiteljev, ki so delovali izven njihovih formalnih raziskovalno-razvojnih oddelkov, 

obstajajo pa tudi nekateri primeri tovrstnih izmenjav v Veliki Britaniji (slaščičarna Cadbury 

vzdržuje register zunanjih izumov). 

 

Nicholas meni, da bi z interakcijami med samostojnimi izumitelji kot viri novih idej in 

podjetji, ki so jih zmožna tržiti, gotovo dosegli koristi, tako za izumitelje kot za družbo: 

»Možnosti za sožitje med samostojnimi izumitelji in podjetji so tudi zato, ker eni in drugi 

običajno delujejo  na različnih področjih tehnološkega razvoja. To dopolnjevanje bi ob 

prisotnosti posrednikov, ki bi olajšali prodajo patentov, pomenilo, da bi samostojni izumitelji 

lahko imeli ključno vlogo v procesu tehnoloških sprememb tudi v razvitih korporativnih 

gospodarstvih« (Nicholas, 2012: 13).  

 

Ključno vprašanje je torej, zakaj do sodelovanja in dopolnjevanja med samostojnimi 

izumitelji in družbami ne prihaja, čeprav bi od tega oboji imeli koristi. Vzemimo tipičnega 
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slovenskega izumitelja, ki je nekaj iznašel in si hkrati tudi zamisli, katero podjetje bi bilo 

lahko zainteresirano za njegov izum. Kot kažejo izkušnje združenja izumiteljev ASI, si 

običajno zamislijo kakšna znana, pogosto večja slovenska podjetja. Uspeh pa je zelo vprašljiv, 

če ne skorajda ničen, s kakšno pomembno izjemo. To priznavajo celo na vladnem portalu 

Imam idejo, kjer je veliko koristnih napotkov za inovatorje: »Veliko izumiteljev pristopi le do 

najbolj znanih podjetij. Žal pa so le redka večja podjetja pripravljena sprejemati ideje od 

zunaj« (Imam idejo, 2013). Običajno se izkaže, da je značilen interesent za izum majhno 

podjetje, tipično kakšno družinsko obrtniško podjetje iz soseščine. To pa za izumitelja, ki je 

uspel skleniti z njim licenčno pogodbo, pomeni, da se bo moral sprijazniti z ne nujno najbolj 

idealnim potekom nadaljevanja sodelovanja. Velikokrat pride do precejšnje zakasnitve z 

začetkom proizvodnje izdelka, saj si majhno podjetje pogosto ne more privoščiti niti enega 

človeka, ki bi intenzivno s polnim delovnim časom delal na oblikovanju izdelka za serijsko 

proizvodnjo, nakupu strojev v ta namen in vseh povezanih aktivnostih. Drug problem je, da 

ne bo prodanih toliko kosov izdelkov, kot se je inovator nadejal, saj ta podjetja pretežno 

oskrbujejo lokalno tržišče, kar pomeni, da bodo tudi inovatorjevi prihodki (inovatorju 

običajno pripada določen % od prodajne cene vsakega prodanega izdelka) toliko manjši.  

 

Izumitelj bi torej imel veliko večje koristi, če bi se lahko povezal z veliko družbo, ne more pa 

se iz preprostega razloga: velikim družbam se ni potrebno povezovati z izumitelji. Novi 

izdelki namreč vedno predstavljajo poslovno negotovost in za družbo je veliko bolj varno, da 

uvaja na trg le malenkostne izboljšave prejšnjih, že preverjenih izdelkov. Drug problem je ta, 

da dokler lahko obstoječe izdelke širi na vedno nova tržišča po svetu, in ima od tega dobiček, 

ni nobene potrebe, da bi proizvajala nekaj novega. In ne nazadnje, za veliko družbo je daleč 

najboljša strategija, da pač počaka nekaj let in spremlja, kako se prodaja inovacije obnese pri 

majhnem podjetju. Če opazi, da bi inovacija utegnila biti uspešna, bo velika družba hitro 

izdelala svojo različico ali pa preprosto prekopirala obstoječo, saj je malo verjetno, da je 

majhno podjetje ali izumitelj lahko investiralo v patentne prijave in njihovo vzdrževanje, kar 

je problem, ki se mu bomo posvetili v naslednjem poglavju.   

 

Razlika med majhnimi in velikimi podjetji je tudi v samem načinu prodaje izdelkov. Medtem, 

ko veliko podjetje računa na oglaševalske akcije, prek katerih bo uporabnike toliko časa 

prepričevalo, da nekaj potrebujejo, da bodo to nazadnje zares potrebovali, majhno podjetje 

nima sredstev za reklamo, zato mora dejansko bolj razmišljati v smeri, ali uporabniki nekaj 

zares potrebujejo. Zato se izumitelji pretežno lahko povezujejo le z majhnimi podjetji, pri 
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čemer je pozitivno to, da jih je veliko – po Evropski listini o malih podjetjih (2000) kar 99% 

vseh podjetij predstavljajo mala podjetja. Kot navaja Šulin (2005: 26), sodobne študije o 

inovacijah ugotavljajo, da so glede na število zaposlenih delavcev mala podjetja bolj 

inovativna, kljub temu pa inovacijski voditelji na trgu ostajajo velike in močne organizacije 

(isto: 62): »Velika podjetja imajo dovolj finančnih virov, lasten R&R, tveganje lahko 

razpršijo z diverzifikacijo dejavnosti na več projektov, medtem ko so majhna podjetja bolj 

fleksibilna, nimajo formalizirane strukture in birokracije, so prilagodljiva ter pripravljena 

hitro reagirati in slediti tržnim razmeram v turbulentem okolju. Primanjkuje pa jim 

kvalificiranih tehničnih specialistov, soočajo se s težavami pri pridobivanju kapitala, tvegane 

inovacije jim predstavljajo velika finančna tveganja.« 

 

4.4. Samostojni izumitelji, velike družbe in problem kompleksnosti izumov 
 
V prejšnjem razdelku smo ugotavljali, da industrializacija (in pojav velikih družb) sama po 

sebi še ni zadosten pogoj za zaton samostojnih izumiteljev. Toda iz Schumpetrove razlage 

izhaja še nekaj pomembnejšega: kompleksnost sodobne tehnologije. Vprašati se moramo torej 

tudi, ali je sodobna tehnologija postala prekompleksna, da bi jo nek posameznik lahko 

obvladoval? To je zelo pomembno vprašanje. Če namreč vzamemo že nek majhen izdelek, 

kot je mobilni telefon, se povprečnemu uporabniku kaj malo sanja, kako ta dejansko deluje, 

kaj šele, da bi ga znal sam sestaviti iz nič.  

 

Drug problem pa ni samo kompleksnost tehnologije, temveč tudi izginevanje splošnega 

tehničnega znanja. Recimo, da je bila še pred tridesetimi leti klasična delitev domačega dela 

taka, da so ženske skrbele za gospodinjske zadeve (prehrano, pospravljanje), moški pa za 

različna zunanja opravila, znali pa so tudi sami popraviti kaj, kar se je pokvarilo (avtomobile, 

vodovodne instalacije …), kar se je danes bolj ali manj spremenilo v to smer, da ženske še 

vedno skrbijo za gospodinjske zadeve, moški pa znajo zamenjati žarnico. Vendar ne gre le za 

kompleksnost tehnologije, temveč tudi za preprost izračun, ki izhaja iz višjega življenjskega 

standarda ljudi. Če ste zasebni psihoterapevt in vaša svetovalna ura stane 50 €, ne boste 

zgubljali dve uri za študij WC kotlička, ki se je pokvaril, temveč boste poklicali nekoga, ki bo 

zadevo popravil v 10 minutah in mu boste dali za to 30 €. Kljub temu, da se v WC kotličku 

nahaja zelo preprost mehanizem, ki ga vsakdo lahko hitro razume. Znanje, s katerim se 

preživljamo, je postaja vse bolj ozko specializirano in v vsakdanjem življenju vse bolj 

uporabljamo množico stvari, za katere ne vemo, kako so zgrajene, po kakšnih principih 
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delujejo in v končni fazi nas to niti ne zanima. Toda kot uporabniki lahko vseeno zelo točno 

vemo, kaj nas pri kakšnem izdelku moti in kaj bi se dalo na njem izboljšati. Recimo, da si 

zamislimo, da bi se televizor lahko prižgal tako, da bi mu pomežiknili, nimamo pa pojma, 

kako to doseči. Ne razumemo elektronike v televizorju, ne programske opreme, ki podpira 

njegovo delovanje, niti ne vemo nič o senzorjih, ki bi se lahko odzvali na naša dejanja. V 

takih primerih so npr. navodila združenja izumiteljev ASI zelo jasna: inovator naj najprej 

naredi prototip, šele potem, ko vidi, da ta deluje, naj vloži patent. Če ne zna sam narediti 

prototipa, se mora povezati z ljudmi, ki bodo to znali (ali jih bo plačal za njihovo delo ali pa 

ponudil delež pri izumu) ali pa naj raje pozabi na idejo. Inovator (in njegovi sodelavci) 

morajo izum poznati do potankosti.  

 

Veliko slovenskih izumiteljev ima dejansko lastne garažne delavnice (kar si je mogoče 

ogledati tudi v televizijskih arhivih na internetu – gre za oddaje ali izseke, ki sta jih v zadnjih 

treh letih o izumiteljih posneli TV Slovenija in POP TV) in pogosto lahko povsem sami 

izdelajo nek prototip, neredko pa morajo kljub temu določene dele naročiti kje drugje, npr. pri 

kakšnih obrtnikih. Ob tem pa se seveda pojavi neprijetno vprašanje: glede na to, da so 

sodobni izdelki vse bolj kompleksni in da mora pri njihovem nastajanju sodelovati veliko 

specialistov, kako pomembni pa so sploh še lahko izumi samostojnih izumiteljev, glede na to, 

da še vedno nastajajo v domačih garažah?  

 

Kot ugotavlja Beukel (2013) stopnja kompleksnosti znanja, ki ga ima neka organizacija, 

pomembno vpliva na stopnjo kompleksnosti inovacij, ki jih organizacija ustvarja. Vendar pa 

avtorica omenja tudi nasprotujoča si mnenja glede vpliva znanosti na vrednost (pomembnost) 

izumov. Medtem ko nekateri ugotavljajo, da je znanost kot vir bolj kompleksnih izumov, so 

drugi prišli do rezultatov, da povezava med znanostjo in posameznimi izumi ne more razložiti 

njihove vrednosti in da vpliva le na obseg podanih (»forward«) citatov. Spet drugi so 

ugotovili, da povezava z znanostjo pojasni vrednost patentov v farmacevtskem sektorju, ne pa 

tudi v drugih panogah (isto: 8).  

 

Kljub temu lahko precej z gotovostjo predvidevamo, da samostojni izumitelj ne bo mogel 

ustvariti nekega zelo kompleksnega izdelka, za kaj takega je namreč potrebna ekipa. Toda po 

drugi strani lahko z enako gotovostjo trdimo, da so tudi povsem preprosti izdelki še vedno 

pomembni za naše življenje (pa naj bo to recimo kemični svinčnik ali običajno kolo), kljub 

temu, da istočasno uporabljamo tudi vse več zelo kompleksnih izdelkov. V tem smislu bi 
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lahko, vendar samo delno, sklepali, da samostojni izumitelji prej ustvarjajo izume, ki spadajo 

k nizkotehnološkim kot visokotehnološkim panogam (čeprav seveda viskotehnološki izdelki 

niso nujno kompleksnejši od nizkotehnoloških). Toda, če to drži, še vedno ne moremo trditi, 

da so visokotehnološki izdelki »pomembnejši« od nizkotehnoloških. Do zanimive ugotovitve 

so prišli Likar in sodelavci (2013), ki so prek raziskave, ki je vključila večino srednjih in 

večjih slovenskih podjetij, ugotovili, da je za doseganje vodilnega položaja v visoko in 

srednje visoko tehnoloških podjetjih potrebno bistveno več finančno in nefinančno vlagati v 

inoviranje kot v ostalih panožnih skupinah. Zato menijo, da bi bila nujna usmeritev tudi v 

intenzivno spodbujanje inoviranja v nizko in srednje nizko tehnoloških panogah, saj bi 

izboljšanje inovativnosti v teh panogah močno doprineslo k BDP. Produktivnost inovacijskih 

vlaganj (glede na dosežene inovacijske prihodke)  nizko in srednje-nizko tehnoloških 

predelovalcev je namreč znatno višja kot v primeru visoko in srednje-visoko tehnoloških 

podjetij.  

 

Da bi skušali odgovoriti na to vprašanje o pomembnosti (ali vplivnosti) izumov samostojnih 

izumiteljev, se moramo spustiti na dokaj zapleteno področje ocenjevanja izumov, o katerem 

sicer obstaja zelo obsežna literatura. Obstajajo vplivne inovacije, ki so spreminjale svet in 

seveda množica manjših, komaj opaznih. Lahko bi rekli, da glede pomembnih inovacij iz 

preteklosti obstaja dokaj veliko soglasje glede tega, katere naj bi bile prelomne ali prebojne. 

Koncut (2006) v slikanici, namenjeni zlasti otrokom, razvršča izume in odkritja po letu 

njihovega nastanka in dejansko lahko opazimo, da je njihova največja koncentracija na 

prelomu iz 19. v 20. stoletje. Prav tako opazimo, da so za veliko večino izumov odgovorni 

izumitelji posamezniki. Toda, ali je danes še vedno tako? Na to bomo skušali odgovoriti v 

nadaljevanju. 

 

4.4.1. Izboljšave in izvirni izumi 
 

Če posplošimo, v literaturi najdemo razdelitev inovacij na dve skupini (kako je kakšna 

imenovana, je odvisno od avtorja) glede na njihovo vplivnost. 

V prvi skupini so radikalne, prebojne, revolucionarne, tudi korenite (Mulej, 2000 v Novak, 

2002: 9) inovacije, v drugi pa inkrementalne, rutinske inovacije, izboljšave, postopne 

inovacije. Prve in druge bi lahko imenovali tudi »makro« in »mikro« inovacije (Smith in 

drugi, 2003: 4-5). Inkrementalne inovacije naj bi prinašale majhne spremembe v obstoječem 



59 
 

produktu, in čeprav ne prinašajo nečesa zelo novega, imajo pogosto pomembne gospodarske 

posledice. Nasprotno radikalna inovacija prinaša nekaj popolnoma novega, odpira nove trge 

in možnosti uporabe, kasneje vzpodbudi serijo mikro inovacij, vendar imajo z njeno uvedbo 

podjetja pogosto velike težave. Likar in Lipnik (2013: 12) navajata ugotovitve Claytona 

Christensena, da bi današnji svet potreboval več prebojnih inovacij: »Inkrementalne inovacije, 

ki sicer nadgrajujejo obstoječe znanje, so sicer nujne in koristne, a te predvsem povečujejo 

učinkovitost, in pogosto prav ta učinkovitost zmanjšuje število delovnih mest.« To drži le 

delno. Kot ugotavljata Henderson in Clark (1990: 9-10), je razdelitev na radikalne in 

inkrementalne inovacije omogočila pomembne uvide, vendar je v osnovi nepopolna, saj je 

mogoče najti večje število inovacij, ki so vključevale le malenkostne spremembe, vendar so 

prinesle precej dramatične konkurenčne posledice.  

 

Naslednji problem je, da ni pravega soglasja glede tega, kaj naj bi »prelomno«, »prebojno« ali 

»radikalno« sploh pomenilo. Garcia in Calantone (2002) sta v samo 21 študijah o inovacijah 

našla kar 15 različnih konstruktov in uporabo vsaj 51 različnih meril za vrednotenje izumov. 

Veliko avtorjev »prelomno« in »radikalno« razume kar kot eno in isto. Sami bomo 

prebojnost/prelomnost in radikalnost ločili na naslednji način: ko govorimo o prebojnosti, 

imamo v mislih to, da je izum pomembno vplival na človeštvo in povzročil spremembe v 

družbi, ko govorimo o »radikalnosti«, pa imamo v mislih zlasti originalnost izuma, izvirnost 

ideje, kar pomeni, da pred izumom nekaj zelo podobnega še ni obstajalo. Pri radikalnosti ni 

pomembno to, da je izum morda pomemben le za ozko skupino uporabnikov, da ne spreminja 

sveta in da je morda povsem enostaven. Kot tretja kategorija pa je tu še kompleksnost 

izumov, ki smo jo obravnavali v prejšnjem podpoglavju in je prav tako ne moremo 

neposredno povezati z radikalnostjo ali prelomnostjo.  

 

Obstaja veliko izumov, ki so razmeroma originalni, preprosti (nekompleksni) in imajo tudi 

široko množico uporabnikov, vendar so za človeštvo popolnoma neusodni, kar pomeni, da bi 

mirno lahko shajali tudi brez njih. Takšna primera sta npr. razpršilec za parfum in okvirček za 

diapozitive Petra Florjančiča, ki se štejeta za njegove najuspešnejše izume. Hkrati pa je 

Florjančič izumil nekaj precej pomembnejšega, zračno blazino za avto, ki jo je skiciral že leta 

1957, vendar ni uspel razviti prototipa (Dnevnik, 2011).  

 

Obstajajo tudi taki radikalni izumi, ki so dosegli množično uporabo po vsem svetu, vendar je 

bila ta razmeroma kratkotrajna (bolj v smislu »modne muhe«), kot primera lahko navedemo 
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hulahop obroč in Rubikovo kocko. Oboje je sicer še vedno dostopno na tržišču, uporabniki pa 

so zelo redki v primerjavi s časom njune eksplozije, ko si skoraj nobeno gospodinjstvo ni 

moglo privoščiti, da ne bi kupilo vsaj enega izdelka.  

 

Po drugi strani obstajajo izumi, ki so radikalni in kompleksni, vendar so pomembni le za zelo 

ozko skupino uporabnikov. Vzemimo primer samostojnega izumitelja Luka Žnidaršiča, ki je 

ob pomoči svojega očeta razvil pomožni elektro pogon za jadralna letala, ki je postavljen v 

kljun letala. Postavitev majhnega, a zmogljivega brezkrtačnega elektromotorja v kljun letala 

je omogočila odpravo negativnih lastnosti obstoječih izvlečnih motorjev in predstavlja 

nevtralen vpliv pogonskega sistema na uravnoteženo obtežitev letala. Zaradi zložljivega 

propelerskega sklopa je pogonski sistem bolj aerodinamične oblike od obstoječih rešitev, ki 

imajo propeler že nameščen v kljunu (TIA, 2011). Inovator na svoji spletni strani govori o 

»revolucionarni« zasnovi in »svetovni novosti«28, kar sicer za izumitelje, ki so običajno zelo 

navezani na svoje izume, ni nič nenavadnega, vendar bi v tem primeru to potrdili tudi 

strokovnjaki, saj je Žnidaršič za izum prejel pomembna priznanja29.  

 

Naslednje zanimivo vprašanje je, ali obstajajo prebojni izumi, ki pa niso radikalni? To je 

povsem mogoče že v tem smislu, da je bilo mnoge potencialno prebojne izume potrebno 

nadgraditi z vrsto izboljšav (inkrementalnih inovacij), da so sploh dosegli svoj potencial za 

spreminjanje družbe. Po drugi strani lahko vzamemo za primer spletno aplikacijo Facebook. 

V tehnološkem smislu ne predstavlja nobenega pomembnega napredka od prejšnjega stanja 

tehnike, inovacija potemtakem ni radikalna, povsem možno pa je, da se bo izkazalo, da je 

imela dramatičen vpliv na današnje mlade generacije, na njihovo samozavest, življenjsko 

zadovoljstvo, osebno identiteto, razumevanje prostorov intimnosti/javnosti … in številne 

študije o tem že potekajo (npr. Moreno et al., 2012; Schwartz, 2012; Valenzuela et al., 2008). 

 

Pri ocenjevanju prebojnosti/prelomnosti sodobnih inovacij (ki smo ju definirali kot vplivnost 

na družbo) obstaja predvsem problem časa nastanka inovacije. Za nazaj zelo lahko presojamo, 

kateri izumi so bili pomembni, zelo težko pa je oceniti (prihodnje) posledice sodobnih 

izumov. Zato ni presenetljivo, da bolj ko se v slikanici Pregled zanimivih odkritij (Koncut, 

2006) bližamo letu 2000, bolj so odkritja redkejša. Zaključi se z dvema, ki nista ne izum ne 

                                                 
28 Dostop prek: http://www.lzdesign.si/inovacije.php (7.8.2013). 
29 Pomembna priznanja so navedena na njegovi spletni strani: http://www.front-electric-
sustainer.com/awards.php (zadnji dostop: 7.8.2013). 
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odkritje (1997: v vesolje so izstrelili posmrtni pepel znanstvenika Timothyja Learyja in s tem 

zabeležili prvi pogreb v vesolju; 2001: Dennis Tito je plačal 20 milijonov dolarjev, da je 

lahko postal prvi turist v vesolju), kot da bi se leta 2000 zgodovina izumov končala in da je 

vse že izumljeno. Zanimivo pa je, da so takšnega mnenja tudi nekateri drugi avtorji, npr. 

Backes in Janke (2004), ki trdita, da razvoj radikalnih inovacij upada. Ena od možnosti, če to 

drži, je morda vse večja prevlada velikih, uveljavljenih podjetij na tehnološkem področju, saj 

naj bi številne študije kazale, da radikalne inovacije prej izvirajo od »začetnikov« kot 

»uveljavljenih« akterjev (Ferriani et al., 2008: 2): »Večina uveljavljenih podjetij ima preveč 

obveznosti in lahko preveč izgubi, da bi lahko upravičila očitne nevarnosti uvedbe radikalnih 

možnosti, ki lahko so ali pa tudi ne uspešnica na trgu. Kljub temu pa je treba pustiti nekaj 

prostora za preboje, saj sicer vodilni tvegajo, da jih bodo premagali novinci na tržišču. Glede 

na ta imperativ se lahko vprašamo, zakaj velika podjetja ne pridejo na trg s prebojnimi 

inovacijami?« Verjetno se zdi, da prav zaradi intenzivne komercializacije ni več dovolj 

prebojnih izumov in temeljnih raziskav (Kučić, 2012). Druga možnost pa je, kot smo že 

omenili, da obstajajo, vendar bomo njihov pomen prepoznali šele čez leta.  

 

Zdaj se lahko vrnemo k našemu ključnemu vprašanju: ali samostojni izumitelji še lahko 

ustvarijo radikalne in vplivne (prebojne) izume? Odgovor je nedvomno da – če seveda 

upoštevamo to, da radikalen ali vpliven izum ni nujno tudi zelo kompleksen. Toda tisto, kar 

nas bo v nadaljevanju zanimalo, je statistična primerjava med samostojnimi inovatorji in 

velikimi družbami. Ali je mogoče na podlagi objektivnih statističnih podatkov pokazati, za 

koliko radikalnih in vplivnih izumov so v sodobnosti zaslužni eni in drugi? K temu vprašanju 

se bomo ponovno vrnili v šestem poglavju.  

 

 

5. GLOBALIZACIJA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE IN ZATON 
NEODVISNIH IZUMITELJEV 
 

Ko govorimo o patentih, modelih in avtorskih pravicah, govorimo o zakonski zaščiti izumov 

in umetniških del, ki naj bi spodbujala inovativnost in ustvarjalnost s tem, ko onemogoča 

prost dostop do umetniških ali inovativnih stvaritev. Uporaba del naj bi bila mogoča le z 

dovoljenjem lastnika pravic, kar naj bi zagotavljalo umetnikom in inovatorjem, da dobijo 

ustrezno plačilo za svoje delo. Toda, kot ugotavlja Jan Makarovič, se tukaj »srečamo s 

paradoksom: s patentom namreč neko informacijo razglašamo, jo napravimo javno – in hkrati 
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naslovnikom našega razglasa prepovedujemo, da bi jo uporabljali. Ravnamo torej nekako tako 

kot Bogomila v Prešernovem Krstu pri Savici, ki Črtomiru zagotavlja, kako ga ljubi, in hkrati 

pribije, da ne bo nikoli njegova« (2009: 254-255). 

 

Patent je informacija in informacija je sama po sebi nepotrošno blago, oziroma, kot jo 

imenujejo ekonomisti, nerivalska dobrina. Lahko jo uporabi eden ali tisoči, to njene vrednosti 

prav nič ne zmanjša. Toda patenti so v tem smislu prav nasprotni avtorskim pravicam. Pri 

avtorski pravici je potrebno za pridobitev informacije v osnovi plačati, npr. kupiti knjigo, 

kako bo pridobljeno znanje iz knjige uporabil bralec, pa je čisto njegova stvar. Tisto, kar je pri 

avtorski pravici zaščiteno, ni ideja sama oziroma informacija, temveč njena forma, na kakšen 

način je nekaj opisano, narisano, uglazbeno (pogosto pa so zaščiteni tudi mediji, po katerih se 

informacije prenašajo, s prepovedjo kopiranja knjig in drugih nosilcev). Pri patentu pa je prav 

nasprotno. Sama informacija je na razpolago brezplačno, je javno objavljena, vsakdo ima 

vpogled vanjo, ne sme pa je uporabiti na območju, kjer je patent v veljavi in za število let 

trajanja njegove veljavnosti. Tudi tu so razlike v primerjavi z avtorsko pravico precejšnje. 

Slednja je namreč veljavna bistveno daljše obdobje in, kar je najpomembnejše, za njeno 

pridobitev načeloma ni treba nič plačati, nastane že s samo objavo. 

 

V sodobnem času poteka veliko razprav, ali patenti sploh spodbujajo inovacije ali pa jih 

zavirajo30. Različni avtorji opozarjajo na to, da patent podeljuje imetniku negativno pravico, s 

katero drugim preprečuje, da bi uporabljali njegovo rešitev, namesto pozitivne pravice, da bi 

izum uporabljal sam. Nadalje opozarjajo na pojave »patentnih goščav« in »patentnih škratov« 

(več o tem: Adam et al., 2010: 47-49). In vendar, kot bomo videli v nadaljevanju, s samo 

izvorno idejo o patentnem sistemu ni bilo nič narobe.  

 

Kot prvi patentni zakon je v literaturi običajno naveden beneški statut iz leta 1474, v katerem 

je Beneška republika z odlokom zahtevala, da se nove in inventivne naprave po začetku 

praktične uporabe prijavijo Republiki, ki izumitelju zagotavlja 20-letno pravico do 

odškodnine, če bi kdo hotel prekopirati njegovo idejo. S tem je Beneška republika hotela 

pospeševati tehnološki napredek, posebej na področju ladjedelstva in izdelave orožja. Beseda 

                                                 
30 Klasični pogled, ki ga najdemo tudi v učbenikih o inovativnosti, poudarja predvsem stimulativnost patentov za 
inovacije. Devetak (2008: 237) npr. omenja konkurenčno funkcijo patenta. Ker je patent veljaven le omejeno 
število let, je lastnik prisiljen, da še pred potekom pravnega varstva razmišlja in razvija nekaj novega in boljšega. 
Hkrati bodo konkurenti v času veljavnosti patenta iskali načine in rešitve, kako razviti in proizvajati nekaj 
podobnega ali boljšega kot je že obstoječi patent. 
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patent ima še vedno enak pomen kot iz tistega časa. Dve osnovni zahtevi zanj – uporabnost in 

novost izuma – sta še danes aktualni. Gre za ekskluzivno pravico, ki jo podeli država 

prijavitelju za omejeno obdobje (običajno za 20 let) v zameno za razkritje inovacije. Kot 

ugotavlja Sašo Dolenc (2006: 86) je tako bistvo patentiranja preprečevanje skrivanja izumov 

in znanja, kar je bila običajna praksa, dokler patentni sistem ni bil uveljavljen. »Leonardo da 

Vinci je tako svoje iznajdbe zapisoval v zvezke z zrcalno pisavo, da so bili čitljivi šele v 

ogledalu, in se je tako obranil vsaj manj inteligentnih tatov idej. Tudi razne skupnosti 

obrtnikov so dolga leta skrbno varovale praktično znanje ceha in ga le ustno prenašale iz roda 

v rod« (isto). 

 

Kljub nasprotnim mnenjem – Archibugi in Filippetti (2010) npr. trdita, da gre za faustovsko 

pogodbo31 – ne moremo trditi, da patenti v osnovi niso imeli plemenitega poslanstva, saj je za 

napredek je gotovo bolj spodbudno, če so informacije javno dostopne. Hkrati pa si izumitelj 

zagotovi nagrado oziroma odškodnino za svojo idejo in vložen trud, ki mu jo omogoča patent 

z monopolom nad izumom za določeno število let. Kot ugotavlja Novak, akumulacija 

nerivalske dobrine (znanja, patentov) poteka brez omejitev in ima neskončno življenjsko dobo 

v primerjavi z njenim izumiteljem, ki ima na voljo omejeno število let za akumulacijo znanja. 

Tehnološka renta kot posledica izuma novega znanja pomeni tudi drugim izumiteljem 

spodbudo na raziskovalnem področju (2008: 8). 

 

Še več, v naslednjem razdelku si bomo ogledali ugotovitve Zorine Khan, kako stimulativen za 

gospodarsko rast je bil v ameriškem primeru nekoč sistem zaščite intelektualnih pravic.  

 

5.1. Patenti in demokratizacija izumov 
 

Zorina Khan v svojem delu Demokratizacija invencij: patenti in avtorske pravice v ameriškem 

gospodarskem razvoju 1790-1920 (2005) odkriva, kako družbene institucije lahko spodbudijo 

ali zaustavljajo tehnološki in posledično gospodarski razvoj32. V svojem delu, ki v celoti 

temelji na empirični analizi zgodovinskih podatkov, na podlagi katerih primerja ZDA in 

                                                 
31 Kot v faustovski kupčiji se izumitelj in vlada zavežeta v dolgoročni pakt: izumitelj se obveže, da bo razkril vse 
informacije o svojem izumu, medtem ko vlada zagotavlja, da bo zagotovila pravno varstvo z ekskluzivnimi 
pravicami na področju ekonomskih donosov izuma (Archibugi in Filippetti, 2010: 138). 
32 Pristop Khanove bi tako lahko v nasprotju s Schumpertovim prej označili za družbeno determinističnega. Glej 
tudi MacLeod in Nuvolari, 2006: 760, ki obravnavata delo, ki ga je napisala skupaj s Sokoloffom 'Schemes of 
Practical Utility': Entrepreneurship and Innovation Among 'Great Inventors' in the United States, 1790-1865. 
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evropske države, pride do pomembne ugotovitve. ZDA so prve ustvarile moderni patentni 

sistem in njegova politika je bila najbolj liberalna na svetu glede izumiteljev. Posamezniki, ki 

niso imeli sredstev, da bi lahko sami direktno izkoriščali svoje izume, so kljub temu lahko z 

njimi pridobili veliko koristi. Tako tisti, ki so se domislili le skromnih (inkrementalnih) 

izumov, kot tudi »veliki inovatorji«. Celo med dokaj zapostavljeno skupino žensk inovatork 

je precej večji delež žensk uspel uveljaviti patente kot pa recimo v Angliji. Pomemben pri tem 

je bil tudi prispevek predsednika Abrahama Lincolna, ki je imel zelo jasno stališče glede tega, 

da mora patentni sistem segati onkraj bogatih Američanov. Spodbujal je množice, da bi 

prelomile miselne vzorce, ki zaznavajo izobražene kot večvredna bitja: nihče se ne bi smel 

počutiti omejenega zaradi izobrazbe ali razišljati o izumiteljih kot izključno visoko 

izobraženih. Skušal je prepričati vse, vključno z ženskami in Afroameričani, naj uporabljajo 

patentni sistem kot metodo povečevanja enakosti vseh državljanov (Harkins, 2008: 763). To 

naj bi povzročilo, da so se ZDA, ki so bile prej razmeroma revna in tehnološko zaostala 

družba, povzpele na čelo vseh industrijskih držav.  

 

Nasprotno pa je bil glede zaščite avtorskih pravic ameriški režim med najšibkejšimi na svetu, 

vendar je s tem celo stoletje profitiral na račun mednarodnega piratstva. Statuti o avtorskih 

pravicah so prav odprto spodbujali piratstvo, in medtem ko je bila neavtorizirana uporaba 

patentov strogo prepovedana, je bila »poštena uporaba« avtorskega materiala dovoljena. 

Toda, kot ugotavlja avtorica, če bi bile avtorske pravice tako uveljavljene kot patentne, bi 

imeli od tega koristi le založniki in majhna literarna elita, ob velikih stroških družbenih naložb 

v učenje in izobraževanje po drugi strani. 

 

Ameriške patentne in avtorske institucije so na ta način spodbujale proces demokratizacije, ki 

ni le pospešil tehnološkega in ekonomskega napredka, temveč omogočal pot do ustvarjalnosti 

in dosežkov deprivilegiranim skupinam. Angleški in francoski patentni sistem sta nasprotno v 

tem času jasno odražala svoje korenine v plemiških privilegijih. Britanski sistem je zavestno 

omejil lastniške pravice na skupine, ki so bile bogatejše ali imele boljši dostop do informacij 

in kapitala in je dajal prednost inovatorjem z idejami za bolj kapitalsko intenzivne naprave v 

primerjavi z manjšimi izboljšavami v delavsko intenzivnih panogah. Kljub vrsti zakonskih 

sprememb je ta vzorec zaznamoval britanski patentni sistem do poznega 19. stoletja in celo 

kasneje. Francozi so po drugi strani uživali v visoko leteči retoriki o človeških pravicah, 

vendar hkrati zgrešili pri preprostih odločbah. V svojih zakonih so npr. predvideli, da bi 

morali biti patentni opisi dostopni javnosti, ker pa ni bil predlagan noben specifični postopek 
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za objave patentov, je bila posledica omejeno širjenje informacij. Anglija je prav tako vodila 

administracijo patentov na tako zapleten način, da je bila pridobitev informacij izjemno draga. 

Samo bogati so lahko premagovali te ovire. 

 

Naslednja pomembna razlika med državami je bila v dostopu do sodišč. Ameriška pravila so 

bila tako pregledna in institucije tako dostopne, da so nekateri imetniki patentov (vključno z 

ženskami izumiteljicami) uspešno uveljavljali svoje zahteve na sodišču, ne da bi potrebovali 

formalno zastopanje s strani odvetnika. V Angliji so nasprotno sodniki razlagali zakone o 

intelektualni lastnini na način, ki je krepil obstoječ oligarhični razredni sistem in oviral tržne 

transakcije. Njihov pravni sistem je bil znan po svoji nedoslednosti, samovoljnih odločitvah, 

negotovosti in visokih stroških. 

 

Kot meni avtorica, se je iz teh preteklih izkušenj lahko naučimo, da tudi danes države v 

razvoju zahtevajo primerne institucije, ki se lahko razlikujejo od tistih v bolj naprednih 

gospodarstvih. To je še posebej pomembno za države, ki se danes trudijo, da bi potegnile 

svojo populacijo iz revščine (2005: 309, 314). Žal pa je to, kot bomo videli v nadaljevanju, 

lahko le pobožna želja. 

 

 

5.2. Globalizacija patentnega sistema 

 

Po Beneški republiki so se v zgodovini menjavala obdobja močne in šibkejše zaščite (Hveem, 

2007: 2). V obdobju industrijske revolucije in uvajanja kapitalizma je naraščala potreba po 

državno-pravnih institucijah, ki bi z zakoni ščitile izumitelje, zato so se začeli ustanavljati 

patentni uradi. Konec 19. stoletja so bile tehnološko najnaprednejše države Velika Britanija, 

ZDA, Nemčija in Francija. Čeprav so imele te in druge države že svoje patentne zakone, so se 

ti med seboj razlikovali, inovatorji pa so zelo težko dosegli patentno zaščito v tuji državi 

(Dutfield, 2003: 49).  

 

Leta 1883 je bila sprejeta Pariška konvencija o varstvu industrijske lastnine, ki predstavlja 

prvi vplivni mednarodni sporazum na tem področju, kmalu za njo pa Bernska konvencija za 

varstvo književnih in umetniških del (1886). Obe sta bili kasneje večkrat dopolnjeni, na njuni 

podlagi pa je nastalo tudi več kasnejših konvencij. Med naslednjimi mednarodnimi sporazumi 

glede pravic intelektualne lastnine, zlasti glede patentov, na katere se v tem delu najbolj 
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osredotočamo,  je gotovo treba omeniti vsaj še Pogodbo o sodelovanju na področju patentov 

PCT (Patent Cooperation Treaty) iz leta 1970, ki omogoča prijavitelju patenta, da z eno samo 

patentno prijavo zahteva mednarodno poizvedbo in mednarodni predhodni preizkus za 

potrebe patentnega varstva v več kot 140 državah pogodbenicah, ne da bi že na začetku moral 

predložiti prevod patentne prijave ali plačati prijavno pristojbino v vsaki državi posebej. Za 

globalizacijo pravic intelektualne lastnine pa je še pomembnejši t.i. TRIPS sporazum 

(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) – Sporazum o 

trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, ki je bil sprejet leta 1994, in po katerem so 

morale vse, tudi najmanj razvite članice Svetovne trgovinske organizacije, sprejeti 

zakonodajo, ki izvaja minimalne standarde uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, npr. rok 

zaščite za 20 let za večino izumov s področja tehnike, ne glede na to, ali gre za nove 

proizvode ali postopke (Jelisavac, 2006: 146).  

 

Od takrat so, kot ugotavljata Archibugi in Filippetti (2010: 137-138), pravice intelektualne 

lastnine postale vseprisotne v gospodarski razpravi: na naslovnicah časopisov redno poročajo 

o glavnih polemikah med korporacijami, vladami in zagovorniškimi skupinami. Nekatere 

knjige, vključno z Naomi Kleinino »No Logo« in Vandanino Shivino »Patents: Myth and 

Reality« so postale uspešnice. Kot ugotavljajo kritiki globalizacije pravic IL, je s sprejetjem 

sporazuma TRIPS “znanje postalo vse bolj zasebno in vse manj javno dobro. Ali kot sta 

dejala dva akademika: zasebno znanje se globalizira, globalne javne dobrine pa privatizirajo” 

(Hveem, 2007: 1). Trdijo, da je sporazum, ki naj bi ga “zlobirale” multinacionalke, prej 

škodljiv kot koristen za države v razvoju (Global Trade Watch, 2006), še posebej 

problematičen pa je zaradi preprečevanja dostopa do nujnih zdravil, saj so s tem sporazumom 

postale njihove cene značilno višje (Birdsall in drugi, 2005: 144). 

 

Na primer, v razpravah o gensko spremenjenih organizmih nasprotniki opozarjajo, da ima le 

šest največjih multinacionalk v lasti patente za te organizme. To po njihovi razlagi pomeni, da 

bodo te korporacije kot monopolisti obvladovale celotno svetovno kmetijstvo in pridelavo 

hrane. V ZDA, Kanadi, Argentini in Indiji se po njihovih podatkih to ponekod že dogaja 

(Razgledi.net, 2008). Tudi Rifkin (2001) na več mestih in primerih opozarja na nevarnost 

patentiranja živih organizmov, prek katerega želijo velika biotehnološka podjetja kontrolirati 

komercializacijo genov. Kot ugotavlja v enem od intervjujev (Otchet, 1998), je celotna ideja o 

patentiranju genov prevara. Po ameriških in evropskih statutih je za pridobitev patenta treba 

dokazati, da izumljeno predstavlja nekaj novega, neočitnega in uporabnega. Tako kemiki ne 
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morejo patentirati kemijskega elementa, ki ni izum, teveč produkt narave, lahko pa patentirajo 

postopek njegove izolacije. Toda leta 1987 je, kot opozarja Rifkin, Ameriški patentni urad 

izdal preprosto odločbo, po kateri je mogoče patentirati katero koli gensko spremenjeno 

življenjsko obliko, razen človeka po rojstvu. Kot meni Mali, predstavlja uvajanje biopatentov, 

kot tipični izraz podreditve biotehnologije komercializaciji in privatnemu kapitalskemu 

interesu, gledano zgodovinsko, radikalni korak v smeri dojemanja narave in živih organizmov 

kot blaga (2007: 141). 

 

Peppino Ortoleva (2007: 80) ugotavlja, da pravice intelektualne lastnine kažejo težnjo po 

širitvi na nova in nova področja (kot so programska oprema, živa bitja, tradicionalno znanje), 

prav tako na vse širša prostorska področja in tudi na težnjo, da bi trajale vse dlje in dlje.  

Enako lahko govorimo o drugih spremembah, ki potekajo v korist velikih družb. Leta 2013 so 

ZDA pod pritiski mednarodne skupnosti kot zadnja država spremenile pravno načelo, ki 

določa kdo ima pravico do podelitve patenta, iz »first to invent« (prvi izumil) v »first to file« 

(prvi prijavil), kljub opozorilom, da bo to prizadelo majhne oziroma samostojne inovatorje, 

zato ker so družbe zmožne hitreje pripraviti patentno prijavo kot samostojni izumitelji. 

Abrams in Wagner (2011) sta na podlagi empiričnih podatkov na primeru Kanade, ki je že 

leta 1989 prestopila v »first to file« sistem, jasno pokazala, da je to povzročilo upad deleža 

patentov samostojnih izumiteljev v primerjavi z ZDA, ki so v tistem obdobju še uveljavljale 

pravni koncept »first to invent«. 

 

 

5.3. Harmonizacija na evropskem nivoju 

 

Vzporedno z globalizacijo pravic IL je potekala tudi njihova “harmonizacija” na evropskem 

nivoju. Konvencija o podelitvi evropskih patentov oziroma Evropska patentna konvencija – 

mednarodni sporazum iz leta 1973 – je omogočila avtonomen sistem podeljevanja t.i. 

evropskih patentov pod okriljem Evropskega patentnega urada. Izraz “evropski patent” se 

torej nanaša na patente, ki so podeljeni v skladu s tem sporazumom. Toda, ko je enkrat 

evropski patent podeljen, ta ne zagotavlja enotne pravice po celi Evropi, temveč trenutno še 

vedno predstavlja skupine med seboj neodvisnih nacionalnih patentov.  

 

Kot je v svojem sporočilu iz leta 2007 ugotavljala Evropska komisija, Evropska unija po 

patentni aktivnosti bistveno zaostaja za ZDA in Japonsko. Študije so namreč pokazale, da je, 
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ob upoštevanju stroškov obdelave in prevajanja, evropski patent, če je podeljen le v 13 

evropskih državah, približno 11-krat dražji od ameriškega patenta in 13-krat dražji od 

japonskega patenta. Če se analiza osredotoči na patentne zahtevke, pa se razlike v stroških še 

dodatno povečajo (isto). Komisija je zato v letu 2010 pripravila dva predloga. V prvem 

predlogu je predpisano, kako lahko imetniki patenta pridobijo evropski patent z enotnim 

učinkom, ki zagotavlja enotno varstvo za njihove izume (končni predlog objavljen 

15.4.2011). Drugi pa vsebuje ureditev prevajanja (objavljen istega dne). Ta predlog je 

Komisija javnosti predstavila že 1. julija 2010 (Evropska komisija, 2010). V njem ugotavlja, 

da zaradi visokih stroškov večina izumiteljev patentira svoj izum v zelo malo državah 

članicah. Predlog Komisije temelji na sedanjem jezikovnem sistemu Evropskega patentnega 

urada in naj bi se patenti preučevali in podeljevali v enem od uradnih jezikov EPU, v 

angleškem, francoskem ali nemškem, patentni zahtevki (t.j. del patenta, v katerem je določen 

obseg zaščite) pa naj bi se prevedli še v druga dva uradna jezika (glej tudi Evropska komisija, 

2011a in 2011b). Svet Evropske unije je 27.6.2011 v svojem sporočilu za javnost zapisal, da 

je glavna ovira pri uvedbi enotnega patenta, ki bi bil veljaven v vsej EU (tj. v vseh 27 državah 

članicah, Hrvaška je bila takrat še kandidatka) dejstvo, da ni mogoče doseči soglasja glede 

števila jezikov, v katerih bo prihodnji enotni patent veljaven, zato je bila uporabljena možnost 

okrepljenega sodelovanja. 25 od 27 držav članic EU se je strinjalo z uporabo okrepljenega 

sodelovanja, da bi uvedle enoten patent, ki bo veljal po vsem ozemlju sodelujočih držav, 

nasprotovali pa sta mu Italija in Španija (Svet EU, 2011). Prvi patenti, rezultati »okrepljenega 

sodelovanja« 25 evropskih držav, bi bili tedaj po tedanjih napovedih lahko podeljeni že leta 

2013 (Dnevnik, Gazela, 2011), trenutno (10.8.2013) pa se zdi, da še v letu 2014 to ne bo 

mogoče. V Sloveniji javne razprave o prednostih in slabostih pridružitvi temu sistemu sploh 

ni bilo, zato ni popolnoma jasno, kdo je predlog sploh potrdil. 

 

Na poziv mednarodnega združenja organizacij inovatorjev IFIA, naj članice pošljejo svoje 

pripombe in mnenja o ureditvi prevajanja, so se slovenski inovatorji iz združenja ASI 

8.8.2010 odzvali z mnenjem, da bi se patenti morali prijavljali in podeljevati izključno v 

angleščini, kar je najcenejša možnost in je pomembna tudi zaradi razumevanja drugih 

podeljenih patentov (Petkovšek Štakul, 2010). Hkrati so opozorili, da samo znižanje stroškov 

prevajanja morda ne bo dovolj spodbudilo majhnih prijaviteljev (inovatorjev posameznikov in 

majhnih podjetij) k patentiranju, saj je napovedana cena za pridobitev še vedno razmeroma 
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visoka33. Zato so menili, da bi bilo najmanj, kar bi bilo potrebno narediti, vsaj to, da bi se 

Evropska unija zgledovala po ZDA, kjer prijavitelji posamezniki, majhna podjetja in 

neprofitne organizacije plačajo le polovične pristojbine za prijavo in vzdrževanje patenta.  

Evropski svet je konec junija 2012 zaključil pogajanja o enotnem evropskem patentu. To naj 

bi, kot poroča uradna stran, omogočilo »vzpostavitev cenejšega, enostavnejšega in 

učinkovitejšega patentnega varstva za podjetja v EU, zlasti za mala in srednja podjetja« 

(Evropski svet, 2012). Javnost je končanje pogajanj v Svetu sprejela pretežno z 

odobravanjem, kot »zgodovinski trenutek«, in kritična mnenja niso bila prav pogosta. 

 

In vendar je do tega zgodovinskega trenutka prišlo po vrsti slabih kompromisov, po katerih 

bodo največ profitirale Nemčija, VB in Francija. Ne samo, da bo prijaviteljem teh držav delo 

olajšano s tem, da bodo lahko oddajali prijave kar v nacionalnem jeziku, nazadnje so se te tri 

države med seboj sprle še glede tega, v kateri državi bo nastanjeno enotno patentno sodišče. 

Tako so ga lepo razdelile na tri dele, in sicer bo imelo svoje sedeže v Londonu, Parizu in 

Munchnu (Bowcott, 2012).   

 

Kakšne posledice bo to imelo za druge, zlasti vzhodnoevropske države, se bo pokazalo čez 

desetletje. Zdi se, da enotni patent ne bo omogočal tega, da bodo slovenska mikro podjetja in 

izumitelji posamezniki prišli do relativno poceni zaščite na evropskem trgu, temveč predvsem 

to, da bodo prijavitelji iz gospodarsko močnih držav prišli do poceni zaščite v Sloveniji. Kot 

opozarjajo nekateri, bo namreč evropski patent cenejši samo za tiste, ki želijo uveljavljati 

zaščito v velikem številu držav, ne pa za tiste, ki načrtujejo prijave le v nekaj državah 

(Willems, 2012), torej običajno majhna podjetja, za katere se bodo patentni stroški samo 

povišali (Moules, 2012).  

 

Kljub zavitosti v retoriko »dobrega za mala in srednja podjetja« bodo tako gotovo največ 

profitirala velika podjetja in manjša iz gospodarsko močnejših držav. In če po drugi strani ne 

gledamo le z vidika koristi inovatorjev in prijaviteljev patentov, je situacija še hujša. 

Slovenija je majhen dvomilijonski trg, ki je bil za večino prijaviteljev, ob upoštevanju 

stroškov za podelitev patenta v Sloveniji, dokaj nepomemben (če izvzamemo farmacevtsko 

                                                 
33 Kot je v uradnem sporočilu za javnost zapisal Evropski parlament (2012), bo enotni patent stal od 4.725 evrov 
naprej. Toda ta ocena ne vključuje stroškov za patentne zastopnike, ki bodo inovatorjem pomagali pri pripravi 
patenta in jih zastopali pred Evropskim patentnim uradom, zato verjetno lahko govorimo o ceni kar od 8.000 
EUR dalje (Hafner v Petkovšek Štakul, 2012). To je seveda za koga lahko malo, za multinacionalke drobiž, za 
kakšnega slovenskega upokojenca pa nepredstavljivo veliko. 
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industrijo, ki je bila že zaradi vsaj enega močnega konkurenta prisiljena patentirati tudi tu). To 

je teoretično omogočalo iznajdljivim podjetnikom, da so si perspektivne rešitve lahko 

»izposodili« od drugod in z njimi nekaznovano oskrbovali slovenski trg. Ko bo enotni 

evropski patent stopil v veljavo, pa bo vsak moral temeljito preverjati, preden bo kaj 

proizvajal, da ga ne bo doletela milijonska odškodnina zaradi kršitve patentnih pravic. Na 

slovenskem ozemlju se bo uveljavljalo na desettisoče patentov iz drugih držav, medtem ko jih 

bodo slovenski prijavitelji na evropskem ozemlju prijavili le kakih 100 na leto (Hafner v 

Petkovšek Štakul, 2012). 

 

Zorina Khan (2005) je čisto jasno pokazala, da bi morale gospodarsko šibkejše države uvajati 

svoje lastne sisteme zaščite intelektualnih pravic, če si želijo gospodarske rasti. Kaj takega 

očitno v dobi globalizacije, ko svetovni red določajo razne nadorganizacije kot je STO in tisti, 

ki imajo od njih največje koristi, očitno ni več mogoče. Ali pa morda samo nimamo pravega 

poguma. Španija in Italija sta elegantno izstopili iz sistema enotnega evropskega patenta, kar 

pomeni, da bodo njuni državljani lahko patentirali po novih pravilih v EU, tuji državljani pa 

bodo morali v teh dveh državah patentirati po starih, njunih pravilih. V Sloveniji si o enotnem 

evropskem patentu nismo upali sprožiti niti javne debate, kaj šele, da bi kakšen naš evropski 

uradnik udaril po mizi in dejal, »naš jezik ni nič manj vrednejši od nemškega«.    

 

 

5.4. Stroški patentov in strategije zaščite 

 

Pri iskanju odgovora na vprašanje, zakaj so patenti povezani s tako visokimi stroški, si lahko 

pomagamo z razumevanjem kompleksnosti današnjega svetovnega patentnega sistema, ki 

vključuje množico nacionalnih patentnih uradov z mnogimi zaposlenimi. Med največjimi so 

Japonski patentni urad z 2.903 zaposlenimi, Korejski z 1.548, ZDA z 9.507 (Evropski 

patentni urad et al., 2011) in nad-organizaciji Evropski patentni urad s 6.778 zaposlenimi 

(isto) in Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino WIPO z okrog 1.200 uradniki (New, 

2007). Javnim uslužbencem, ki podeljujejo patente, ki jih je svetovno gledano na deset tisoče, 

je potrebno dodati vsaj še enkrat toliko zasebnih, ki pripravljajo patente. Patentni zastopniki 

so zasebne družbe, tesno povezane z nacionalnimi patentnimi uradi. Pripravljajo patentne 

prijave in so posredniki med prijavitelji patentov in nacionalnimi in mednarodnimi uradi. Za 

patentne prijave v drugih državah so potrebni tudi strokovno usposobljeni prevajalci, ki 
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pripravljajo prevode v druge jezike. In nazadnje so tu še sodišča (in odvetniki), ki razrešujejo 

patentne spore. 

 

Stroške za patentiranje lahko po van Pottelsbergheu in Francoisu (2006, v van Pottelsberghe 

in Mejer 2008: 6) razdelimo v 4 kategorije: 

- Proceduralni stroški, ki vključujejo vse stroške, ki jih mora prijavitelj patenta plačati 

patentnim uradom: prijavne pristojbine, pristojbine za raziskavo, objavo, preverjanje, 

podelitev patenta in razglasitev pravnomočnosti. 

- Stroški prevodov, ki se pojavijo, ko se veljavnost patentu podeljuje v nacionalnem jeziku 

patentnega urada v določeni državi. 

- Stroški vzdrževanja, ki pomenijo plačevanje vzdrževalnih pristojbin v posamezni državi za 

maksimalno 20 let od prijave patenta. Večinoma te pristojbine s časom naraščajo. 

- Zunanji stroški, ki jih predstavljajo stroški storitev svetovalcev (zasebnih patentnih 

zastopnikov) od začetka, pri pripravi patentne prijave, do zastopanja pred posameznimi 

patentnimi uradi, kar vključuje tako stroške pred podelitvijo kot po podelitvi patenta. Medtem 

ko imajo velika podjetja pogosto svoje oddelke za zaščito intelektualne lastnine, morajo 

manjša in inovatorji posamezniki najeti zunanjo pomoč. 

 

Te stroške, ki lahko naraščajo do vrtoglavih razsežnosti, je potrebno upoštevati, ko bomo v 

nadaljevanju ugotavljali udeležbo inovatorjev v patentnem sistemu. Stroški patentiranja – vse 

kategorije – se ustrezno višajo s širino geografskega področja, na katerem se patent uveljavlja, 

torej s številom držav, kjer si lastnik patenta želi pridobiti pravice. Običajna strategija 

patentiranja, vsaj manj premožnih prijaviteljev, običajno poteka tako, da prijavitelj najprej 

poda patentno prijavo na svojem nacionalnem patentnem uradu. V Sloveniji je npr. za 

patentno prijavo treba plačati 110 evrov, če pa mora prijavitelj najeti pomoč patentnega 

zastopnika pri pripravi patenta, kar je prej pravilo kot izjema, je temu znesku treba dodati vsaj 

še približno 1000 evrov za zastopnika. Zatem ima prijavitelj 12 mesecev časa (to obdobje se 

imenuje obdobje prednostne pravice), da lahko poda prijave tudi drugod po svetu. Za 

samostojnega inovatorja, ki si želi patent prodati, bi bilo idealno, da bi v roku tega leta, ko 

stroški patenta še niso tako visoki, poiskal kupca za svoj patent, ki bi se potem sam odločal, v 

katerih državah bo še prijavil patent in tudi sam nosil te stroške.  

 

Praviloma pa inovatorji ne najdejo interesentov tako hitro. Zato se morajo pred iztekom tega 

roka odločiti, kaj storiti s patentom. Večina jih ne stori nič, zato dobijo podeljen zgolj 
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slovenski patent, s katerim pokrivajo zgolj skromno slovensko tržišče. Del pa jih izbere med 

tremi možnostmi:  

- lahko podajo mednarodno PCT prijavo (po Pogodbi o sodelovanju na področju patentov),  

- lahko podajo evropsko patentno prijavo (po Evropski patentni konvenciji), 

- lahko prijavijo patent direktno v še nekaj državah, v katerih nameravajo uveljavljati pravice 

(kar je smiselno, če gre npr. le za dve ali tri države). 

V vsakem od teh primerov pa se mora inovator pripraviti na več tisoč evrov vložka. Če bo 

izbral eno od prvih dveh možnosti, si bo znova pridobil nekaj časa za razmislek, v katerih 

državah naj se uveljavlja patentna pravica. V primeru PCT prijave ima časa 18 mesecev 

oziroma skupaj 30 mesecev od datuma, ko je prvič vložil prijavo na nacionalni ravni. Po 

izteku tega roka pa se mora dejansko odločiti, v katerih konkretnih državah bo zahteval 

patentno varstvo. Tedaj se lahko ponovno pripravi na 10.000 ali več evrov denarnega vložka 

…  

 

Popusti pri patentnih prijavah za določene (majhne oziroma manj premožne prijavitelje) so 

poleg v ZDA (»small entity fees«) uvedeni tudi v nekaterih drugih državah, npr. na 

Japonskem34, v Kanadi (Jaiya in Kalanje, 2012), Argentini, Mehiki, Savdski Arabiji in 

Združenih arabskih emiratih, v slednjih dveh je popust namenjen prijaviteljem, ki so fizične in 

ne pravne osebe (Moussa, 1997). Večinoma pa v to kategorijo spadajo inovatorji 

posamezniki, majhna podjetja in neprofitne organizacije. Izgubo dohodka pri teh prijaviteljih 

uradi kompenzirajo s prihodkom od močnejših prijaviteljev. Na Evropskem patentnem uradu 

(EPO) se tej možnosti upirajo, češ da ni pravih dokazov, da bi to kaj spodbujalo patentiranje 

MSP35, čeprav na Ameriškem (USPTO) trdijo prav nasprotno (Kappos in Stanek Rea, 2012). 

V Evropi so se, kot ugotavlja Moussa (1997), pojavili številni argumenti proti takšnemu 

sistemu, med katerimi so: prevelika zapletenost za uporabnike, preveč administrativnega dela 

in nepravičnost do velikih podjetij (!). 

 

Seveda pa zmanjšane pristojbine, ki so uvedene za določene prijavitelje v nekaterih državah, 

ne rešujejo problema za te prijavitelje, če bi želeli patentirati tudi izven meja teh držav. Kot 

ugotavlja Berrier (1996) na primeru ZDA, lahko brez globalne zaščite konkurent mirno 

uporablja izume, zaščitene v ZDA, izven njihovih meja, zato bi harmonizacija na globalni 

                                                 
34 Tako navaja novica na spletni strani Evropskega patentnega urada: 
http://www.epo.org/searching/asian/updates/updates-2009/20090831b_fr.html (2.3.2011). 
35Tako trdijo na strani http://forums.epo.org/general/topic89.html (2.10.2012). 
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ravni morala potekati tudi v smeri znižanja patentnih stroškov. Pri tem opozarja, da so ti tako 

ogromni, da niso preveliki le za posameznike, majhna podjetje in neprofitne organizacije, 

temveč celo za velika podjetja. 

 

V vsakem primeru pa so ukrepi ločevanja patentnih pristojbin glede na prijavitelje spodbudni 

vsaj v tem smislu, da dajejo vsaj iluzijo o določeni socialni pravičnosti. Ključna težava je v 

tem, da patentne pristojbine uradom še zdaleč niso največji strošek prijavitelja, precej večji 

delež gre za zastopnike. Neka ocena kaže, da bo moral prijavitelj za uveljavitev patenta v 

šestih evropskih državah – Nemčija, VB, Francija, Italija, Španija in Švica – nacionalnim 

uradom plačati »le« 4.700 evrov, hkrati pa bo moral plačati zastopnikom 5.300 evrov, samo 

za to, da bodo prvi znesek prenakazali na urade36. Ker so zastopniki zasebne družbe, cene 

njihovih storitev države težko regulirajo in je tudi to, koliko bodo računali za pripravo 

patenta, odvisno od povpraševanja na trgu.  

 

Prav zaradi visokih stroškov patentiranja najdemo na internetu vrsto nasvetov inovatorjem, 

naj dobro premislijo, preden bodo patentirali. Barker (2011) v svojem prispevku »Patentiranje 

izuma: grda resnica« opozarja: če nisi bogat, patentni sistem ni zate. Zato inovatorjem 

priporoča uporabo modelne zaščite (isto: 26). Model (industrial design, v ZDA design patent, 

v Nemčiji Gebrauchsmuster, imenovan tudi 'mali patent') ščiti zlasti videz novega izdelka in 

je bistveno cenejši. Smiselno ga je uporabiti, kadar sama oblika izdelka dejansko ne more biti 

bistveno drugačna, kot je. 

 

Spet drug del inovatorjev se poslužuje avtorskih pravic. Na avtorski agenciji vložijo opis 

izuma in prejmejo potrdilo o registraciji avtorskega dela. To stane zelo malo, vprašljivo pa je, 

koliko bi inovatorju to potrdilo lahko pomagalo, če bi nekdo začel uporabljati izum. Inovator 

tako postane lastnik pisnega avtorskega dela, papirja z opisom, ki ga brez njegovega 

dovoljenja ne bi smeli kopirati, ne pa tudi izuma. Zavzetost nekaterih inovatorjev do 

registriranja oziroma datiranja avtorskih del tako lahko razumemo zlasti v smislu, da bi s tem 

lahko nekega dne dokazovali, da so se nečesa sicer prvi spomnili, ne glede na to, da to tega 

                                                 
36 Tako navajajo na spletni strani http://www.filemot.com/patfee.htm (10.11.2012). 



74 
 

dejansko nimajo pravic37. Verjetno bi bilo povsem dovolj, če bi za te namene sami sebi po 

elektronski pošti poslali svoj spis in bi imeli enako verodostojno dokazilo o datumu nastanka.  

Uporaba blagovne znamke je smiselna, ko je nov izdelek že pripravljen za tržišče. Šele takrat 

je lahko blagovna znamka izredno dragocena, vsekakor pa je nima smisla prijavljati, ko je 

pripravljen prototip. 

 

Ko tako pregledamo različne možnosti drugačnih oblik zaščite pravic intelektualne lastnine, 

pridemo do sklepa, da je za nov izum s področja tehnike, ki je industrijsko uporabljiv38, 

najbolj »pravilna« in najmočnejša zaščita patent. Za vse, ki si ga lahko privoščijo. 

 

 

6. EMPIRIČNI DEL: STRUKTURA, ŠTEVILO SAMOSTOJNIH IZUMITELJEV IN 
POMEMBNOST NJIHOVIH IZUMOV  
 
 
Naša raziskava obsega tri različne dele, v katerih uporabljamo različne vire podatkov, ki bodo 

razloženi sproti. Prvi del je povezan s tretjim poglavjem, v katerem smo skušali opredeliti, 

kdo so samostojni izumitelji. Na primeru Slovenije bomo določili osnovne značilnosti te 

skupine. Naslednja dva dela sta povezana s teorijami in izhodišči iz četrtega in petega 

poglavja. Ugotavljali bomo, ali število samostojnih inovatorjev res upada in se nazadnje 

vprašali, ali njihovi izumi res postajajo vse bolj nepomembni.  

 
 

6.1. Struktura samostojnih inovatorjev v Sloveniji 
 

Cilj manjše empirične raziskave, ki sledi, je prek nekaterih dostopnih podatkov oziroma 

vprašalnikov, ki doslej še niso bili analizirani, preveriti, koliko ugotovitve iz drugih raziskav, 

ki smo jih navedli v tretjem poglavju, veljajo tudi za populacijo slovenskih neodvisnih 

inovatorjev. Doslej smo namreč povzemali zlasti ugotovitve iz raziskave Podemnik et al. 

(2010), ki pa je bila zlasti kvalitativna in razpolaga s premajhnim vzorcem za statistično 

analizo.  

                                                 
37 Res pa tudi Devetak piše: »Priporočamo, da se iz naslova intelektualne lastnine čim več zaščiti po Zakonu o 
avtorskih in sorodnih pravicah. V tem primeru traja pravno varstvo določene stvaritve dokler avtor živi in še 70 
let po njegovi smrti« (Devetak, 2008: 230). 
38 Definicija patenta: Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni 
in je industrijsko uporabljiv (http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/pogosta-vprasanja-in-
odgovori/patenti/ (7.12.2011). 
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Hipoteze, povezane s tem delom, bi bile v večini primerov preveč banalne oziroma očitne, da 

bi jih bilo sploh vredno navajati. Že vnaprej je npr. popolnoma jasno, da je med samostojnimi 

izumitelji več moških kot žensk in da je povprečna izobrazba samostojnega inovatorja nižja 

od povprečne izobrazbe znanstvenika, zaposlenega v raziskovalni organizaciji. Glede, na 

raziskave, navedene v tretjem poglavju, s skoraj popolno verjetnostjo lahko trdimo, da je 

tipičen slovenski samostojni izumitelj moški, z izobrazbo med srednješolsko in visokošolsko, 

star okrog 50 let. 

 

Kljub temu pa si je mogoče zastaviti tudi raziskovalna vprašanja, za katera ni tako verjetno, 

da se bodo potrdila v pozitivnem smislu. Prvo vprašanje je: ali je mogoče pokazati, da delež 

žensk inovatork z leti narašča? Drugo raziskovalno vprašanje pa je še bolj zanimivo: in sicer 

se bomo vprašali, kolikšen delež med slovenskimi samostojnimi inovatorji predstavljajo tisti, 

ki pravzaprav niso tipični samostojni inovatorji, in sicer gre za raziskovalce in znanstvenike iz 

raziskovalnih organizacij, ki prijavljajo patente na svoje lastno ime39. Glede na to, da so 

samostojni inovatorji raznolika populacija, predvidevamo, da med njimi obstaja tudi določen 

delež znanstvenikov, ki so bodisi do svojih izumov prišli v svojem prostem času bodisi 

raziskovalna organizacija, v kateri so zaposleni, za njihove patente ni bila zainteresirana, 

možno pa je tudi, da zanje sploh ne ve. 

                                                 
39 K raziskavi tega problema me je spodbudil somentor Frane Adam, ki je v publikaciji OECD (2012: 102) 
zasledil tabelo (tabela 2.11.), povzeto po Bučar et al. (2010: 42, tabela 3.4.1.), ki kaže na izredno visoko število 
patentov slovenskih visokošolskih organizacij in javnih raziskovalnih inštitutov, ki skupaj močno prevladujejo 
nad patenti slovenskih podjetij. Raziskava se sklicuje na bazo SICRIS. Ker slovenska baza podeljenih patentov 
na Uradu RS za intelektualno lastnino in podatki Eurostata kažeta prav nasprotno, namreč na skromno število 
patentov, ki so jih prijavile javne raziskovalne organizacije, se je postavilo vprašanje, kako so raziskovalci prišli 
do teh rezultatov. O problemu sem se najprej pogovorila z doktorsko kandidatko Dolores Modic (ki prav tako pri 
izdelavi disertacije uporablja patentne baze), ki je menila, da bi do takšnih rezultatov lahko prišli kvečjemu v 
primeru, da bi k patentom JRO priključili veliko patentov »samostojnih inovatorjev«, ki jih v patentnih bazah 
določimo po tem, da je izumitelj sam istočasno avtor in lastnik patenta. »Samostojni inovatorji« bi bili v tem 
primeru znanstveniki iz raziskovalnih in visokošolskih organizacij, ki so prijavljali patente na svoje lastno ime. 
Glede na moje lastne izkušnje v združenju inovatorjev ASI, v katerega je sicer vključenih tudi nekaj 
znanstvenikov, vendar predstavljajo manjšino, se mi je zdelo, da bi s »samostojnimi inovatorji« lahko pojasnili 
le majhen delež teh patentov. Seveda pa je bilo to predpostavko treba preveriti. Vprašala sem tudi Majo Bučar in 
na IZUM – Inštitut informacijskih znanosti v Mariboru, kako so ti podatki nastali. Trenutno (9.11.2012) to še 
vedno ni čisto jasno, so pa iz IZUMa posredovali pojasnilo, da teh podatkov niso posredovali s strani njihove 
institucije. »Strinjamo se z vami, da bi bilo dobrodošlo  dodatno pojasnilo, kaj objavljeni podatki natančno 
pomenijo in na kakšen način so bili pridobljeni. Vendar žal v IZUM-u teh pojasnil ne moremo podati, saj teh 
podatkov nismo posredovali mi. Patenti, ki so v bazi COBIB.SI, so namreč tam predvsem za potrebe bibliografij 
raziskovalcev, niso pa ti podatki merodajni za raziskave o patentih na nivoju države. Poleg tega se lahko v bazi 
COBIB.SI za en patent pojavi več zapisov, saj imajo lahko nekateri raziskovalci  v svoji osebni bibliografiji en 
patent vnesen večkrat (npr. za vsako državo posebej). Sicer se 'duplikati' ne točkujejo, ker so označeni kot 
prevod, so pa v osebni bibliografiji vidni (in posledično tudi v statistikah po tipologiji). To je še en razlog, zakaj 
podatki, pridobljeni iz baze COBIB.SI niso primerni za tovrstne raziskave,« je v svojem sporočilu po elektronski 
pošti 28.9.2012 pojasnila Apolonija Marolt Zupan. 
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6.1.1. Podatki in metodologija 

 

Analizirali bomo podatke iz dveh vprašalnikov, ki so bili namenjeni inovatorjem v letih 2008 

in 2011. Januarja 2008 je združenje inovatorjev ASI poslalo skupaj s še nekaterimi drugimi 

dokumenti (vabilo na 2. Slovenski forum inovacij) anketni vprašalnik (priloga 1) na 845 

naslovov, ki so jih pridobili na naslednji način: iz lastne baze članov, vseh prijavljenih na 

tekmovanje 1. Slovenski forum inovacij in inovatorjev posameznikov, ki so na Uradu RS za 

intelektualno lastnino dobili podeljene patente v letih 2004, 2005, 2006 in 2007 (veliko oseb 

iz teh treh baz se jih je med seboj tudi prekrivalo). Vprašalnik je bil poslan s prošnjo, naj 

inovatorji vrnejo izpolnjenega na nazaj na naslov ASI. Vrnilo se je 83 izpolnjenih 

vprašalnikov. Stopnja neodgovorov je bila torej zelo velika (oz. stopnja odziva manjša od 

10%), kar je sicer za tradicionalne poštne ankete povsem običajno, še posebej v primeru, ko ni 

uvedene kakšne posebne stimulacije, kot je npr. možnost pridobitve nagrade. Zato je podatke 

iz tega vzorca mogoče razumeti zgolj informativno, ker ga ne moremo posplošiti na 

populacijo. Dodatno težavo povzroča to, da je bila anketa v celoti anonimna, zato tudi ne 

moremo sklepati, katera od treh skupin (člani ASI, udeleženci foruma ali lastniki nedavnih 

patentov) so v večji meri poslali svoje odgovore. Zanesljivo lahko trdimo le to, da so jih 

poslali tisti inovatorji, ki so bili za izpolnitev ankete zelo zainteresirani in so imeli hkrati tudi 

čas za izpolnjevanje.  

 

Naslednji anketni vprašalnik, kjer je vzorec sicer manjši, vendar zaradi višje stopnje 

odgovorov verjetno bolj reprezentativen, se nanaša na dogodek, celodnevni izobraževalno-

svetovalni dan za samostojne izumitelje, ki ga je 17.9.2011 organiziral Inštitut IRSA v 

Ljubljani. Zato, da bi se dogodka lažje udeležili tudi tisti, ki so zaposleni, je potekal na 

soboto. Vabilo je bilo predhodno poslano vsem tekočim članom združenja ASI, približno 200 

inovatorjem40. Na dogodek se jih je prijavilo 47, dejansko pa jih je prišlo 32, ki so tudi vsi 

izpolnili vprašalnik, ki je v prilogi 2. Lahko rečemo, da predstavljajo populacijo inovatorjev, 

članov ASI, ki so tako aktivni, da jim je v bilo interesu tudi (naporno) celodnevno 

izobraževanje. 

 
                                                 
40 ASI vzdržuje bazo, v kateri je vsa leta približno 200 članov. Tisti, ki se dve leti ne oglasijo, se iz baze 
izbrišejo, vnesejo pa se novi. Včasih se tudi zgodi, da se kakšen, ki se dolgo ni javil, spet pridruži čez 2 leti. 
Koliko natančno jih je bilo v času pošiljanja vabila, si nismo zabeležili, bilo pa jih je kvečjemu 20 manj ali več 
od 200. 
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Za nadaljnje analize smo uporabili tudi podatke iz slovenske patentne baze podeljenih 

patentov, ki je prosto dostopna na spletni strani http://www2.uil-sipo.si/ (zadnji dostop: 

8.8.2013). Inovatorje posameznike identificiramo po tem, da je prijavitelj patenta fizična 

oseba. Za določeno leto, ki je analizi obravnavano, se štejejo patentne prijave, ki so bile 

vložene v tem letu in so kasneje vodile do podelitve patenta. Bolj podrobneje je metodologija 

analize patentnih baz razložena v poglavju 6.2. Iz podatkov, ki so na voljo v teh bazah, žal ne 

moremo ugotoviti zaposlitvenega statusa ali izobrazbe prijavitelja patenta, lahko pa iz imena 

sklepamo na njegov spol (npr. pri Janezu smo lahko z veliko verjetnostjo prepričani, da gre za 

moškega, pri Mariji pa za žensko). Pri tem je treba opozoriti, da obstajajo tudi primeri imen, 

npr. »Saša«, ko o spolu ne moremo biti povsem prepričani, zato ga v takšnih primerih nismo 

določili. 

 

Pri zadnji analizi smo uporabili tudi podatke iz Informacijskega sistema o raziskovalni 

dejavnosti v Sloveniji (SICRIS), ki ga upravljata Institut informacijskih znanosti v Mariboru 

in Agencija za raziskovalno dejavnost RS. Sistem je povezan z bibliografsko bazo podatkov 

COBIB.SI, kar omogoča uporabnikom neposreden vpogled v bibliografije raziskovalcev. 

Bibliografske podatke dopolnjujejo knjižnice in specializirani informacijski centri, tudi na 

podlagi podatkov (npr. o novih patentnih prijavah), ki jim jih javijo raziskovalci sami. 

V register raziskovalcev so vpisani tako raziskovalci iz javnih kot zasebnih raziskovalnih 

organizacij (v raziskovalnih skupinah podjetij ali zasebnih zavodov), možna pa je tudi 

pridobitev statusa zasebnega raziskovalca. Kot rečeno, smo želeli odkriti, kolikšen delež v 

patentih samostojnih izumiteljev predstavljajo raziskovalci, ki so prijavljeni v bazi SICRIS. 

Ta postopek je potekal tako, da se je iz baze slovenskih patentov na URSIL, ki so bili 

podeljeni v določenem letu inovatorjem posameznikom, vneslo vsakega od njihovih imen v 

bazo SICRIS. Če je bilo ime lastnika iz baze URSIL, npr. »Janez Novak« identično imenu 

raziskovalca, ki se nahaja v bazi SICRIS (pri pogostih imenih in priimkih se je dobilo celo 

več kot enega od zadetkov, vendar so bili ti primeri redki), se je pregledala raziskovalčeva 

biografija. Če se je v njej nahajal konkretni patent, lahko zanesljivo trdimo, da sta inovator in 

raziskovalec ena in ista oseba. 
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6.1.2. Spol, starost in zaposlitveni status inovatorjev po anketi iz leta 2008 

 

Na vprašalnik je odgovorilo 11% žensk in 88% moških, kar približno ustreza tudi v razdelku 

3.1.6. navedenim raziskavam, ki odkrivajo, da je med izumitelji bistveno več moških, tako 

med samostojnimi kot institucionalnimi izumitelji. Povprečna starost 53 let tudi ustreza 

podatkoma, ki ju navajata Wagner Weickova in Eakinova (2005) in Davisu in dr. (2009) (51,4 

in 50,5 let). Najmlajši anketiranec je bil star 23 let, najstarejši pa 83 let.  

 
Tabela 4: Spol in starost po anketi iz leta 2008 
 

Spol število % 
Povprečna 
starost 

Moški 73 88 54 
Ženske 9 11 51 
Brez 
odgovora 1 1 31 
Skupaj 83 100 53 
 
Kot vidimo v naslednji tabeli, je bila večina anketirancev zaposlena, študentov in 

brezposelnih je malo, pri odgovoru »drugo« pa je bila pogosta navedba samostojnega 

podjetništva. Upokojencev je v vzorcu kar 31%. Čeprav bi morda utegnili pomisliti, da gre pri 

upokojencih za nadpovprečno zastopanost, ker so morda prav upokojenci imeli več časa za 

odgovarjanje na anketo, ni njihov visok delež v strukturi samostojnih inovatorjev nič 

nenavadnega, saj imajo izumitelji, ki so bili prej zaposleni in obremenjeni z družinskimi 

zadevami, pogosto šele v pokoju čas razvijati novosti. Kot priča veliko zgodb, ki so jih v 

zadnjem času zabeležili slovenski mediji, so ti »upokojenski izumi« tudi zelo domiselni in 

tehnološko dovršeni, npr. vozilo na elektromotor Janeza Aliča (Prebil, 2012), ročni pogon za 

invalidske vozičke Dimitrija Čebulja (Kranjc, 2011b), univerzalna rotacijsko-nihalna naprava 

Jožefa Vlaha (Kranjc, 2011c), večnamenski kmetijski stroj Ivana Gregoriča (Kranjc, 2011d), 

rotacijske hidravlične klešče Rafaela Cingerleta (Jamberk, 2009) in še veliko drugih, pri 

čemer ne smemo pozabiti na Petra Florjančiča, ki je kljub veliki slabovidnosti še vedno 

aktivno izumljal pri svojih 92 letih (Dnevnik, 2011; Božnar, 2012). 
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Tabela 5: zaposlitveni status po anketi iz leta 2008 
 
Zaposlitveni 
status število % 
Zaposlen 45 54 
Brezposeln 3 4 
Upokojenec 26 31 
Študent 1 1 
Drugo 8 10 
Skupaj 83 100 
 
 
 
6.1.3. Spol, starost in izobrazba inovatorjev po anketi iz leta 2011 
 
 

Povprečna starost udeležencev je bila tokrat dejansko za leto dni nižja od prejšnjega vzorca, 

kar pa ne predstavlja bistvene razlike. Najmlajši anketiranec je bil tokrat star 28 let, najstarejši 

pa 87. Ženske, ki jih je bilo 5 ali 16%, so bile v povprečju precej mlajše od moških. 

V tej anketi je moral anketiranec zapisati tudi svojo najvišjo končano šolo. Njihovim 

odgovorom smo po spodnjem pravilu določili stopnjo izobrazbe: 

 
Stopnja izobrazbe: 
4 – poklicna šola 
5 – gimnazija, srednja šola 
6 – višja strokovna šola 
7 – visoka strokovna šola, univerzitetna izobrazba, magisterij 
8 – doktorat  
(Končane osnovne šole ni navedel noben anketiranec.) 
 

Tabela 6: spol, izobrazba in starost po anketi iz leta 2011 
 

 
Spol - število Spol - % 

Povprečna 
izobrazba Starost 

Moški 25 78 5,5 55 
Ženske 5 16 6,6 40 
Brez 
odgovora 2 6 6,5 brez odgovora 
Skupaj 32 100 5,8 52 
 
Izkazalo se je enako, kot so ugotovili že Podmenik et al. (2010), da je povprečna izobrazba 

slovenskega samostojnega izumitelja med srednješolsko in visokošolsko. Ženske, ki so 

izpolnile anketo, so bile v povprečju višje izobražene od moških. 
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Tabela 7: zaposlitveni status po anketi iz leta 2011 
 

 
Zaposlitveni status % 

Zaposlen 9 28 
Samozaposlen 12 38 
Brezposeln 0 0 
Upokojenec 8 25 
Študent 0 0 
Drugo 3 9 
Skupaj 32 100 
 
Največ anketirancev (38%) je bilo samozaposlenih, torej predstavljajo skupino inovatorjev-

podjetnikov. Kljub temu inovatorji posamezniki (če seštejemo zaposlene in upokojence) po 

številu prevladujejo nad to skupino. Odgovora žal ne moremo primerjati s prejšnjo anketo, ker 

ni bil ponujen, zato je zelo težko sklepati, ali so se anketiranci v letu 2008 tem primeru raje 

odločili za odgovor »drugo« ali »zaposlen«. Udeležba upokojencev je bila tokrat nekoliko 

nižja – 25%. 

 

6.1.4. Spol inovatorjev na podlagi slovenske patentne baze 

 

V tem razdelku si bomo zastavili vprašanje, ali obstaja trend, da se bo med izumitelji s časom 

povečal delež žensk? 

 
Tabela 8: Podeljeni patenti slovenskim inovatorjem posameznikom na Uradu RS za 
intelektualno lastnino glede na leto prijave patenta, razdeljeni po spolu 
 
 1993 1998 2003 2008 
 število % število % število % število % 
Moški 124,667 96 120,416 96 87,164 91 98,5 88 
Ženske 4,333 3 4,583 4 6,833 7 14 12 
Neznano 0,5 0 0 0 2 2 0 0 
Skupaj 129,5 100 125 100 96 100 112,5 100 
 
Podatki so spodbudni, saj se delež žensk med izumitelji z leti vztrajno povečuje, vendar pa je 

v letu 2008 treba upoštevati, da je 7 patentov prijavila ena sama inovatorka (kaj takega je 

velika izjema in ne pravilo) in če bi ta prijavila, tako kot ostale, le enega (ali manj – če gre za 

soavtorstvo), porast žensk v letu 2008 ne bi bil tako očiten. 

Omenimo naj še, da smo pod vrstico »neznano« vpisali patente za imena, za katere nismo bili 

prepričani o spolu in sicer Adama, Lin in Saša. 
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6.1.5.  Delež raziskovalcev med samostojnimi izumitelji 
 

Na dan 23.9.2012 je bilo v informacijskem sistemu SICRIS predstavljenih 907 raziskovalnih 

organizacij, 1451 raziskovalnih skupin in 14.195 raziskovalcev. Že hiter prelet čez imena teh 

raziskovalcev41 nam pokaže, da jih ima vsaj polovica pridobljene znanstvene nazive, zlasti 

doktorat, in se že po tem razlikujejo od povprečnih samostojnih inovatorjev. 

 

Glede na imena prijaviteljev iz baze URSIL smo v letu 1997 v bazi SICRIS pozitivno 

identificirali le 4,791 ali 4% patentov. Nujno je treba pojasniti, kar lahko vidimo že v zadnji 

tabeli prejšnjega razdelka, zakaj pride pri številu patentov do decimalnega števila (in ne 

celega). Včasih gre za deljeno lastništvo patenta npr. dveh, treh ali več avtorjev, pri čemer so 

nekateri raziskovalci, drugih pa nismo mogli najti v bazi SICRIS (enako gre pri prejšnjem 

razdelku lahko za deljeno lastništvo moškega in ženske). 

 
Tabela 9: Število in delež patentov raziskovalcev med patenti inovatorjev posameznikov, 
primerjava let 1997 in 2008 
 
Leto Število patentov 

inovatorjev 
posameznikov 
(URSIL) 

Število patentov 
raziskovalcev 
(URSIL→SICRIS) 

% patentov 
raziskovalcev 

1997 111 4,791 4 
2008 112,5 20,533 18 
 
V letu 2008 je ta delež narastel na 18%. Kot ugotavljajo Ruzzier et al., je v Sloveniji pozitiven 

trend pri številu patentov povezan s sprejetjem Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in 

strokovne uspešnosti Agencije za raziskovalno dejavnost RS, ki vključuje oceno za 

pridobljene patente. Tako je bilo po njihovih podatkih leta 2001 slovenskim raziskovalcem, 

registriranim pri ARRS, v bazi SICRIS podeljenih pet patentov, leta 2005 pa v isti bazi 

najdemo že 69 patentov (Ruzzier et al., 2011: 12). Možnost pridobivanja raziskovalnih točk s 

patenti je tako spodbudila prijavljanje patentov pri raziskovalcih in tudi vnašanje podatkov o 

teh patentih v njihovo bibliografijo. Ob tem se zastavlja več zanimivih vprašanj, na katera pa 

ne moremo dati zanesljivih odgovorov. 

 

                                                 
41 
http://sicris.izum.si/search/rsr_list_all.aspx?lang=slv&SEARCH_BY=mstid&SEARCH_TERM=%&PAGE=1&
PSIZE=-1&mode=&num=14195 (zadnji dostop: 23.12.2012) 
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Prvo vprašanje je naslednje: kot vidimo, je bilo v letih 1997 in 2008 prijavljenih skoraj enako 

število patentov inovatorjev posameznikov, vendar v letu 2008 zavzemajo med temi patenti 

bistveno večji delež patenti raziskovalcev. Ali bi torej mogli sklepati, da obstaja trend, da bo 

»klasičnih garažnih izumiteljev« (ki imajo nižjo izobrazbo in izumljajo predvsem iz lastnih 

potreb) vse manj in da bodo začeli prevladovati patenti raziskovalcev? Tega ni mogoče 

zaključiti, saj je povsem mogoče, da so patenti raziskovalcev v večji meri obstajali tudi že 

prej, vendar raziskovalci niso pošiljali podatkov o njih v bazo COBIB, saj od tega niso imeli 

velikih koristi, in s tem niso bili navedeni v njihovih bibliografijah. Seveda pa je povsem 

možna tudi prva varianta, da torej raziskovalci patentirajo v bistveno večji meri, ker jim to 

prinaša točke. Toda, če to drži, potem sledi naslednje vprašanje: koliko so njihovi patenti 

dejansko vredni v uporabnem smislu, če predpostavimo, da so motiv za patentiranje tudi ali 

pa predvsem raziskovalne točke? Če pa so ti patenti, nasprotno, veliko vredni, se moramo 

vrniti k problemu, ki smo ga navedli v razdelku 3.1.1. Kot vidimo v spodnji tabeli, večina 

patentov pripada raziskovalcem, ki so aktivni v javni raziskovalni organizaciji (visokošolski 

ustanovi ali inštitutu, čeprav v manjši meri obstajajo tudi patenti raziskovalcev iz podjetij in 

nekaterih drugih skupin). Toda teh patentov si ne lasti javna raziskovalna organizacija, 

temveč raziskovalci sami. Povsem mogoče je, da so raziskovalci izume, ki so jih patentirali, 

iznašli v svojem prostem času in jim torej upravičeno pripadajo (kar je še posebej očitno pri 

družboslovnih znanstvenikih – da patent nima dosti zveze z njihovim delom na fakulteti; no, 

takšen je bil med pričujočimi podatki le en primer), hkrati pa je prav tako mogoče, da gre za 

patente, ki so rezultat raziskav, ki so jih javne raziskovalne organizacije financirale s svojim 

oziroma davkoplačevalskim denarjem. V tem primeru bi ti patenti morali pripadati javnim 

raziskovalnim organizacijam, ki bi z njihovo prodajo pridobile možnosti pridobivanja 

dodatnih sredstev za nove raziskave. 

 
Tabela 10: Število patentov raziskovalcev-inovatorjev posameznikov glede na spol in 
status raziskovalca v letih 1997 in 2008 
 
 Spol Status raziskovalca na dan 24.8.2012 
Število 
patentov 

Moški Ženski Aktiven v 
JRO 

Aktiven v 
RS podjetja 

Neaktiven Ni 
aktiven v 
RO 

Upokojen 

1997 3,125 1,666 2,833 1 0,125 0,333 0,5 
2008 11,883 8,65 15,383 2,95 0 2,2 0 
 
Kar še lahko opazimo v zgornji tabeli, pa je to, da je delež žensk med raziskovalci, ki 

patentirajo, bistveno večji, kot nasploh med inovatorji posamezniki. To se ujema z raziskavo 
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Busolt in Kugele (2009), ki sta prav tako ugotovili, da je delež žensk med inovatorji bistveno 

večji v javnem kot zasebnem sektorju.  

 

6.1.6. Sklep  analize strukture samostojnih inovatorjev v Sloveniji: prispevek k tipologiji 
samostojnih izumiteljev 

 
Čeprav je tipični slovenski samostojni inovator dejansko moški, s srednješolsko do 

višješolsko izobrazbo, star nekaj nad 50 let, je populacija samostojnih inovatorjev vseeno zelo 

raznolika. Poleg tistih, ki so nekje zaposleni in izumljajo v svojem prostem času, mednje 

spadajo tudi podjetniki, upokojenci in znanstveniki, zlasti iz javnih raziskovalnih organizacij. 

Tudi žensk je vse večje število. 

 

Meyer (2004: 13-16) predlaga glede na obstoječo literaturo razvrstitev izumiteljev 

posameznikov v štiri skupine: 

- Inovatorji-podjetniki: izumitelji, ki ustanovijo novo (start-up) podjetje, v okviru 

katerega skušajo izkoristiti svoje izume. 

- Inovatorji-lastniki:  že uveljavljeni podjetniki, ki nameravajo novo inovacijo 

uresničiti v okviru lastnega že obstoječega podjetja. 

- Inovatorji, ki licencirajo in prodajajo izume: ti nimajo namena ustanoviti podjetja 

ali uporabiti izuma v okviru lastnega podjetja, temveč skušajo najti nekoga tretjega, ki 

bo izkoriščal izum, bodisi prek licenciranja ali s prenosom pravic do izuma v celoti na 

novega lastnika. 

- Akademski izumitelji:  v nekaterih državah so znanstveniki sami nosilci pravic do 

svojih izumov, zato se univerzitetne pisarne za prenos tehnologij ne vključujejo nujno 

v fazo komercializacije izuma. 

Sami smo razvrstitev samostojnih izumiteljev v 3. poglavju zastavili nekoliko drugače, kljub 

temu pa vključujemo popolnoma enake kategorije, le poimenovanja so drugačna. V osnovi 

smo ločili med dvema tipoma samostojnih izumiteljev, inovatorjem-podjetnikom in ne-

podjetnikom, ki smo mu rekli kar izumitelj posameznik. Ti dve skupini pa potem lahko 

razdelimo naprej: 

- Inovatorji-podjetniki so lahko: 
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o Podjetniki začetniki: da bi začeli tržiti svoj izum, ustanovijo podjetje, nimajo 

predhodnih podjetniških izkušenj. 

o Uveljavljeni podjetniki: so lastniki podjetja, ki se preživlja z neko dejavnostjo, 

nato ustvarijo nov izum (ki lahko je ali pa ni povezan z osnovno dejavnostjo 

podjetja) in ga skušajo tržiti v okviru tega podjetja. V nasprotju s podjetniki-

začetniki imajo uveljavljeni podjetniki ustrezne podjetniške izkušnje, ki so za 

uspeh inovacije lahko bistvenega pomena. 

Kot smo ugotovili v naši raziskavi iz leta 2011, inovatorji-podjetniki (obe kategoriji skupaj) 

predstavljajo kar velik del populacije samostojnih izumiteljev, saj jih je kar 38% navedlo 

samozaposlitveni status. 

 

- Inovatorji posamezniki: njihova značilnost je, da izuma ne želijo tržiti sami, torej ga 

želijo licencirati ali prodati pravice do izkoriščanja izuma v celoti. 

Iz naše raziskave lahko razberemo dve močni skupini teh izumiteljev: 

o Prostočasni inovatorji: nekje so zaposleni, torej izumljajo v svojem prostem 

času. Izume financirajo s pomočjo plače, ki jo zaslužijo v rednem delovnem 

razmerju. 

o Inovatorji upokojenci: ti so bili v anketi leta 2011 po številu skoraj enaki prvi 

skupini. Njihova značilnost je, da imajo nek stabilen, čeprav velikokrat 

skromen pritok mesečnega dohodka (pokojnino), njihova prednost pred 

prostočasnimi izumitelji pa je predvsem v tem, da izumljanju lahko naklonijo 

razmeroma veliko časa in da niso obremenjeni s skrbjo za preživetje in za 

otroke, ki so večinoma že odrasli. 

Poleg teh dveh obstaja še manjša tretja skupina, v katero spadajo brezposelni, študenti in 

tisti, ki glede na ponujene odgovore v anketi niso našli svojega statusa. To so npr. tisti, ki so 

redno zaposleni v majhnem družinskem podjetju, torej glede na svoje podjetniške izkušnje po 

svoje bolj spadajo k podjetnikom kot k inovatorjem posameznikom, čeprav je ustanovitelj 

podjetja formalno žena ali oče. Status brezposelnih in študentov pa je precej začasne narave in 

predvidevamo lahko, da se bodo razmeroma hitro premaknili v eno od dveh skupin – k 

podjetnikom začetnikom ali k zaposlenim – prostočasnim izumiteljem. 
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Zadnje vprašanje pa je, v katero skupino uvrstiti akademske inovatorje, ki so tudi v Sloveniji 

po številu vse bolj opazni.  Ti so redno zaposleni na javni raziskovalni organizaciji (na 

univerzi ali inštitutu), hkrati pa so patente prijavili na svoje ime in so tako njihovi lastniki. 

Kot smo že omenili, za ta pojav obstaja več možnih razlag. Prva je ta, da gre za običajne 

prostočasne izumitelje – izumlja v prostem času doma in se potemtakem ne razlikuje od 

drugih takšnih izumiteljev (ki so npr. zaposleni v avtomehanični delavnici, doma pa 

sestavljajo nek svoj motor). Druga možnost je, da so bile raziskave, ki so pripeljale do izuma, 

financirane s strani JRO, vendar potem ta ni bila zainteresirana, da bi podala patentno prijavo, 

izumitelj pa je v izumu videl pomembno vrednost in tržne priložnosti in je patent prijavil sam. 

Obstaja pa seveda tudi možnost, da JRO sploh ni bila seznanjena s tem, da bo inovator podal 

patentno prijavo. V obeh zadnjih primerih čaka izumitelja glede na možnosti trženja izuma 

enaka pot kot ostale samostojne inovatorje  - JRO mu pri tem ne bo stala ob strani, saj ni 

lastnica patenta - in ga zato lahko priključimo k inovatorjem posameznikom ali inovatorjem 

podjetnikom (glede na to, ali ima oz. namerava ustanoviti svoje podjetje ali ne). 

 

Obstaja pa še ta možnost, da je akademski izumitelj podal patent zgolj zaradi pridobivanja 

objav, ker mu te prinašajo raziskovalne točke in se nima nobenega namena ukvarjati s tem, da 

bi izum spravil v življenje, kar je sicer ena od največjih želja vseh samostojnih izumiteljev, saj 

šele takrat lahko računajo na kakšne prihodke od inovacije. V tem primeru so akademski 

inovatorji povsem ločena skupina od drugih samostojnih izumiteljev, s popolnoma drugačnim 

motivom za patentiranje.  

 

6.2. Število in delež inovatorjev posameznikov v patentnem sistemu 
 

V tem poglavju bomo raziskovali upadanje deleža in števila samostojnih izumiteljev v 

patentnem sistemu, konkretno izumiteljev posameznikov. Pri tej analizi moramo najprej 

opozoriti na dva osnovna problema: 

 
- Predmet raziskave so fizične osebe, ki so lastniki patenta. 

Postavlja se vprašanje, kaj storiti s skupino malih podjetij, prijaviteljev patenta, za katerimi 

prav tako lahko stoji nek samostojni inovator, ki se je odločil ustanoviti lastno podjetje in sam 

uporabljati svoje izume ali pa jih prek svojega podjetja tudi licencira drugim. Dejstvo je, da 

bodo ti obravnavani skupaj z vsemi podjetji, tako multinacionalkami kot majhnimi podjetji. 

Tako bi lahko sklepali, da se bomo v analizi osredotočili zgolj na inovatorje Teslovega tipa in 
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izpustili vse inovatorje Edisonovega tipa, vendar tudi to ne drži povsem. Že pri Edisonu v 

bazi esp@cenet lahko vidimo, da je patente prijavljal izključno na lastno ime, kljub temu, da 

je imel lastno podjetje.  

 

Enako lahko v slovenski bazi patentov vidimo, da je npr. Joc Pečečnik sam kot fizična oseba 

lastnik treh patentov, lastnik dveh patentov pa je njegovo podjetje Elektronček, pri čemer je 

Pečečnik vpisan zgolj kot inovator (pregled 10.7.2012). Prav tako ima en bolj znanih 

slovenskih inovatorjev s področja kmetijstva Jože Bider vseh pet patentov napisanih nase in 

ne na podjetje Bider d.o.o., to velja tudi za Valentina Zupana (Zupan harmonike) in Igorja 

Akrapoviča, nasprotno pa se brata Jakopin pojavita le kot inovatorja, lastnik patentov pa je 

njuno podjetje Seaway Group. Pri tem smo omenili le nekaj najuspešnejših slovenskih 

inovatorjev-podjetnikov. Podjetje Pečečnika je npr. že zdavnaj preseglo velikost majhnega 

podjetja, kljub temu pa bo v naši analizi uvrščeno med samostojne inovatorje, če je lastnik 

izum prijavil nase. Ker pa obstajajo tudi inovatorji, samostojni podjetniki in lastniki majhnih 

d.o.o.-jev, pri katerih so lastniki patentov njihova podjetja, lahko predvidevamo, da se bo 

število enih in drugih vsaj približno izravnalo. 

 

Vsekakor pa je dobro, da se zavedamo te pomanjkljivosti pri naši analizi. Drugačna analiza ni 

mogoča, ker podatki o velikosti podjetja v patentnih bazah ne obstajajo. Možno pa jih je 

določiti z nekaj truda v majhnih bazah, kot je slovenska, kjer se na leto podeli nekaj na 250 

patentov, kar bo predstavljeno v naslednjem razdelku. Problem pa je tudi ta: recimo, če bi 

neko patentno bazo lahko povezali z registrom podjetij, in na ta način določili velikosti 

podjetja, vseeno še ne bi mogli vedeti, ali za vsemi mikro in malimi podjetji zares stojijo 

samostojni inovatorji ali pa so podjetja uporabila znanje nekega zunanjega ali v tem podjetju 

zaposlenega inovatorja, ki pa ni lastnik podjetja. Tako nam tudi te informacije pri natančni 

določitvi samostojnih inovatorjev ne bi mogle bistveno pomagati. 

 

Naša predpostavka torej je, da število patentov inovatorjev posameznikov samo po sebi nekaj 

pomeni, ker se v zadnjih 20 letih ni zgodilo nič takega, da bi bilo recimo za izumitelja posebej 

ugodno, da samo zato, ker bo prijavil patent, ustanovi tudi svoje podjetje, prek katerega bo 

uveljavljal patent, ali obratno, da bi bilo za podjetnike bolje, da patente pišejo nase in ne na 

podjetja. To je torej predvsem stvar njihove lastne odločitve in želja, zato bi, gledano vse 

patente skupaj, lahko temu pripisali nek slučajnostni faktor, ki ne vpliva na veljavnost naših 

hipotez. 



87 
 

- Izumitelji, ki ne patentirajo, niso upoštevani. 
 

Ker bodo podatki, ki bodo uporabljeni v nadaljevanju, pridobljeni iz patentnih baz, je 

potrebno najprej odgovoriti na vprašanje, zakaj je smiselno uporabljati te baze in kako v 

raziskavi upoštevati inovatorje, ki ne patentirajo. Odgovor je preprost: ne bomo jih mogli 

upoštevati, vendar zaradi tega ne bo nastala kakšna velika škoda. Treba se je zgolj zavedati, 

da obstaja delež samostojnih inovatorjev, ki se ne poslužuje patentne zaščite, temveč 

uporablja »druge oblike zaščite pravic intelektualne lastnine« ali pa je sploh ne uporablja. Pri 

slednjih imamo v mislih zlasti inovatorje podjetnike, obrtnike, ki sicer za lastne potrebe 

pogosto kaj izboljšajo in izumijo in nato to inovacijo sami uspešno uporabljajo ali proizvajajo, 

ne da bi jih posebej skrbelo, da bi jo lahko kdo prekopiral. Med drugimi oblikami zaščite, kot 

smo omenili v 5. poglavju, sicer obstajajo modeli, blagovne znamke, avtorske pravice in 

poslovne skrivnosti. 

 

6.2.1. Raziskovalno vprašanje in hipoteze 
 

Zanimalo nas bo, kakšna sta delež in število inovatorjev posameznikov, ki uporabljajo 

patentni sistem zaščite intelektualne lastnine. Zanimal nas bo njihov delež v primerjavi z 

drugimi prijavitelji (podjetja in raziskovalne organizacije) in njihovo število na milijon 

prebivalcev določene države, predvsem v zadnjih 20 letih. Tako njihov delež in število lahko 

naraščata, ostajata konstantna ali padata. 

Vendar ni nujno, da za oba velja enako. Iz dostopne literature lahko predvidimo, da so deleži 

inovatorjev posameznikov v patentnem sistemu vse manjši: v ZDA so posamezniki dobili 

podeljenih 86% patentov v letu 1910 in le 15% v letu 1998 (Dahlin in drugi, 2004: 1168). V 

letu 2003 so posamezniki v ZDA in zunanji posamezniki prejeli 8% prvi in 3.6% drugi 

podeljenih patentov glede na vse podeljene patente v ZDA (Modlin in Glenn, 2006: 129). V 

Sloveniji je bilo 82% patentov podeljenih posameznikom pred letom 1990 (Ferš et al., 1990: 

26), v zadnjih letih pa le okrog 40% patentov (Adam et al. 2010: 60).  

 

Vsekakor pa je te podatke smiselno preveriti tudi z lastno analizo patentov. Če dejansko 

obstaja stalno padanje deleža patentov inovatorjev posameznikov, je smiselno to padanje 

pregledati po zaporednih letih in ugotoviti morebitne spremembe v posameznih obdobjih. 

Lahko pa je upadanje deleža tudi enakomerno oziroma konstantno. Za prvo hipotezo bomo 

zato predvideli: 
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H1: Delež patentov inovatorjev posameznikov se v primerjavi z deležem patentov 

organizacij konstantno zmanjšuje. 

 

Toda tudi če se delež inovatorjev posameznikov manjša, bi potencialno lahko njihovo število 

celo naraščalo, saj podjetja patentirajo vse več in v tem smislu bi lahko govorili o »patentni 

inflaciji« (Masur, 2010), »patentnem onesnaženju« (Shulman, 2002) ali celo o »globalnem 

patentnem segrevanju« (van Pottelsberghe, 2009). Samo delež inovatorjev nam zato ne pove 

veliko o njihovem dejanskem številu. Poznati moramo tudi število njihovih patentov na 

milijon prebivalcev nekega področja.  

Možnosti so: 

- število patentov inovatorjev posameznikov narašča (kljub temu, da se delež manjša) 

- ostaja približno enako (v tem primeru bi se dalo postaviti hipotezo o tem, da ima vsaka 

družba med milijonom ljudi npr. 100 inovatorjev posameznikov, ne glede na družbene 

okoliščine) 

- se manjša 

 

Glede na teoretična izhodišča, ki smo jih podali v 4. in 5. poglavju, menimo, da so trenutni 

pogoji za izumljanje za samostojne inovatorje zelo neugodni, zato bomo predpostavili, da se 

število njihovih patentov znižuje in bo naslednja hipoteza: 

 

H2: Število patentov inovatorjev posameznikov na milijon prebivalcev določenega 

področja se zmanjšuje. 

 

Če se hipoteza 1 ne bo potrdila, recimo, da se bo izkazalo, da je delež patentov posameznikov 

do leta 2000 padal, potem pa je začel v primerjavi z drugimi prijavitelji spet naraščati, bi 

lahko zaključili, da se dogajajo neke družbene spremembe, ki ponovno spodbujajo 

inovacijsko dejavnost te skupine in jo krepijo glede na druge prijavitelje. Takšne spremembe 

bi se npr. lahko zgodile, če bi nevladne organizacije, nacionalna in mednarodna društva in 

združenja inovatorjev okrepila svoje delovanje in če bi države začele posvečati večjo 

pozornost spodbudam tej skupini. Ker pa ničesar takšnega v zadnjih letih ni bilo opaziti, se 

zdi malo verjetno, da bi hipotezo lahko zavrnili. 

 

Če pa se hipoteza potrdi, lahko z zanesljivostjo trdimo, da se položaj samostojnih inovatorjev 

v primerjavi s podjetji in raziskovalnimi organizacijami vse bolj slabša. Če določeni 
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prijavitelji vse več patentirajo, očitno zanje obstaja ugodna družbena klima, ki očitno ni enaka 

za tiste, ki jim s patenti ne morejo več slediti. 

 

Prav tako se hipoteza 2 lahko potrdi ali ne. Recimo, da se število patentov posameznikov 

veča, kljub temu da se njihov delež manjša. Tedaj bomo lahko zaključili, da imajo 

organizacije sicer boljše pogoje za izumljanje, kljub temu pa ostajajo tudi pogoji za 

samostojne inovatorje vsaj za silo sprejemljivi. Če upoštevamo, da so se s sodobno 

informacijsko tehnologijo odprle številne možnosti, po katerih lahko vsak posameznik na 

enostaven način in hitro raziskuje in preverja svoje ideje, bi v resnici lahko verjeli, da pogoji 

za izumljanje po svoje še nikoli v zgodovini niso bili boljši kot sedaj. 

 

6.2.2. Podatki in metodologija 
 
Empirični del pričujoče naloge je pretežno povezan s podatki iz patentnih baz. Kot že rečeno, 

sicer obstajajo inovatorji, ki svoje izume patentirajo, in takšni, ki jih ne. Od slednjih se 

nekateri poslužujejo uporabe drugih pravic intelektualne lastnine (modelna zaščita, blagovna 

znamka, avtorska pravica) ali pa sploh ne uporabljajo nikakršnih oblik zaščite. Za inovatorje, 

ki naj bi izume ščitili z avtorsko pravico ali pa jih sploh ne ščitijo, ni na voljo pravih 

podatkov. Obstajajo pa podatki za tiste, ki na Uradu RS za intelektualno lastnino prijavljajo 

nove modele ali znamke. Model se registrira za videz izdelka, ki je nov in ima individualno 

naravo (33. člen ZIL), iz česar sledi, da je nov model prej delo oblikovalca kot inovatorja, 

čeprav pogosto nov izum pomeni tudi nov videz izdelka. Enaka dilema je pri blagovni 

znamki: za njo se dejansko lahko skriva nov izum, lahko pa tudi ne. Če zadevo obrnemo, 

lahko po drugi strani trdimo: tisti, ki so dobili podeljen nov patent, so dokaj zanesljivo 

»pravi« izumitelji.  

 

Do nedavnega je samo Ameriški patentni urad sistematično vodil statistike po prijaviteljih 

patenta, glede na to, ali so prijavitelji fizične osebe, podjetja ali vladne organizacije. Šele v 

zadnjem času je Eurostat v sodelovanju z univerzo K.U. Leuven razvil metodo, prek katere je 

mogoče tudi že vnesene podatke analizirati tudi na ta način (več: du Plessis et al., 2009). V 

letu 2011 (glej Eurostat, 2011) so bile tako v Eurostatovih podatkovnih bazah že dostopne 

analize, ki omogočajo pregled patentov po prijaviteljih iz institucionalnih sektorjev, med 
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katerimi so podjetja, individualni prijavitelji, neprofitne organizacije, visokošolske ustanove 

in bolnišnice. 

 

Pomembna pojasnila k obravnavi podatkov iz patentnih baz: 

1) Patente je mogoče analizirati glede na patentne prijave ali glede na podeljene patente. Od 

prijave do podelitve patenta v Sloveniji in v tudi večini drugih držav traja 18 mesecev, razen 

če prijavitelj posebej ne zaprosi, naj se patent podeli prej. V primeru ZDA pa od prijave do 

podelitve patenta pogosto traja več kot 18 mesecev. Tako v Sloveniji kot v drugih državah se 

veliko patentnih prijav se ne konča s podelitvijo, razlogi za to pa so različni: patentni urad 

lahko zavrne vlogo zaradi nepopolnosti, prijavitelj v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ne 

plača prijave pristojbine ali pa se sam odloči za umik prijave ipd. V ZDA in Sloveniji 

patentne prijave niso javno dostopne, zato lahko analiziramo le podeljene patente, nasprotno 

pa Eurostat analizira patente na podlagi PCT in Evropskih patentnih prijav in ne podeljenih 

patentov. 

 

2) Podeljene patente je mogoče analizirati glede na datum prijave ali glede na datum 

podelitve. V primeru slovenske baze smo jih analizirali glede na datum prijave. Če je recimo 

prijavitelj vložil prijavo leta 2007, je ta patent zabeležen pod letom 2007. Podelitev tega 

patenta pa je bila lahko v letu 2008 (če je prijavo vložil v prvi polovici leta 2007) ali leta 2009 

(če je prijavo podal v drugi polovici leta 2007). Vsekakor je bolj smiselno upoštevati leto 

prijave patenta, saj se je dejansko v tistem letu zgodil nek tehnološki napredek. 

Kljub temu pa smo se v primeru ZDA, ker je obdobje od prijave do podelitve patenta veliko 

daljše in lahko traja več let, odločili, da analiziramo patente po datumu podelitve (tabela ZDA 

glede na datum prijave patenta je za primerjavo v prilogi 3). V primeru Evropskega 

patentnega urada pa gre tako ali tako za prijave in ne podeljene patente. 

 

3) Patente je mogoče analizirati glede na to, kdo je njihov prijavitelj ali kdo je inovator. 

Inovator ima moralno pravico, da je naveden kot avtor patenta, prijavitelj pa je v bistvu 

lastnik patenta in nosi vse materialne pravice in dolžnosti. Inovatorji so v vseh primerih 

fizične osebe, prijavitelji pa so lahko fizične ali pravne osebe. Evropski patentni urad dela 

recimo svoje statistike glede na prijavitelje, Eurostat pa patente razvršča po državah glede na 

državljanstvo inovatorjev, zato se njune analize nekoliko razlikujejo, kljub temu, da gre za 

iste patente. Seveda pa sta v večini primerov inovator in prijavitelj iz iste države, zato 

odstopanja niso tako velika. 
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4) V večini primerov je prijavitelj en sam, včasih pa si tudi več prijaviteljev deli posamezni 

patent – solastniki so lahko bodisi več fizičnih oseb, fizična oseba in podjetje, več podjetij, 

fakulteta in podjetje … V primeru solastništva patentov Ameriški patentni urad uporablja 

metodo »prvega imenovanega prijavitelja«. Patent torej v svojih statistikah pripiše 

prijavitelju, ki je prvi naveden v patentni prijavi. Če sta solastnika npr. fizična oseba in 

podjetje, in je fizična oseba napisana na prvem mestu, se bo patent pripisal tej. 

Eurostat pa uporablja t.i. »frakcijsko šteje«: patent v sorazmernih deležih porazdeli na vse 

inovatorje. Če so npr. inovatorji štirje, vsakemu pripada ¼ patenta. Na primeru slovenske 

patentne baze smo uporabili to metodo. 

 

5) Omeniti je potrebno tudi, kako v patentnih bazah identificirati prijave samostojnih 

inovatorjev. V tej analizi bomo za samostojne inovatorje imenovali tiste, ki so: 

- v slovenski patentni bazi: prijavitelj je fizična oseba, v veliki večini primerov sta inovator in 

prijavitelj ena in ista oseba, 

- v ameriški bazi: patent je pripisan (assigned) fizični osebi ali je nepripisan, kar v ZDA 

pomeni, da je inovator hkrati lastnik patenta, 

- baza Evropskega patentnega urada: tiste, za katere je Eurostat določil, da so individualni 

prijavitelji. 

 

Viri podatkov so: 

- slovenska baza podeljenih patentov, ki je prosto dostopna na spletni strani http://www2.uil-

sipo.si/42. 

- statistike EUROSTATA, ki obravnavajo bazo Evropskega patentnega urada (prijave po PCT 

sporazumu in Evropski patentni konvenciji), dostopno prek: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

- analize patentov ameriškega patentnega urada (US PTO), dostopne prek: 

http://www.uspto.gov/ 

- EEE-PPAT baza s harmonizacijo imen prijaviteljev patentov in določitvijo sektorja, ki jo je 

naredil Centre for R&D Monitoring, ECOOM (http://www.ecoom.be/), pridobljena na 

podlagi prošnje 

- drugi viri, npr. za število prebivalcev v državi nacionalni statistični uradi … 

 

                                                 
42 Pridobljena je bila 26.10.2009 na podlagi prošnje in naknadno dopolnjena (leta 2011) z lastnim vnosom 
podatkov iz spletne strani za leto 2008. 
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6.2.3. Struktura prijaviteljev patentov iz baze PATSTAT 
 
Najprej si bomo ogledali, koliko je samostojnih izumiteljev na podlagi baze EEE-PPAT43, ki 

ni bila razvita za statistično analizo, temveč kot dodatek k (plačljivi in ne prosto dostopni) 

svetovni patentni bazi Evropskega patentnega urada PATSTAT, ki združuje veliko število 

nacionalnih baz in dve mednarodni. Ta dodatek služi za harmonizacijo in identifikacijo imen 

prijaviteljev. Iz njega pa lahko hkrati razberemo, koliko različnih imen se pojavlja v bazi. V 

tabeli, ki se zaradi velikosti nahaja v prilogi 4, si torej lahko ogledamo, koliko različnih 

posameznikov in organizacij je bilo identificiranih s to metodologijo in ne, koliko patentov so 

prijavili ti. Če je nek inovator prijavil 10 patentov, je štet le enkrat.  

 

Za primerjavo smo izbrali več držav in opazimo lahko: 

- da individualni prijavitelji po številu v večini držav presegajo organizacije (podjetja, 

univerze, inštitute), tudi če neidentificirane enote pripišemo k organizacijam, 

- da je število individualnih prijaviteljev v korelaciji s številom organizacij prijaviteljic: več 

ko je v neki državi podjetij in drugih organizacij, ki patentirajo, več je tudi posameznikov, 

- da ni mogoče trditi, da bi bil v bolj naprednih državah delež podjetij višji glede na manj 

napredne države. Najmanjše deleže posameznih prijaviteljev (pod 40%) imajo namreč v 

Braziliji, Kitajski, Franciji, Italiji, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Malti, Nepalu in San Marinu. 

Gre torej za države, ki so precej različne med seboj. 

- Vendar pa po drugi strani lahko ugotovimo, da države, v katerih število posameznih 

prijaviteljev izrazito presega število organizacij (nad 70%) večinoma res niso med 

gospodarsko najnaprednejšimi. 

 

Pri primerjavi držav pa je treba opozoriti na to, da so nekateri podatki v bazi nekoliko starejši 

od osamosvojitve Slovenije, zato novo nastalih držav ni upravičeno primerjati s starejšimi. 

To, da je posameznikov, ki so patentirali v nekem obdobju (zadnjih 30 let) več kot 

organizacij, seveda ni presenetljivo. Kot ugotavljajo Trajtenberg et al. (2006: 49) ima vsak 

patent v bazi ameriški bazi NBER v povprečju 2 inovatorja, en inovator pa naj bi bil v 

povprečju udeležen pri 2,6 patentih (ki lahko pripadajo posameznikom ali pa organizacijam). 

Podatki se nanašajo na dvomilijonsko bazo, v kateri so shranjeni podatki za vrsto let. Helmers 

in Rogers pa v svoji raziskavi navajata, da podjetja, ki patentirajo, v Veliki Britaniji vsako leto 

v povprečju prijavijo 3 patente, 154 podjetij (ali 1,1% od vseh) pa po 15 in več patentov 

                                                 
43 Pridobljena 5.7.2011 na podlagi prošnje. 
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(2009: 6). Predvidevamo lahko, da povprečno podjetje prijavi več patentov kot povprečen 

prijavitelj fizična oseba, ne glede na pomembne izjeme, kot je npr. slovenski inovator Peter 

Florjančič z okrog 400 patenti. 

 

Toda za našo analizo ni tako pomembno, kolikšno je število različnih prijaviteljev, temveč 

koliko ti patentirajo in na tej podlagi se bodo sprejemale ali zavračale hipoteze. 

 

 

6.2.4. Struktura prijaviteljev patentov v Sloveniji 

 

Osnova prve ključne analize je slovenska baza podeljenih patentov44. Za podjetja smo prek 

spletnega portala Agencije RS za javnopravne evidence in storitve -AJPES45 (baza FI-PO – 

Finančni podatki) določili velikost posameznih podjetij. Ker baza zahteva dokaj natančno 

navedbo imena podjetja, so bila nekatera identificirana najprej v poslovnem imeniku BIZI46 

oziroma prek drugih virov in nato prek davčne številke v bazi AJPES. Velikost podjetja se je 

določila glede na leto prijave patenta, saj je mogoče, da so se nekatera podjetja kasneje 

povečala, nekatera pa tudi zmanjšala ali propadla. Samostojni podjetniki in zasebni zavodi so 

bili prav tako šteti kot podjetja (in ne inovatorji posamezniki v prvem primeru ali raziskovalne 

organizacije v drugem primeru).  

 

Naredili smo analize za leta 1997, 200747 in 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
44 Nujno je potrebno pojasniti še nekaj. Doktorska kandidatka Dolores Modic pri svoji disertaciji uporablja 
podatke iz iste baze, zato sem jo prosila za pregled, ali se najini analizi ujemata. Ugotovili sva, da prihaja do 
določenih odstopanj. V skupnem številu patentov v določenem letu se pojavljajo manjše razlike, ki so nastale 
zaradi načina pridobivanja podatkov: moji podatki so bili pridobljeni prej, prek URSIL (naknadno pa sem jih 
sama dopolnila za leto 2008 prek spletne baze), Dolores Modic pa je uporabila spletno bazo, v kateri npr. v času, 
ko je ona uporabila podatke, niso bili več pod slovenskimi prijavitelji zabeleženi nekateri lastniki patentov, ki so 
v vmesnem času prodali svoje patente tujcem. Zato se v moji analizi skoraj pri vsakem letu pojavi en do tri 
patentov več kot njeni. Moja in njena analiza se razlikujeta tudi pri določitvi velikosti podjetij, ker sem sama 
uporabljala bazo AJPES, Dolores Modic pa PIRS. 
45 Spletna stran www.ajpes.si (zadnji dostop 20.7.2011). 
46 Spletna stran www.bizi.si (zadnji dostop 20.7.2011). 
47 Tabela za leto 2007 je že bila objavljena v Adam et al., 2010: 60. 
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Tabela 11: Podeljeni patenti, prijavljeni v letu 1997, glede na tip prijavitelja 
 

 
Prijavitelji 
posamezniki 

Inštituti, 
fakultete, 
univerze 

Mikro 
podjetja 

Mala 
podjetja 

Srednje 
velika 
podjetja 

Velika 
podjetja Skupaj 

Število 
patentov 111 13 15 16 8,5 18,5 182 
Odstotek 60,99 7,14 8,24 8,79 4,67 10,16 100 
Število pat. 
na milijon 
prebiv. 55,86 6,54 7,55 8,05 4,28 9,31 91,60 
 
Leta 1997 je bilo na Uradu RS za intelektualno lastnino podanih 182 patentnih prijav, ki so 

kasneje vodile do podelitve patenta. Inovatorji posamezniki so tega leta predstavljali 

najštevilnejšo skupino, ki je podala prek 60% prijav. Med ostalimi prijavitelji so največ prijav 

podala velika podjetja. 

 
 
Tabela 12: Podeljeni patenti, prijavljeni v letu 2007, glede na tip prijavitelja 
 

  
Prijavitelji 
posamezniki 

Inštituti, 
fakultete, 
univerze 

Mikro 
podjetja 

Mala 
podjetja 

Srednje 
velika 
podjetja 

Velika 
podjetja Skupaj 

Število 
patentov 102,16 26,50 32,83 21,67 8,33 63,50 255,00 
Odstotek 40,06 10,39 12,88 8,50 3,27 24,90 100 
Število pat. 
na milijon 
prebiv. 50,82 13,18 16,33 10,78 4,14 31,59 126,84 
 
Deset let kasneje, 2007, so razmerja med prijavitelji precej drugačna. Kot vidimo tudi iz 

spodnje tabele, se je najbolj povečalo patentiranje velikih podjetij in najbolj upadlo število 

patentov inovatorjev posameznikov. Vse skupine razen posameznikov in velikih podjetij 

beležijo porast patentov, precej se je povečalo tudi skupno število prijav. 
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Tabela 13: Indeks povečanja 1997 – 2007 

 

  
Prijavitelji 
posamezniki 

Inštituti, 
fakultete, 
univerze 

Mikro 
podjetja 

Mala 
podjetja 

Srednje 
velika 
podjetja 

Velika 
podjetja Skupaj 

Indeks 
povečanja 0,91 2,04 2,19 1,35 0,98 3,43 1,40 
 

Ker pa gre pri slovenski patentni bazi vendarle za razmeroma majhno število patentov, zato so 

vsakoletne spremembe lahko velike, smo primerjalno pregledali še prijave v letu 2008 

(spodnja tabela).  

 

Tabela 14: Podeljeni patenti, prijavljeni v letu 2008, glede na tip prijavitelja 
 

  
Prijavitelji 
posamezniki 

Inštituti, 
fakultete, 
univerze 

Mikro 
podjetja 

Mala 
podjetja 

Srednje 
velika 
podjetja 

Velika 
podjetja Skupaj 

Število 
patentov 112,50 19,00 32,50 19,50 11,00 56,50 251,00 
Odstotek 44,82 7,57 12,95 7,77 4,38 22,51 100,00 
Število pat. 
na milijon 
prebiv. 55,53 9,38 16,04 9,63 5,43 27,89 123,90 
 

V letu 2008 se je število prijav posameznikov spet povečalo, čeprav je zaradi večjega 

patentiranja ostalih prijaviteljev upadel njihov delež v primerjavi z letom 1997. Da bi 

zanesljivo lahko potrdili upadanje deleža in morda celo števila prijav, je potrebno pregledati 

vsa zaporedna leta in tudi druge patentne baze.  

 

6.2.5. Trendi: gibanje števila in deleža inovatorjev posameznikov po letih 
 

Za izračune deležev in števila patentov na milijon prebivalcev (v neki državi ali več državah) 

smo uporabili podatke iz slovenske patentne baze, pri čemer so se upoštevale le prijave 

slovenskih državljanov in podjetij; ameriške patentne baze, pri kateri so izračuni narejeni 

posebej za ameriške in tudi druge prijavitelje; analize Eurostata na podlagi baze Evropskega 

patentnega urada, kjer so se upoštevale mednarodne PCT in evropske patentne prijave po 

Evropski patentni konvenciji evropskih prijaviteljev skupine EU27. 
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- Slovenski patenti 
 

Podatke slovenskega patentnega urada je mogoče analizirati šele od osamosvojitve naprej, saj 

prej ni obstajal. Let 1991 in 1992, ko je Urad šele začel ustrezno funkcionirati (nekaj statistik 

je objavljenih na strani  http://www.uil-sipo.si/uil/urad/o-uradu/statisticni-podatki/) zaradi 

majhnega števila prijav nismo vključili v analizo. 

 

Tabela 15: Podeljeni patenti na Uradu RS za intelektualno lastnino, samo slovenskim 
prijaviteljem, po letu patentne prijave 
 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ŠT. PATENTOV 
POSAMEZNIKOV 129,5 135 140,664 126 111 125 100,5 124 120 92,666 96 109,5 119 98,5 102,16 112,5 
ŠT. PATENTOV 
ORGANIZACIJ 72,5 54 83,333 86 71 76 84,5 97 105 127,333 148 142,5 135 124,5 152,83 138,5 

SKUPAJ 202 189 224 212 182 201 185 221 225 220 244 252 254 223 255 251 
% PAT. POS. 
GLEDE NA VSE 64,11 71,43 62,80 59,43 60,99 62,19 54,32 56,11 53,33 42,12 39,34 43,45 46,85 44,17 40,06 44,82 
ŠT. PATENTOV 
POS. NA MILIJ. 
PREB. 64,94 67,86 70,70 63,31 55,86 62,97 50,80 62,38 60,30 46,47 48,12 54,85 59,57 49,17 50,82 55,53 

 

Čeprav obstajajo manjša nihanja, lahko rečemo, da delež prijaviteljev posameznikov 

razmeroma vztrajno kaže težnjo po zmanjševanju. Če se v 10 letih odstotek patentov 

posameznikov zmanjša za 10% in če bo tak trend obstajal še naprej (2010 – 40%, 2020 – 

30%, 2030 – 20%, 2040 – 10%), bi lahko rekli, da se bo leta 2050 delež njihovih patentov 

približal 0. Toda pri določanju trenda, ki nakazuje osnovno smeri razvoja pojava v času,  pri 

deležih morda ni upravičeno izbrati linearne funkcije, temveč funkcijo, ki se asimptotično 

približuje x, ko gre x v neskončno (eksponentna funkcija z negativnim eksponentom, 

racionalna funkcija). Deleži imajo težnjo, da se s časom zmanjšujejo proti nič, vendar še nekaj 

časa ne dosežejo nič. Predpostavljamo torej, da se bodo deleži manjšali, vendar ne linearno. 

Patentov organizacij bo vse več, in v primeru, da bi bilo število patentov posameznikov stalno 

enako, bi bil njihov delež vse manjši, toda nikoli ne bi bil nič. 
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Slika 2: Trend upadanja deleža patentov slovenskih inovatorjev posameznikov glede na 
ostale prijavitelje 
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Linearno funkcijo je bolj smiselno uporabiti, ko gre za število patentov na milijon 

prebivalcev. V spodnjem grafu je nakazan trend (določen z metodo najmanjših kvadratov) na 

podlagi števila patentov slovenskih inovatorjev posameznikov, ki prikazuje, da bi ob 

nespremenjenih družbenih okoliščinah dosegli točko njihovega izginotja v letu 2054. 

 
Slika 3: Trend upadanja števila patentov slovenskih inovatorjev posameznikov na 
milijon prebivalcev države 
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- Ameriški patenti 
 

Enako kot na primeru slovenskih podatkov, so za ZDA zaradi velikosti tabele in primerljivosti 

podatkov izbrani le podeljeni patenti od leta 1993 dalje. Tabeli kljub temu nista povsem 

primerljivi, ker je v primeru ZDA patent upoštevan glede na leto podelitve in ne na leto 
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prijave. Leto 1993 v slovenskem primeru je tako bolj smiselno primerjati z letom 1995 v 

ameriškem primeru in ne z istim letom, saj od prijave do podelitve patenta na evropskem 

področju traja praviloma 18 mesecev, v ZDA pa pogosto še več. 

 

Kljub temu pa se tabeli da primerjati med seboj in zanimivo je, če pri obeh pogledamo zadnjo 

vrstico, da je število patentov samostojnih inovatorjev na milijon prebivalcev razmeroma 

podobno v obeh državah, Slovenija ima celo več patentov, kar pa si je mogoče razložiti tudi s 

tem, da je slovenski patent vendarle cenovno dostopnejši kot patent ZDA in ni podvržen 

tolikšnemu preverjanju (v Sloveniji se uradno ne preverja novosti patenta), zato veliko 

inovatorjev vlaga patente brez pomoči zastopnika. Ameriški inovator se mora, kljub temu da 

bo uveljavljal polovične pristojbine (»small entity fees«) po nekaterih ocenah pripraviti na 

5.000 do 10.000 dolarjev vložka48. Slovenski inovator bo v najboljšem primeru plačal 110 

evrov prijavne pristojbine (v primeru pomoči patentnega zastopnika pa še vsaj 1000 evrov več 

– odvisno od kompleksnosti patenta), toda tudi če upoštevamo to najcenejšo možnost in 

zraven primerjamo velikosti tržišča, ki ga patent pokriva – 2 milijonsko proti 300 

milijonskemu – je slovenski patent še enkrat dražji od ameriškega. 

 
Tabela 16: Podeljeni patenti na Ameriškem patentnem uradu, po letu podelitve patenta 
 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
DRUŽBE ZDA 41825 44037 44038 48742 50221 66052 69389 70887 74329 74154 75327 73021 65207 78925 70497 69960 74799 97756 99527 
VLADNE 
USTANOVE 
ZDA 1167 1258 1028 924 944 1028 984 928 957 913 882 842 698 792 725 678 695 914 907 
POSAMEZNIKI 
ZDA 12281 12805 12885 13729 12914 16407 16698 16129 15203 14115 13536 12172 10358 11857 9898 9022 8922 12012 11251 
TUJE DRUŽBE 38401 38787 38685 41475 42907 57665 60168 63179 68938 71662 73098 72776 63114 77374 71956 74465 79202 104153 108346 
TUJE VLADNE 
USTANOVE 434 296 245 259 273 256 162 104 92 112 85 79 58 51 69 33 102 186 171 
TUJI 
POSAMEZNIKI 4234 4493 4538 4516 4725 6109 6084 6267 6516 6374 6095 5400 4371 4773 4137 3614 3629 4593 4303 
VSI PATENTI 
ZDA 55273 58100 57951 63395 64079 83487 87071 87944 90489 89182 89745 86035 76263 91574 81120 79660 84416 110682 111685 
ŠTEVILO VSEH 
PATENTOV 
SKUPAJ 114857 118974 118842 127890 129623 170033 176267 179890 187754 187819 188654 181862 158535 190402 171317 170408 179900 236219 240059 
% PATENTOV 
POSAM. ZDA 
GLEDE NA VSE 
ZDA PATENTE 22,22 22,04 22,23 21,66 20,15 19,65 19,18 18,34 16,80 15,83 15,08 14,15 13,58 12,95 12,20 11,33 10,57 10,85 10,07 
% VSEH 
POTENTOV 
POSAM. GLEDE 
NA VSE PAT. 14,38 14,54 14,66 14,27 13,61 13,24 12,92 12,45 11,57 10,91 10,41 9,66 9,29 8,73 8,19 7,42 6,98 7,03 6,48 
ŠTEVILO 
PATENTOV 
POSAMEZ. ZDA 
NA MILIJON 
PREBIVALCEV 
ZDA  47,64 49,19 49,03 51,76 48,23 60,71 61,23 57,16 53,33 49,04 46,62 41,54 35,02 39,71 32,82 29,64 29,06 38,91 36,11 

Vir: USPTO, lastni izračuni  
 
                                                 
48 Tako navaja spletna stran enega od patentnih zastopnikov: 
http://pw1.netcom.com/~patents2/What%20Does%20It%20Cost%20Patent.htm  (25.2.2012). 
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Tudi na primeru ameriške baze patentov lahko opazimo vztrajno manjšanje deleža lastnikov 

patentov, ki so fizične osebe, ne glede na to, ali primerjamo samo delež ameriških 

samostojnih inovatorjev v primerjavi z vsemi ameriškimi prijavitelji (siva vrstica) ali pa delež 

vseh individualnih prijaviteljev v primerjavi z vsemi prijavitelji (modra vrstica).  

V spodnjem grafu so zajeti deleži patentov obojih skupaj vse od leta 1964 dalje. Ustrezna 

tabela se zaradi velikosti nahaja v prilogi 5. Leta 1964 je 22% patentov glede na vse 

prijavitelje pripadalo posameznikom, medtem ko je leta 2011 teh le še 6%. 

 

Slika 4: Trend upadanja deleža patentov ameriških inovatorjev posameznikov glede na 
ostale prijavitelje iz ZDA 
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V primeru števila patentov ameriških posameznikov na milijon prebivalcev ZDA je trend 

upadanja manj očiten, saj je število doseglo najvišjo vrednost v letih 1998 in 1999, potem pa 

je začelo padati. Ponovno povečanje se spet pojavi v letih 2010 in 2011. Toda skupno 

upadanje v zadnjih letih je tolikšno, da premica doseže nič še prej kot v slovenskem primeru, 

in sicer v letu 2037, kot je prikazano na naslednjem grafu. 
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Slika 5: Trend upadanja števila patentov ameriških inovatorjev posameznikov na 
milijon prebivalcev države  
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-  Evropske patentne prijave 
 

Nazadnje si bomo ogledali še podatke Evropskega patentnega urada. V njih niso upoštevane 

nacionalne prijave, temveč zgolj mednarodne prijave po PCT sporazumu o sodelovanju na 

področju patentov in Evropski patentni konvenciji. Obe možnosti dopuščata enotno prijavo za 

večje število držav: PCT za 142 držav sveta49, EP pa za evropsko področje. Toda, kot smo 

omenili že v prvem delu tega poglavja, ti dve možnosti še ne pomenita, da bo v teh državah 

patent dejansko postal veljaven. Uveljavitev patenta je povezana z novimi, izjemno visokimi 

stroški, ki so odvisni od števila držav, v katerih se bo patent uveljavljal. 

 

Ker gre v primeru podatkov, ki jih obravnava Eurostat, za patentne prijave in ne podeljene 

patente, podatkov ni mogoče povsem primerjati s podatki ZDA in slovenskimi. Evropski 

patentni urad sicer vodi tudi statistiko podeljenih patentov50, ki jih je, kot lahko vidimo v 

tabeli na spletni povezavi v opombi, bistveno manj kot pa patentnih prijav. Slovenski 

prijavitelji so recimo v letu 2010 dobili podeljenih 33 patentov (prav tam), podali pa so 135 

prijav51. Ker pa Eurostat analizira te patente le glede na prijave, podeljenih patentov ne 

moremo analizirati. 

                                                 
49 To je bilo v letu 2011: http://www.uil-sipo.si/uil/urad/o-uradu/novice/elektronske-novice/clanki/porast-
mednarodnih-patentnih-prijav-v-2010/ (14.02.2011). 
50 Dostop prek: 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D0A4ECBE7627B12AC125789A004F7FA3/$File/grant
ed_patents_2001-2010_per_country_of_residence_of_the_applicant.xls (7.6.2011). 
51 Dostop prek: 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9AF38A5F8FA0E1B7C125789A004EFDB2/$File/euro
pean_patent_applications_2001-2010_per_country_of_residence_of_the_applicant.xls (7.6.2011). 
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Tabela 17: PCT in evropske patentne prijave na Evropskem patentnem uradu 
prijaviteljem iz držav iz skupine EU 27, število prijav in deleži prijaviteljev po 
institucionalnih sektorjih 
 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PODJETJA 24102,05 25681,42 27100,77 31447,94 35461,25 38989,21 42791,93 45306,35 45280,98 45153,74 46391,43 48343,42 49511,95 49868,83 49490,82 41512,43 

 % 86,12 86,76 87,01 86,86 86,87 86,90 87,30 87,66 88,23 88,08 88,18 87,95 87,86 87,54 88,65 88,17 
VLADNI 
SEKTOR 340,21 374,05 410,00 473,98 555,95 595,21 612,34 659,66 621,82 649,50 667,43 759,82 833,90 849,83 952,61 908,04 

 % 1,22 1,26 1,32 1,31 1,36 1,33 1,25 1,28 1,21 1,27 1,27 1,38 1,48 1,49 1,71 1,93 
VISOKO-
ŠOLSKI 
SEKTOR 172,68 190,24 226,86 295,40 386,56 486,99 584,89 656,14 770,66 798,02 873,07 941,20 1119,90 1273,64 1369,38 1265,59 

 % 0,62 0,64 0,73 0,82 0,95 1,09 1,19 1,27 1,50 1,56 1,66 1,71 1,99 2,23 2,41 2,62 
ZASEBNI 
NEPROFITNI 
SEKTOR 340,21 373,80 410,00 473,98 555,95 595,21 612,34 659,66 621,82 648,35 667,43 759,19 833,90 849,83 952,61 907,47 

 % 1,22 1,26 1,32 1,31 1,36 1,33 1,25 1,28 1,21 1,26 1,27 1,38 1,48 1,49 1,71 1,93 

BOLNIŠNICE 7,87 12,67 9,05 6,67 15,06 8,57 17,46 23,37 29,34 21,35 23,80 31,27 34,08 32,81 27,22 36,99 

 % 0,03 0,04 0,03 0,02 0,04 0,02 0,04 0,05 0,06 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,08 

POSAMEZNIKI 2896,86 2843,64 2866,41 3353,22 3690,18 4010,30 4201,97 4156,95 3751,71 3687,45 3641,58 3767,11 3627,38 3737,95 3552,13 3114,31 

 % 10,35 9,61 9,20 9,26 9,04 8,94 8,57 8,04 7,31 7,19 6,92 6,85 6,44 6,56 6,36 6,61 

NEZNAN 124,78 128,71 125,67 158,15 159,07 182,95 200,04 223,82 272,44 315,85 359,22 370,72 417,90 481,30 517,53 600,47 

 % 0,45 0,43 0,40 0,44 0,39 0,41 0,41 0,43 0,53 0,62 0,68 0,67 0,74 0,84 0,93 1,28 

Skupaj 27985,85 29602,02 31145,68 36205,69 40819,14 44864,27 49016,96 51683,83 51320,28 51264,20 52610,14 54968,35 56353,58 56966,03 55828,67 47082,24 

Vir: Eurostat, lastni izračuni  
 
Kot so ugotovili že Van Looy et al., ki so v sodelovanju z Eurostatom pripravljali metodo za 

določitev različnih institucionalnih sektorjev prijaviteljev patentov, v obdobju od leta 1995 do 

2005 opazimo postopno naraščanje patentih prijav izobraževalnega sektorja (univerze, 

fakultete) za 1% in upadanje prijav prijaviteljev posameznikov (2009: 6). V nekaj let širšem 

razponu, ki smo ga izbrali sami, je to upadanje še bolj očitno. 
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Slika 6: Trend upadanja deleža patentov inovatorjev posameznikov glede na ostale 
prijavitelje iz EU 27 
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Ni pa enako razvidno tudi manjšanje števila prijav posameznih prijaviteljev na milijon 

prebivalcev, kot kaže spodnja tabela. To število je doseglo vrh v letu 1999, šele nato je 

postopoma padalo, vendar v letu 2008 še ni doseglo najnižje točke iz leta 1994, zato splošni 

trend še vedno kaže na naraščanje, kot je prikazano v spodnjem grafu.  

 
Tabela 18: PCT in evropske patentne prijave na Evropskem patentnem uradu 
prijaviteljem iz držav iz skupine EU 27, število prijav na milijon prebivalcev 
 

 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PODJETJA 50,75 53,95 56,81 65,81 74,09 81,07 88,85 93,85 93,60 93,17 95,33 98,90 100,81 101,11 99,92 83,41 
VLADNI 
SEKTOR 0,72 0,79 0,86 0,99 1,16 1,24 1,27 1,37 1,29 1,34 1,37 1,55 1,70 1,72 1,92 1,83 
VISOKO-
ŠOLSKI 
SEKTOR 0,36 0,40 0,48 0,62 0,81 1,01 1,21 1,36 1,59 1,65 1,79 1,93 2,28 2,58 2,77 2,54 
ZASEBNI 
NEPROFITNI 
SEKTOR 0,716 0,785 0,86 0,992 1,162 1,238 1,271 1,366 1,285 1,338 1,371 1,553 1,698 1,723 1,923 1,823 

BOLNIŠNICE 0,017 0,027 0,019 0,014 0,031 0,018 0,036 0,048 0,061 0,044 0,049 0,064 0,069 0,067 0,055 0,074 
POSAME-
ZNIKI 6,10 5,97 6,01 7,02 7,71 8,34 8,73 8,61 7,76 7,61 7,48 7,71 7,39 7,58 7,17 6,26 

NEZNAN 0,26 0,27 0,26 0,33 0,33 0,38 0,42 0,46 0,56 0,65 0,74 0,76 0,85 0,98 1,05 1,21 

Vir: Eurostat 
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Slika 7: Trend upadanja števila patentov inovatorjev posameznikov na milijon 
prebivalcev v skupini EU 27 
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Na tem primeru torej ne moremo potrditi hipoteze 2, da se število patentov samostojnih 

inovatorjev na milijon prebivalcev določenega področja zmanjšuje. Razmeroma stabilno 

število prijav posameznih prijaviteljev v različnih letih morda lahko pripišemo tudi vse 

večjemu zavedanju te populacije, da zgolj z nacionalno patentno prijavo danes, ko je 

potencialni trg za inovacijo cel svet, niso prav dosti naredili. Nekateri si zato obdobje 

prednostne pravice z mednarodno prijavo podaljšajo na 30 mesecev. Toda ob tem je ponovno 

treba opozoriti, da gre za patentne prijave in ne podeljene patente. Podatkov, kaj se zgodi z 

njimi po obdobju prednostne pravice, ko bi morali uveljavljati patente v vsaki posamezni 

državi, kar je, kot rečeno, povezano z velikimi stroški, ni na voljo. 

6.2.6. Kaj vpliva na delež in število prijav individualnih inovatorjev? 
 

Pregled prijav po posameznih državah  v Evropski uniji (tabela 20) nam pokaže, da je v 

evropskih državah, ki prijavljajo zelo majhno število patentov, delež individualnih 

prijaviteljev zelo visok (Bolgarija, Grčija, Ciper, Litva, Romunija, Slovaška). To pomeni, da 

se samostojni inovatorji pojavljajo bolj neodvisno od ostalih prijaviteljev. Tudi v državah, 

kjer so inovacijske spodbude tako slabe, da podjetja in javne raziskovalne organizacije skoraj 

ne patentirajo, se pojavljajo posamezni inovatorji, ki vlagajo patente. Podobno so odkrili tudi 

Adam et al. (2010: 61-63) na primeru slovenskih regij: tudi v gospodarsko manj razvitih 

regijah, v katerih ni velikih podjetij in inštitutov, ki bi imeli razvojne potenciale, se kljub temu 

pojavljajo samostojni inovatorji.  
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Tudi spodnja tabela (19), v katero je vključenih 30 držav sveta, nam kaže zanimivo sliko: 

veliko držav, v katerih je delež posameznikov, ki vlagajo mednarodne patentne prijave, 

izredno visok, trenutno sicer ni gospodarsko najmočnejših, so pa v vzponu. Izstopa skupina 

BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika), saj se vse vanjo vključene države 

nahajajo v zgornji polovici držav glede na delež prijav posameznikov. Ena od razlag bi lahko 

bila, da podjetniški duh v teh državah nekoliko zaostaja za izumiteljskim (kot smo omenili že 

prej – posamezni inovatorji se pojavljajo povsod, bolj neodvisno od drugih okoliščin). S tem 

je povezano tudi vprašanje inovacijske politike držav: koliko so podjetja stimulirana z 

davčnimi olajšavami, javnimi razpisi in na druge načine, da vlagajo v razvoj novih izdelkov. 

 

Tabela 19: Porazdelitev PCT prijav po vrsti vlagatelja: 30 držav z največ prijavami v 
letu 201052 
 

Država Podjetja Posamezniki 

Vladne in 
raziskovalne 
organizacije Univerze 

Rusija 27,3 71,8 0,0 0,9 
Južna Afrika 38,8 44,6 2,8 13,8 
Brazilija 48,6 44,2 0,8 6,4 
Turčija 68,7 28,4 0,7 2,2 
Indija 62,7 27,9 7,6 1,8 
Malezija 26,4 22,8 30,1 20,7 
Nova Zelandija 75,3 21,7 3,0 0,0 
Španija 53,7 21,0 10,2 15,1 
Avstralija 64,9 20,8 6,5 7,7 
Izrael 69,8 19,6 1,0 9,6 
Republika Koreja 67,0 19,4 5,5 8,2 
Italija 75,6 19,3 1,1 4,1 
Avstrija 77,2 18,1 0,8 3,9 
Kanada 72,9 16,3 3,8 7,1 
Kitajska 78,9 16,0 1,6 3,5 
Irska 67,3 14,5 0,0 18,2 
Singapur 51,8 12,3 25,0 10,9 
Velika Britanija 77,7 11,7 1,5 9,1 
Norveška 86,8 8,5 1,5 3,1 
Združene države Amerike 83,3 7,8 1,4 7,5 
Belgija 81,9 6,9 6,0 5,2 
Francija 79,6 6,6 10,8 3,0 
Nemčija 88,9 5,7 3,0 2,4 
Švedska 94,9 5,0 0,1 0,0 
Švica 91,6 4,8 0,6 3,0 
Danska 89,2 4,5 1,4 4,9 
Finska 91,9 3,5 2,9 1,7 

                                                 
52 Vladne in raziskovalne ustanove vključujejo zasebne neprofitne organizacije in bolnišnice. Univerzitetni 
sektor vključuje vse vrste akademskih institucij. 
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Nizozemska 90,6 2,8 3,7 3,0 
Japonska 93,5 1,9 1,2 3,5 
Luksemburg 97,0 1,3 0,9 0,9 
Vir: baza statističnih podatkov WIPO, oktober 2011 

 

Težko pa je pojasniti razlike glede deleža izumiteljev posameznikov v nekaterih državah 

Evropske unije. Ni na primer jasno, zakaj je v Avstriji ta delež razmeroma visok, na Finskem 

pa nizek, čeprav je prav Finska po nam znanih podatkih ena redkih držav EU, ki prek 

Fundacije za finske izume53 finančno podpira celo posameznike (fizične osebe) z 

inovativnimi projekti. 

 

Toda če v obzir ne vzamemo deležev, temveč dejansko število prijav individualnih 

inovatorjev (na milijon prebivalcev države), kot je prikazano v naslednji tabeli 20, lahko 

ugotovimo, da je to število vseeno višje v tistih državah, ki imajo sicer tudi več patentnih 

prijav in so gospodarsko naprednejše.  Izstopa Avstrija s kar 29 prijavami posameznikov, na 

zadnjem mestu pa je Romunija z 0,6 prijave. 

 

Tabela 20: PCT in evropske patentne prijave na Evropskem patentnem uradu glede na 
posamezne države (2005) 
 

Leto 
2005 

Število 
vseh 
patentnih 
prijav 

Vseh prijav 
na milijon 
prebivalcev 

Število 
patentnih 
prijav 
posameznikov 

Prijave 
posameznikov 
na milijon 
prebivalcev 

% patentnih 
prijav 
posameznikov 

Letni neto 
zaslužek 

RR 
izdatek na 
prebivalca 

RR 
izdatek kot 
% BDP 

BDP na 
prebivalca 
v 
standardih 
kupne 
moči 

Evropska 
unija (27 
držav) 56620,08 115,28 3627,383 7,386 6,407 16812,50 411,2 1,83 100 

Belgija 1492,14 142,85 96,078 9,198 6,439 22365,06 531,5 1,83 120 

Bolgarija 23,82 3,07 11,85 1,527 49,748 1285,41 13,7 0,46 37 

Češka 108,59 10,62 15,55 1,521 14,320 4964,70 138,6 1,35 79 

Danska 1166,85 215,63 48,25 8,916 4,135 21491,45 941,3 2,46 124 
Nemčija 
(vključno z 
nekdanjo 
NDR od leta 
1991) 23861,72 289,23 1254,758 15,209 5,258 23360,29 675,6 2,51 116 

Estonija 6,37 4,73 : : : 4208,08 77,2 0,93 62 

Irska 274,4 66,74 38,667 9,404 14,091 15712,43 493,7 1,24 145 

Grčija 110,74 9,99 38,833 3,504 35,067 9094,18 104,1 0,6 91 

Španija 1352,54 31,43 187,702 4,361 13,878 13462,44 236,9 1,12 102 

Francija 8345,53 132,95 442,608 7,051 5,304 17938,66 577,1 2,11 110 

                                                 
53 Glej npr. Sipilä, 1998: 5. 
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Italija 4889,72 83,64 535,06 9,152 10,943 16269,03 266,8 1,09 105 

Ciper 16,79 22,41 6 8,009 35,736 10921,54 73,7 0,41 92 

Latvija 18,82 8,16 1 0,434 5,313 2634,37 31,5 0,56 48 

Litva 8,92 2,6 2,333 0,681 26,155 2874,75 45,8 0,75 53 

Luksemburg 97,97 212,41 9 19,513 9,186 23950,62 1023,4 1,56 255 

Madžarska 134,63 13,33 23,542 2,331 17,486 5048,00 82,9 0,94 63 

Malta 11,25 27,94 : : : 7861,22 67,6 0,57 78 

Nizozemska 3476,92 213,24 113,595 6,967 3,267 22500,82 599,3 1,9 131 

Avstrija 1515,66 184,81 239 29,142 15,769 21968,00 735,2 2,46 125 

Poljska 124,03 3,25 16,167 0,424 13,035 4049,55 36,3 0,57 51 

Portugalska 123,91 11,77 20,483 1,945 16,531 8688,36 114,1 0,78 80 

Romunija 28,68 1,32 13 0,6 45,328 2080,16 15,1 0,41 35 

Slovenija 108,58 54,36 20,833 10,429 19,187 7537,86 206,7 1,44 87 

Slovaška 31,3 5,81 10,167 1,888 32,482 3376,49 36,1 0,51 60 

Finska 1313,37 250,81 43,483 8,304 3,311 20328,56 1045,3 3,48 114 

Švedska 2395,66 265,85 92,39 10,253 3,857 22510,83 1178,4 3,56 122 
Velika 
Britanija 5581,17 92,96 347,033 5,78 6,218 24104,58 528,1 1,73 122 

Vir: Eurostat, lastni izračuni 

 

Če koreliramo patentne prijave posameznikov na milijon prebivalcev z zadnjimi štirimi 

spremenljivkami v zgornji tabeli, se izkaže, da obstaja najmočnejša korelacija (0,711) med 

prijavami in letnim neto zaslužkom. Čeprav torej samostojni inovatorji obstajajo povsod, pa 

vendarle lahko več patentirajo tisti, ki so premožnejši. 

 

Tabela 21: Korelacije z odstotkom in številom patetnih prijav posameznikov (2005) 

 
  

Letni neto 
zaslužek 

RR izdatek na 
prebivalca 

RR izdatek kot 
% BDP 

BDP na 
prebivalca v 
standardih 
kupne moči 

Prijave posameznikov na 
milijon prebivalcev 

 ,711 ,670 ,572 ,708 
 ,000 ,000 ,002 ,000 

 26 26 26 26 

% patentnih prijav 
posameznikov 

 -,687 -,648 -,685 -,527 
 ,000 ,000 ,000 ,006 
 26 26 26 26 

 
Znova pa se je potrdilo tudi naslednje: bogatejše države imajo sicer več patentnih prijav 

posameznikov od revnejših, hkrati pa nižji odstotek patentnih prijav posameznikov glede na 
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ostale prijavitelje (korelacije v drugi vrstici so vse negativne), ker ostali prijavitelji (zlasti 

podjetja) patentirajo toliko več.  

 

Očitno je tudi, da so deleži inovatorjev posameznikov v posameznih državah bistveno višji, 

ko gre za nacionalne patentne prijave kot mednarodne prijave (glej tabelo 1 v uvodu). In že 

pri nacionalnih prijavah obstaja bistvena razlika številom patentnih prijav posameznikov in 

podeljenih patentov, ki jo je na primeru Finske ugotovil Meyer (2004): veliko število prijav 

samostojnih izumiteljev ne dočaka podelitve. Meyer (2004: 6) navaja dva ključna razloga za 

to: prvi je, da so podali prijavo, potem pa  niso plačali patentnih pristojbin, druga možnost pa 

je, da inovator ni znal odgovoriti na pripombe nacionalnega patentnega urada na prijavo in je 

bila zato umaknjena. Oba razloga, kot meni Meyer, kažeta na pomanjkanje veščin in znanja 

glede delovanja patentnega sistema. Pozabil pa je, da je razlog lahko preprostejši: izumitelj 

namreč po vsej verjetnosti ni plačal pristojbin zato, ker bi imel premalo znanja o patentnem 

sistemu, temveč zato, ker morda ni imel dovolj denarja, da bi jih poravnal. Zanimivo je, da je 

ta vidik, ki se zdi tako očiten, v literaturi bolj ali manj zanemarjen, kot da do patenta lahko 

pride vsakdo, če ima le dober izum in dovolj znanja o pravicah intelektualne lastnine. Toda 

nekemu romunskemu izumitelju že osnovne pristojbine za PCT prijavo predstavljajo njegov 

celoletni zaslužek, finskemu pa morda le mesečni, v vsakem primeru pa ne gre za zneske, ki 

bi jih lahko odšteli brez pomisleka.  

 

Do zelo presenetljive ugotovitve sta prišla Wilkinson in Pickett (2009, v slovenščino 

prevedeno 2012: 231-232), ki sta primerjala neenakost v dohodkih prebivalcev in število 

patentov na milijon prebivalcev v različnih državah. Korelacijski koeficient je znašal -0,49 

(glej str. 322), kar pomeni, da imajo države, v katerih imajo prebivalci bolj izenačene 

dohodke, več patentov. Na podlagi tega zaključita, da so dežele, v katerih vlada večja enakost, 

navadno ustvarjalnejše. Temu bi z veseljem pritrdili, če ne bi bili podatki v prikazanem grafu 

dokaj čudni. Francija naj bi imela več patentov kot Nemčija (v tabeli 20 vidimo, da jih ima 

Nemčija več kot dvakrat toliko kot Francija), ZDA in Italija pa sta nekje čisto na dnu skupaj s 

Portugalsko (ki ima dejansko zelo skromno število patentov na milijon prebivalcev). Kot vir 

je naveden WIPO, 2001. Ker WIPO vsako leto izda novo statistično poročilo, je to 

publikacijo nemogoče najti na spletu, vsekakor pa lahko zanesljivo trdimo, da za novejše 

podatke povezava med enakostjo in številom patentov gotovo ne drži. Kot so ugotovili tudi 

Sanandaji et al. (2010) v kritiki knjige Wilkinsona in Pickett, je težko vzpostaviti kakršno koli 

statistično značilno korelacijo z uporabo standardiziranih statističnih podatkov Svetovne 
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zdravstvene organizacije in Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO). Večja 

enakost v dohodkih torej ne vpliva na patente, drži pa nekaj popolnoma drugega: tisti, z 

nizkimi dohodki ne morejo patentirati, tudi če bi si še tako želeli. 

 

Razlika v patentih pa ne obstaja le na nivoju »majhen – velik prijavitelj patenta«, npr. 

izumitelj posameznik – multinacionalka. Prav tako obstaja na nivoju gospodarsko bolj in 

manj razvitih držav. Na spodnji sliki vidimo delež držav v triadnih patentih (podeljenih hkrati 

v EU, ZDA in na Japonskem), ki so seveda izredno dragi. Veliko večino jih prijavijo 

prijavitelji iz ZDA, EU in Japonske. Vse ostale države predstavljajo le 12%. 

 

Slika 9: Delež držav v triadnih patentnih družinah v letu 2007 

 

 
Vir: OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistics 

 

Če pa bi upoštevali hkrati dimenziji velikosti prijavitelja in gospodarske moči države, iz 

katere izhaja, bi bil spodnji levi kvadratek na spodnji sliki v resnici tako majhen, da do njega 

ne bi mogli potegniti niti puščice. 
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Slika 10: Patentni delež glede na velikost prijavitelja in gospodarsko moč države 

(simbolična slika) 

 

 
 

6.2.7. Sklep: upadanje deleža in števila prijav izumiteljev posameznikov 
 
Ugotovimo lahko, da sta se hipotezi 1 in 2 v večini primerov potrdili. Prva v vseh treh 

primerih, druga pa se v primeru patentnih prijav na Evropskem patentnem uradu ni potrdila. 

Primerjava števila patentov inovatorjev posameznikov na milijon prebivalcev iz vseh treh baz 

pa kaže na še eno lastnost. Dražja, ko je podelitev patenta na nekem področju, manj 

posameznikov jo bo skušalo doseči. Zato je število posameznikov (gledano na število 

prebivalcev nekega področja), ki patentirajo, trenutno večje v Sloveniji kot v ZDA, v ZDA pa 

je še vedno bistveno večje kot na evropskem področju. To kaže na to, da morda ni ključni 

razlog upadanja deležev posameznih prijaviteljev nekonkurenčnost njihovih izumov v 

primerjavi z velikimi prijavitelji, kot so (večja) podjetja in raziskovalne organizacije, temveč 

njihovo vse večje zavedanje o pomenu mednarodne patentne prijave ob hkratni ugotovitvi, da 

si je ne morejo privoščiti. S tem se bomo ukvarjali v naslednjem poglavju, saj je po drugi 

strani teoretično tudi povsem mogoče, da samostojni izumitelji zaradi naraščajoče 

kompleksnosti sodobnih inovacij vse teže izumijo kaj novega in pomembnega. 
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6.3. Samostojni inovatorji in gospodarske družbe: primerjava patentov 
 

6.3.1. Hipoteza 
 

Kot smo že večkrat omenili, se ena od najpreprostejših razlag za zaton neodvisnih izumiteljev, 

ki jo je navedel že Schumpeter, glasi: z vse večjo industrializacijo inovacij in specializacijo 

znanosti pomembni inovativni dosežki vse bolj presegajo zmožnosti posameznika, so skratka 

tehnično prekompleksni in preobširni zanj, zato so za pomembna odkritja potrebne večje 

skupine inženirjev in znanstvenikov, specialistov za različna področja, ki sodelujejo med 

seboj. Posamezniki in njihove inovacije tako postajajo vse manj pomembni (npr. Rosenberg, 

1994; Narin, 1991 v Dahlin et al., 2004: 1168). 

 

Kot smo prav tako ugotovili v poglavju 4, pa za to razlago obstajajo tudi upravičeni zadržki. 

Zato bomo postavili naslednjo hipotezo: 

H0: Dosežki samostojnih inovatorjev se na ravni izuma (ideje, patenta, prototipa) še 

vedno lahko primerjajo z dosežki organizacij. 

 

Ko govorimo o tej primerjavi, imamo v mislih predvsem radikalnost (izvirnost) izuma in 

njegovo vplivnost (prebojnost). Če se hipoteza potrdi, potem poleg industrializacije inovacij 

in specializacije znanosti obstajajo še drugi in morda pomembnejši vzroki za pojav manjšanja 

števila inovatorjev posameznikov: 

(1) globalizacija trga in pravic intelektualne lastnine in s tem vse manjša zmožnost neodvisnih 

inovatorjev, da patentirajo (prevelika cena za patentne pristojbine in vzdrževanje patenta v 

več državah oz. po celem svetu) in uveljavljajo svoje pravice intelektualne lastnine (preveliki 

pravdni stroški ob morebitnih sporih), 

(2) proces, v katerem sodeluje več akterjev (od velikih podjetij do patentnih uradov in 

državnih vlad, pa tudi družboslovnih raziskovalcev inovativnosti), ki postavljajo samostojne 

inovatorje vse bolj na obrobje. 

 

6.3.2. Podatki in metodologija 
 

Ena od možnosti za ocenjevanje izumov, ki je tudi najpogosteje uporabljena, je pregled 

citiranosti patentov. Patentni citati so sorodni citatom akademskih del (izumi delno temeljijo 



111 
 

na predhodnih izumih, na katere se s citiranjem sklicujejo), s to razliko, da znanstvene 

navedbe temeljijo na prostovoljni shemi (avtor se sam odloča, katere ideje drugih avtorjev bo 

citiral), medtem ko patentnih citatov ne dodajo samo prijavitelji, temveč tudi ocenjevalci 

patentne prijave. Uporaba patentnih citatov kot merila za »kakovost« izuma se je v zadnjih 

letih dramatično povečala, ugotavlja Marco (2006): predpostavlja se, da bodo bolj novi 

(izvirni) izumi predmet večjega citiranja. Enako lahko trdimo za njihovo vplivnost: 

pomembnejši, bolj znani patenti bodo večkrat omenjeni v kasnejših patentih. Število citatov 

naj bi bilo povezano tudi s tržno vrednostjo podjetja, ki je lastnik patenta in vrednostjo 

patentirane tehnologije (Hall et al. 2005 v Gurney in Leydesdorff, 2007). Če bi torej želeli s 

citati, ki jih je prejel nek patent, pokazati, da so izumi samostojnih inovatorjev vsaj toliko 

vredni kot izumi velikih družb, bi morali dokazati enako ali večjo citiranost patentov 

posameznikov. Predpostavlja se namreč, da bodo dobre in bolj prelomne rešitve večkrat 

citirane v kasnejših patentih. 

 

Zanimivo kvalitativno merilo za ocenjevanje izumov je tudi število patentnih zahtevkov. 

Zahtevki so namreč najpomembnejši del patenta in lahko predstavljajo informacijo o obsegu 

novosti v patentiranem dokumentu (Archibugi in Pianta, 1996). Predpostavlja se lahko, da če 

nek izum obsega večje število zahtevkov, obsega več posamičnih novosti, izum je torej lahko 

kompleksnejši. Po drugi strani pa lahko zahtevki pomenijo tudi to, kako natančno je izum 

opisan.  

 

Poleg citiranosti bomo v nadaljevanju pregledali še nekatera druga merila: prihodke iz 

patentov, samoocenjevanje vrednosti patentov, uveljavljanje patentih pravic na sodišču, ocene 

strokovnjakov, prihodke iz patentov in študije primerov radikalnih izumov, vendar bomo pri 

tem pretežno povzeli že obstoječe raziskave. 

 

Viri podatkov: 

- baza patentov ZDA podeljenih v letih 1975 do 1999. Bazo si je mogoče naložiti prek strani 

http://www.nber.org/patents/ in omogoča nadaljnjo analizo podatkov, 

- svetovna patentna baza esp@cenet, dostopna prek: http://si.espacenet.com/. Omogoča 

iskanje posameznih patentov ali skupine patentov po ključnih kriterijih, ne omogoča pa 

statistične obdelave podatkov, 

- OECD patentne baze, pridobljene na podlagi prošnje, 

http://www.nber.org/patents/


112 
 

- ocene iz tekmovanja Slovenski forum inovacij54. 

 

6.3.3. Prejeti citati: upravičeno merilo za kakovost izumov? 
 

Kot so ugotovili Kristina Dahlin et al. (2004) v študiji, ki je bila narejena na vseh patentih, 

podeljenih v ZDA v letih 1981 do 1991, ki so povezani s teniškimi loparji (skupaj je bilo 225 

patentov, od katerih jih je 65% pripadalo samostojnim inovatorjem, 35% pa podjetjem), se je 

izkazalo, da so samostojni inovatorji v večji meri odgovorni za zelo malo vplivne (slabe) 

patente, hkrati pa tudi za bolj vplivne (odlične) patente. Porazdelitev -razpršenost podatkov je 

bila torej pri eni in drugi populaciji bistveno različna. V primeru samostojnih inovatorjev so 

bili ti nadpovprečno zastopani na obeh skrajnostih porazdelitve podatkov.     

Da bi preverili omenjena dognanja Dahlinove, smo v analizo vzeli celotno bazo podeljenih 

patentov, prijavljenih na ameriškem patentnem uradu (USPTO) v letih 1975 do 1999.  

 
Tabela 22: Podeljeni patenti 1975 – 1999 (USPTO) 
 

 
Frekvenca % 

 1- nepripisan = 
posamezniki 

368901 17,2 

2- podjetja ZDA 938164 43,9 
3- podjetja izven 
ZDA 

774201 36,2 

4- posamezniki ZDA 14220 0,7 
5- posamezniki izven 
ZDA 

6951 0,3 

6- vladne ustanove 
ZDA 

28476 1,3 

7- vladne ustanove 
izven ZDA 

8401 0,4 

Skupaj 2139314 100 

 
Prijavitelji so v bazi razdeljeni na sedem skupin, pri katerih skupine 1, 4 in 5 označujejo 

patente, pri katerih je lastnik posameznik – fizična oseba. 

Zato smo za nadaljnjo analizo te skupine podatkov združili zgolj v dve skupini: 

- posameznike 

                                                 
54 Ocene so bile pridobljene s tem, ko sem nekaterim izumiteljem, ki nimajo računalnika, pomagala pri prijavah, 
ki so bile izključno elektronske. Organizator je potem vsem na elektronski naslov združenja poslal opisne ocene 
in prejete točke vseh prijavljenih izumov. Naslednje leto, 2011, so ta način ukinili in na elektronski naslov 
inovatorja poslali samo kratko poročilo o njegovem izumu. 
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- vse ostale, pri katerih prevladujejo gospodarske družbe, saj je patentov s strani vladnih 

ustanov le okrog 2%. 

 

Tabela 23: Podeljeni patenti 1975 – 1999 (USPTO), razdeljeni glede na število patentnih 
zahtevkov in število prejetih citatov 
 

 
ŠTEVILO 
ZAHTEVKOV 

ŠTEVILO 
PREJETIH 
CITATOV 

SAMOSTOJNI 
INOVATORJI 
(posamezniki) 
  
  

Aritmetična sredina 10,83 4,43 
N 367104 390072 
Standardni odklon 9,158 6,715 
Mediana 9,00 2,00 
Koeficient variacije 0,845 1,517 

ORGANIZACIJE 
(predvsem podjetja) 
  
  

Aritmetična sredina 12,37 5,05 
N 1616951 1749242 
Standardni odklon 10,484 8,007 
Mediana 10,00 3,00 
Koeficient variacije 0,848 1,585 

Skupaj Aritmetična sredina 12,08 4,94 
N 1984055 2139314 
Standardni odklon 10,268 7,791 

 
 

Patenti posameznikov imajo v povprečju pod 11 zahtevkov, patenti podjetij pa nad 12 

(ustrezni mediani: 9 in 10). Prav tako lahko ugotovimo, da so patenti posameznikov v 

povprečju manjkrat citirani kot patenti organizacij – približno štiri in pol proti pet prejetih 

citatov. Še več, ne moremo trditi, da so patenti posameznikov glede na navedena kriterija bolj 

razpršeni kot patenti organizacij, saj je koeficient variacije, ki omogoča primerjavo vzorcev 

različnih velikosti, približno enak v obeh primerih.  

 

Do podobnih ugotovitev sta prišla Singh in Fleming (2010), ki sta prav tako uporabila bazo 

patentnega urada ZDA za podeljene patente v letih 1986–1995. Njuna analiza enako temelji 

na primerjanju števila prejetih citatov patentov. Ugotovila sta, da »samotnost« inovatorja 

zmanjšuje možnosti, da bo njegov izum prebojen (v primerjavi s skupinami inovatorjev in 

organizacijami). Zato zavračata ugotovitev, ki jo je postavila Dahlinova, da naj bi samostojni 

inovatorji imeli večje možnosti za dosego tako ekstremno slabih kot izjemno dobrih dosežkov 

po drugi strani. Seveda pa se po njunem mnenju  še vedno se ne da zavreči pogleda, »da so 

bili inovatorji 19. stoletja zares heroji, toda spremembe v 20. stoletju v tehnologiji in 

organizaciji dela so povečale prednosti sodelovanja« (2010: 55). 
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Prav tako lahko, če iz OECD baze citatov izberemo 10 najbolj citiranih patentov in preverimo 

lastnike patentov, ugotovimo, da med njimi ni niti enega samostojnega inovatorja, temveč gre 

predvsem za farmacevtske in biotehnološke firme ali inštitute, ki torej delujejo na področjih, 

na katerih se trenutno največ patentira. 

 
Tabela 24: Deset najbolj citiranih patentov iz OECD baze citatov 
 
Številka patenta Datum objave Število citatov Prijavitelj 

EP1165784 20020102 146 CURAGEN CORP [US] 

EP1074617 20010207 143 HELIX RES INST [JP] 

EP0941335 19990915 124 HUMAN GENOME SCIENCES [US] 

EP1108790 20010620 108 KYOWA HAKKO KOGYO KK [JP] 

EP1033405 20000906 95 CERES INC [US] 

EP1242443 20020925 89 HYSEQ INC [US] 

EP1942943 20080716 84 NASTECH PHARM CO [US] 

EP0786519 19970730 83 HUMAN GENOME SCIENCES INC [US] 

EP2002004 20081217 83 SANTARIS PHARMA AS [DK] 

EP1033401 20000906 72 GENSET SA [FR] 

 
 

Na naštetih primerih torej naše hipoteze ne moremo potrditi. Res je da povprečna razlika v 

številu citatov patentov posameznikov in organizacij ni velika, toda obstaja. Po drugi strani pa 

se je vendarle treba vprašati, ali s številom citatov patenta res lahko ocenjujemo radikalnost 

ali pa celo prelomnost nekega izuma. Patentna prijava namreč še ne predstavlja izuma 

samega, ampak predstavlja to, kako je izum opisan. Ker inovatorji neredko sami pripravljajo 

patentne prijave, ker ne morejo plačati zastopnika, so te pogosto dokaj skromno pripravljene. 

Zanimivo pa je, da celo ob najemu zastopnika niso nujno tako obsežne, kot bi lahko bile. Npr. 

patent inovatorke Romine Znoj, ki opisuje novo kombinacijo rastlinskih ekstraktov za 

zdravljenje različnih oblik raka, pod številko WO 2008111918 (inovatorka je izolirala 

molekulo, za katero je ugotovila, da selektivno napada rakave celice), obsega 22 strani opisa 

in 7 zahtevkov. Patent Krke WO 02094881 (trenutno (5.6.2011) edini njihov patent, ki prav 

tako omenja zdravljenje raka), pa ima 23 strani in 18 zahtevkov. Oba prijavitelja sta za 

patentno prijavo najela istega zastopnika. Vprašanje, ki se zastavlja, je, ali se je patentni 

zastopnik bolj potrudil za podjetje kot za posameznico. Podjetje bo gotovo še pogosto rabilo 

pomoč in bo tako stalna stranka, pri posamezniku pa je večje vprašanje, kdaj bo ponovno 

patentiral. Poleg tega imajo samostojni inovatorji navado, da se pri zastopniku pogajajo za 

ceno storitve in nasploh stokajo glede stroškov, kot si lahko ogledamo na strani zastopnika 
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Oppedahl Patent Law Firm55, ki lepo prosi individualne inovatorje, naj ne hodijo k njim, 

razen če so pripravljeni vnaprej plačati več tisoč dolarjev za njihove storitve. Svetujejo jim, 

naj namesto, da tratijo njihov čas, raje kupijo priročnik »Patent it Yourself«. 

 

Sklepamo lahko, da so patenti samostojnih inovatorjev manj kakovostno pripravljeni kot 

patenti podjetij, kar lahko vpliva tudi na njihovo citiranost, ni pa nujno. Vzemimo primer 

računalniške miške. Za njenega izumitelja nesporno velja Douglas Engelbart iz 

Standfordskega raziskovalnega inštituta (glej npr. Davison et al., 2008: 17). Patent (US 

3541541) je bil podeljen leta 1970. Po naši poizvedbi v bazi USPTO je ta patent (do dne 

5.6.2011) naveden v 113 drugih patentih, medtem ko je recimo eden od kasnejših patentov za 

računalniško miško »Inertial mouse system« iz leta 1986 podjetja Tekstronix naveden v 188 

drugih patentih, »Ergonomically-shaped hand controller ('mouse')« iz leta 1988 inovatorja 

Samuela Garta pa v 151 drugih patentih.  

 

V kolikšni meri je potemtakem s številom citatov mogoče ocenjevati radikalnost ali 

prebojnost izuma? V tem primeru je bil prelomen izum samo Engelbartov, ne glede na to, da 

je bil njegov prototip za miško lesen in okoren in da so mnogi posamezniki in podjetja 

kasneje patentirali vrsto izboljšav, tako da se jim v patentih niti ni zdelo več vredno citirati 

prvega izumitelja. 

 

6.3.4. Področja, kjer se posamezniki tudi po številu citatov lahko primerjajo s korporacijami 
 

Do zanimive ugotovitve prišel Cédric Schneider (2007), ki je analiziral citiranost 

nekoroprativnih danskih patentov v bazi Evropskega patentnega urada. Kot je ugotovil, so v 

povprečju patenti posameznikov »manj pomembni in manj kvalitetni« od patentov korporacij, 

vendar je varianca števila citatov večja pri posameznikih kot v primeru gospodarskih družb 

(do enakega zaključka je prišla tudi Dahlinova, 2004, sami pa žal nismo mogli priti do te 

ugotovitve). Ugotovil je tudi velike razlike v okviru posameznih tehnoloških področij. 

Največje razlike med patenti posameznikov in organizacij so se pokazale pri »procesnem 

inženiringu« in »mehaničnem inženiringu«, tradicionalnih inovacijskih področjih, kjer so 

patenti organizacij dosegali bistveno višje vrednosti. Toda pri področjih kemije in farmacije, 

elektronike in elektrike so bili patenti posameznikov primerljivi s patenti podjetij, na področju 

farmacije tudi bolj »radikalni«. Ta področja poleg biotehnologije in informacijske tehnologije 
                                                 
55 Glej http://www.oppedahl.com/individual/ (5.6.2011). 
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spadajo tudi v tako imenovana visoko tehnološka področja, ki so tudi med najbolj patentno 

intenzivnimi (Schneider 2007: 12). 

 

Da je mogoče najti področja, pri katerih se posamezniki po številu citatov še vedno morejo 

primerjati s podjetji, oziroma so celo boljši od podjetij, smo na bazi podeljenih patentov v 

ZDA (1975 – 1999) skušali preveriti tudi mi. Izbrali smo razrede 424 (zdravila), 361 

(električni sistemi in naprave) in 191 (elektrika – prenos v vozila), kar je prikazano na 

spodnjih tabelah. Že pri zdravilih so razlike med skupinama bistveno manjše kot v celotni 

bazi na splošno, še manjše so pri električnih napravah, pri električnih vozilih pa so 

posamezniki celo v prednosti pred organizacijami.  

 
Tabela 25: Podeljeni patenti 1975 – 1999 (USPTO) za razred 424, razdeljeni glede na 
število prejetih citatov 

 

ZDRAVILA 
ŠTEVILO PREJETIH 
CITATOV 

SAMOSTOJNI 
INOVATORJI 
 
 
 
 
 

Aritmetična sredina 4,98 

N 2955 

Standardni odklon 10,574 

Minimum 0 

Maksimum 190 

Mediana 2,00 

ORGANIZACIJE 
(PREDVSEM PODJETJA) 
 

Aritmetična sredina 5,40 

N 21445 

Standardni odklon 10,260 

Minimum 0 

Maksimum 262 

Mediana 2,00 

Skupaj 

Aritmetična sredina 5,35 

N 24400 

Standardni odklon 10,299 

Minimum 0 

Maksimum 262 

Mediana 2,00 

 
Tabela 26: Podeljeni patenti 1975 – 1999 (USPTO) za razred 361, razdeljeni glede na 
število prejetih citatov 
 

ELEKTRIČNI SISTEMI IN NAPRAVE 
ŠTEVILO PREJETIH 
CITATOV 

SAMOSTOJNI 
INOVATORJI 

Aritmetična sredina 5,44 

N 1443 
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Standardni odklon 9,080 

Minimum 0 

Maksimum 120 

Mediana 3,00 

ORGANIZACIJE 
(PREDVSEM PODJETJA) 
 

Aritmetična sredina 5,48 

N 14205 

Standardni odklon 7,753 

Minimum 0 

Maksimum 113 

Mediana 3,00 

Skupaj 

Aritmetična sredina 5,48 

N 15648 

Standardni odklon 7,884 

Minimum 0 

Maksimum 120 

Mediana 3,00 

 
 

Tabela 27: Podeljeni patenti 1975 – 1999 (USPTO) za razred 191, razdeljeni glede na 
število prejetih citatov 
 

ELEKTRIČNA VOZILA 
ŠTEVILO PREJETIH 
CITATOV 

SAMOSTOJNI 
INOVATORJI 
 
 
 
 
 

Aritmetična sredina 3,55 

N 114 

Standardni odklon 3,893 

Minimum 0 

Maksimum 17 

Mediana 2,00 

ORGANIZACIJE 
(PREDVSEM PODJETJA) 
 

Aritmetična sredina 2,37 

N 287 

Standardni odklon 3,134 

Minimum 0 

Maksimum 17 

Mediana 1,00 

Skupaj 

Aritmetična sredina 2,71 

N 401 

Standardni odklon 3,404 

Minimum 0 

Maksimum 17 

Mediana 2,00 
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6.3.5. Primerjava glede na prihodke iz patentov in samooceno vrednosti 
 

Bessen (2006) je na patentih ameriških državljanov in organizacij iz leta 1991 po več 

kriterijih skušal ugotoviti, kakšne prihodke prinašajo patenti njihovim prijaviteljem, saj so po 

njegovem le patenti, ki prinašajo prihodke, nekaj vredni. Ugotovil je, da so velika podjetja v 

tem primeru v veliki prednosti pred majhnimi podjetji in inovatorji posamezniki. 

Do enakih ugotovitev sta prišla Braunerhjelm in Svensson (2007), ki sta ob pomoči baze 

švedskih patentov naredila raziskavo, v koliko primerih so lastniki uspešno komercializirali 

patent. Ugotovila sta, da večje, ko je podjetje, večja je možnost uspešne komercializacije. 

Najmanjkrat so uspešno unovčili patent najmanjši prijavitelji – inovatorji posamezniki. Prav 

tako je Astebro (1999) odkril, da le 6,5% izumov neodvisnih izumiteljev (v raziskavi, ki je 

zajela skoraj 1100 enot) doseže trg (v O'Connor in Hewitt-Dundas, 2013). 

  

Ko pa so evropski raziskovalci Gambardella et al. (2005) naredili raziskavo, v kateri so 

inovatorje spraševali po tem, koliko sami menijo, da je njihov patent najmanj vreden, pa se je 

izkazalo prav nasprotno. Posamezniki so določali najvišje vrednosti patenta, za njimi majhna 

podjetja, nato velika in srednje velika podjetja, najnižje vrednosti pa so patentom določali 

inovatorji iz javnih raziskovalnih organizacij. Možna razlaga je, da zato, ker so posamezniki 

toliko težje investirali v svoj izum od (velikih) podjetij, morda precenjujejo njegovo vrednost. 

Po drugi strani pa je mogoče, kot ugotavljajo avtorji, ker so stroški patentiranja za 

posameznike in majhna podjetja tako veliki, da bodo patentirali samo res pomembne inovacije 

(str. 19). 

 

V vsakem primeru zgolj po uspešni komercializaciji izuma ne moremo ugotavljati njegove 

dejanske vrednosti. Kot smo ugotavljali že v prejšnjih poglavjih, nekateri izumi dosežejo 

tržišče šele mnogo let po njihovi iznajdbi in praviloma izumitelj tedaj nima nobenega 

prihodka od njih. 

 

6.3.6. Primerjava glede na uveljavljanje patentnih pravic na sodišču  
 

Ameriški raziskovalci Allison et al. (2003) so opravili raziskavo, v kateri so za kriterij 

vrednosti patenta šteli to, ali se je zaradi kršitve patentnih pravic moral lastnik pravdati na 

sodišču. Raziskovalci so sklepali takole: obstajajo sicer vredni patenti, ki imajo srečo, da se 
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zaradi njih ni treba tožariti. Toda patenti, zaradi katerih se nekdo spušča v tožbe, so gotovo v 

vsakem primeru veliko vredni. Izkazalo se je, da so patenti posameznikov v bistveno večji 

meri predmet pravdanja kot patenti podjetij. Ugotavljajo: »Po tej interpretaciji so tako majhni 

inovatorji, ki delajo v garažah, in ne raziskovalni oddelki velikih organizacij, zaslužni za 

kritične preboje na več znanstvenih področjih« (str. 43). 

 

Toda to, da imajo patenti, ki jih prijavljajo posamezniki in mala podjetja, večjo verjetnost, da 

bodo vpletena v pravdni spor, po drugi strani predstavlja veliko težavo za izumitelje, saj jih, 

kot meni Alvarez (2005: 5), lahko odvrne od prizadevanja za njihovo trženje: "Izumitelj 

posameznik bo vedno izrinjen s strani velikimi podjetji. Denar je tisto, kar povzroča te težave 

in tisto, česar ti izumitelji nimajo veliko." 

 

6.3.7. Ocene strokovnjakov 
 

V Sloveniji obstaja nacionalno tekmovanje v inovativnosti, Slovenski forum inovacij (SFI). 

Inovatorji in podjetja lahko pošljejo svoje opise izumov in fotografije, neodvisni ocenjevalci, 

zlasti doktorji naravoslovnih znanosti, pa ocenijo, koliko je nek izum inovativen in tržno 

zanimiv. Naslednja tabela se nanaša na ocene SFI iz leta 2010 (petega zapovrstjo) in v 

povprečju so bili izumi posameznikov slabše ocenjeni kot izumi podjetij. Na tekmovanju je 

tega leta zmagala farmacevtska družba Krka. Tule je lestvica najbolje ocenjenih 15 inovacij 

(od 176), in kot vidimo, se prvi inovator pojavi šele na 11. mestu. 

 

Tabela 28: 15 najbolje uvrščenih na 5. SFI 

 
Z.š. ID Kategorija Tip ideje Končna ocena 
1 128 veliko podjetje inovativni proizvod 0,892 
2 81 mikro, malo ali srednje podjetje inovativni proizvod 0,888 
3 55 veliko podjetje inovativni proizvod 0,877 
4 132 raziskovalno-razvojna inštitucija inovativni proizvod 0,876 
5 113 veliko podjetje inovativni proizvod 0,862 
6 157 mikro, malo ali srednje podjetje inovativni proizvod 0,857 
7 56 veliko podjetje inovativni proizvod 0,853 
8 129 veliko podjetje inovativni proizvod 0,853 
9 123 mikro, malo ali srednje podjetje inovativni proizvod 0,847 
10 11 mikro, malo ali srednje podjetje inovativni proizvod 0,828 
11 88 inovator ali skupina inovatorjev inovativni proizvod 0,811 
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12 96 veliko podjetje inovativni proizvod 0,811 
13 152 mikro, malo ali srednje podjetje inovativni proizvod 0,803 
14 133 mikro, malo ali srednje podjetje inovativni poslovni modeli 0,803 
15 83 mikro, malo ali srednje podjetje inovativni proizvod 0,802 
 
Vendar lahko iz branja opisnih ocen ugotovimo, da so bili ocenjevalci dobro seznanjeni s tem, 

kdo se je prijavil na tekmovanje nek izum. Ob tem se postavlja vprašanje, ali bi ocenjevalec 

sploh zmogel dati slabe ocene podjetjem, ki pravzaprav predstavljajo nek nacionalni ponos in 

ob zavedanju, da je na njihovih inovacijah delala vrsta vrhunskih strokovnjakov? Ali ne bi 

bilo laže slabo oceniti izum nekega Janeza Novaka, ki nima nikakršnih referenc? Kakšne bi 

bile ocene, če bi bile prijave popolnoma anonimne in vse enako kvalitetno pripravljene? 

 

6.3.8. Študije primerov radikalnih izumov 
 

Problem dokazovanja radikalne novosti oziroma prelomnosti izumov tako v veliki meri ostaja 

nerešljiv. Če se strinjamo, da so prelomni izumi npr. parni stroj, računalnik, letalo, antibiotik, 

internet …, se lahko vprašamo, ali v najnovejšem času, ko področje inovacij prevzemajo 

velika podjetja, sploh še obstaja kaj, kar bi se lahko primerjalo z naštetimi inovacijami.  

Baumol (2004) na študijah primerov dokazuje tezo, da so za prelomne izume v največji meri 

odgovorni samostojni inovatorji in podjetniki, medtem ko so velika podjetja zaslužna zlasti za 

inkrementalne inovacije (izboljšave). Naredil je seznam najpomembnejših inovacij 20. stoletja 

in ugotovil, da jih je veliko, če ne večina, prišlo od neodvisnih inovatorjev in ne iz velikih 

razvojnih laboratorijev. Kot tipičen primer navaja letalo, ki sta ga izumila brata Wright, toda 

avtomatsko pilotiranje, hitrost, obliko in različne zmogljivosti letal so kasneje razvili v 

razvojnih oddelkih korporacij. Enako ugotavlja Hughes (2004: 53): neodvisni inovatorji so 

ustvarili nesorazmeren delež radikalnih inovacij. Ta značilnost jih najbolj očitno razlikuje od 

inovatorjev in znanstvenikov v industrijskih ali vladnih laboratorijih. »Neodvisni inovatorji so 

raje odkrivali prebojne izume in izboljšave v nastajajočih sistemih, kot da bi razvijali 

inkrementalne izboljšave v uveljavljenih tehnoloških sistemih« (isto: 54). 

 

Inovatorji še vedno skušajo priti do prelomnih izumov. Kostelnik et al. (2009) so naredili 

študijo treh primerov ameriških neodvisnih inovatorjev, eden razvija orožje na statično 

elektriko, drugi napravo za odkrivanje duhov in drugih ostankov preteklosti, ki so ujete v 

sodobnosti, tretji pa polperpetuum mobile. Gotovo je, da se razvoja takšnih idej korporacije 

ne bodo nikoli lotile. 
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Tudi za trenutno aktualen izum letečega avtomobila – razvitih je že nekaj različic, žal pa bodo 

verjetno minila še desetletja, preden bodo postale dostopni za množično uporabo – se izkaže, 

da za njimi stojijo samostojni izumitelji. Leteči avto nizozemskega podjetja PAL-V Europe 

NV je nastal na podlagi ideje enega izumitelja, ki je k projektu pritegnil še enega sodelavca. 

"Ko mi je izumitelj avtomobilov John Bakker prvič povedal za svoj koncept letečega 

avtomobila v letu 2006, sem mislil, da je nor. Vsakdo bi si. Nihče ne bi investiral v to," se 

spominja Robert Dingemanse, soustanovitelj podjetja, ki je nato v šestih letih zraslo na 12 

zaposlenih s 60 sodelavci, ki razvijajo posebne dele (Hoeve, 2012: 47). Terrafugia, družba, ki 

je razvila nekoliko drugačno različico letečega avtomobila, je prav tako majhno ameriško 

podjetje. 

 

Če v svetovno patentno bazo esp@cenet vtipkamo geslo »time machine«, ki naj se pojavi v 

naslovu patenta in »future« v povzetku, dobimo samo 7 patentov, od katerih seveda vsi 

pripadajo inovatorjem posameznikom. Celo pri »teleportaciji« v nazivu prevladujejo 

posamezniki. Le-tem pripada 8 patentov, 5 pa jih podjetjem in prav toliko raziskovalnim 

organizacijam56.  

 

6.3.9. Sklep: patenti družb in samostojnih izumiteljev – kdo je boljši? 
 

S primerjanjem patentov izumiteljev posameznikov in družb smo prišli do naslednjih 

ugotovitev: prvič, patenti družb so v rahli prednosti po številu prejetih citatov in številu 

podanih patentih zahtevkov, kar pomeni, da so natančneje opisani in po nekaterih 

interpretacijah tudi vplivnejši; drugič, patent, ki je nastal v podjetju, ima večje možnosti, da 

bo uspešno komercializiran in bo prinašal prihodke; tretjič, tudi strokovnjaki dajejo prednost 

in bolje ocenijo patente družb pred patenti posameznikov. 

 

Hkrati pa hipoteze, ki smo jo postavili, ne moremo zanesljivo zavrniti. Kot rečeno, patenti 

individualnih izumiteljev v povprečju nekoliko zaostajajo za družbami po številu citatov in 

zahtevkov, vendar ta razlika ni pretirano velika. Na nekaterih tehnoloških področjih so patenti 

posameznikov bolj citirani od patentov družb, kar pomeni, da obstajajo določene niše, ki so za 

družbe morda manj zanimive in v katerih izumitelji po obstoječih kvantitativnih indikatorjih 

                                                 
56 Preverjali smo dne 5.6.2011. 
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lahko dosežejo višje vrednosti od patentov družb. Še vedno pa ostaja odprto vprašanje, kaj 

tovrstni indikatorji sploh merijo. Ali s citati merimo vplivnost izuma ali vplivnost prijavitelja? 

Ali z zahtevki merimo kompleksnost izuma ali zmožnost najema dobrega patentnega 

zastopnika? 

 

Ko namreč iščemo konkretne primere res radikalnih izumov ali idej, se zdi, da za njimi še 

vedno stojijo predvsem samostojni izumitelji (posamezniki in majhna podjetja). 

 

 
 
7. ZAKLJUČKI IN RAZPRAVA 

 

»Samostojni izumitelj – malo znan in zdavnaj pozabljen« je za skupino, ki smo jo obravnavali 

v pričujočem delu, zapisal Meyer (2004: 3). Naj najprej na kratko povzamemo naše ključne 

ugotovitve. V drugem poglavju smo samostojnega izumitelja skušali umestiti v okvir 

sodobnih teorij sociologije ustvarjalnosti. Čeprav v zadnjem času sociološka teorija posveča 

ustvarjalnosti vse več pozornosti in je Richard Florida (2002) ustvaril koncept kreativnega 

razreda, je klasičnega samostojnega izumitelja (Teslovega tipa) težko uvrstiti v sodobni 

ustvarjalni razred, vsaj Florida ga je iz njega popolnoma izpustil. V tretjem poglavju smo na 

podlagi literature in konkretnih primerov izumiteljev skušali čim bolj natančno opredeliti 

lastnosti samostojnih izumiteljev in ugotoviti, kako se razlikujejo od tako imenovanih 

korporativnih ali institucionalnih izumiteljev. Tako kot Nikoli Tesli tudi sodobnim 

samostojnim izumiteljem primanjkuje ekonomskega, človeškega in socialnega kapitala, le-ti 

pa so danes vsaj tako ali še bolj pomembni kot v preteklosti, in tudi zato se izredno majhen 

delež izumov samostojnih inovatorjev uresniči v obliki novih izdelkov na tržišču. Pokazali pa 

smo, da imajo samostojni izumitelji vendarle določene prednosti pred svojimi korporativnimi 

kolegi: lahko razmišljajo izven okvirov, nihče jim ne narekuje, kaj naj izumljajo, zato navdih 

za izume dobijo zlasti na podlagi lastnih potreb. Ker so sami tudi prvi uporabniki svojih 

izumov, s tem predstavljajo sodobnejši, od spodaj navzgor usmerjen pristop k inoviranju. V 

četrtem poglavju smo skušali ugotoviti, kako obstoječa literatura pojasnjuje pojav sodobnega 

zatona samostojnih izumiteljev in vzpon korporativnih inovatorjev. En razlog je lahko vse 

večja kompleksnost sodobnih tehnologij in tudi inovacijskih procesov in sistemov, ki jim 

(samotni) posamezniki niso več kos. Ta razlog je predvidel že Schumpeter (1943): produkcija 

novih dobrin postaja vse kompleksnejša, vse bolj stvar timskega dela usposobljenih in 

izobraženih strokovnjakov, inovacije so vse bolj napovedljive, inoviranje pa poteka rutinsko, 
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brezosebno in mehanicistično. Sami pa smo se skušali v petem poglavju osredotočiti na še en 

razlog: sodobni sistem zaščite pravic intelektualne lastnine. Zato smo se v nadaljevanju 

posvetili svetovnemu patentnemu sistemu in v njem iskali vzroke, ki bi na samostojne 

izumitelje lahko učinkovali zaviralno. Ugotovili smo, da se patentni sistem globalizira, da ima 

težnjo po širitvi na nova in nova geografska področja in nova znanstvena področja. V 

empiričnem delu smo na podlagi dveh anket na skupinah slovenskih samostojnih izumiteljev 

ugotovili demografske značilnosti populacije, ki se bolj ali manj ujemajo tudi z raziskavami iz 

drugih držav. Večina samostojnih izumiteljev je še vedno moških, vendar pa delež žensk 

počasi narašča. Povprečna izobrazba samostojnega izumitelja je med srednješolsko in 

visokošolsko. Na podlagi podatkov o zaposlitvenem statusu smo postavili tipologijo 

samostojnih izumiteljev. Ti se najprej delijo v dve skupini: izumitelje-podjetnike in izumitelje 

posameznike, nato med podjetniki ločimo skupini začetnikov in uveljavljenih podjetnikov, 

med izumitelji posamezniki pa po številu izstopata zlasti skupina prostočasnih izumiteljev 

(hodijo v službo in izumljajo v prostem času) in upokojencev. Ugotovili smo tudi, da med 

samostojnimi izumitelji narašča delež akademskih izumiteljev, za kar lahko obstajajo različni 

razlogi. V naslednjem delu smo na podlagi podatkov iz treh patentnih baz večinoma potrdili 

hipotezi, da s časom vse bolj upadata delež in število samostojnih izumiteljev. Ugotovili smo, 

da obstaja trend, da se bo število samostojnih inovatorjev v naslednjih 100 letih, če ne že prej, 

približalo 0. Pokazali smo, da sta strošek, ki ga mora posameznik odšteti za patent in 

povprečni letni neto zaslužek prebivalca neke države povezana s številom patentnih prijav 

izumiteljev posameznikov. Dejansko število individualnih izumiteljev je torej višje v 

gospodarsko bolj razvitih državah, njihov delež v primerjavi z drugimi skupinami izumiteljev 

pa je višji v gospodarsko šibkejših državah, kar pomeni, da izumljajo bolj neodvisno od 

razvitosti ostale inovacijske infrastrukture: pojavljajo se povsod, tudi tam, kjer ni inovativnih 

podjetij in raziskovalnih organizacij. Zanimiv je tudi njihov visok delež v skupini BRICS. V 

nadaljevanju smo primerjali patente posameznikov in družb glede na različne kriterije. Na 

podlagi podatkov iz patentnih citatov nismo mogli dokazati, da bi bili patenti posameznikov 

bolj radikalni ali bolj prebojni od patentov družb, vendar prav tako ni pravih dokazil za 

nasprotno, zato menimo, da domnevna slaba kakovost patentov posameznikov (in povezano 

njihovi slabši izumi), s katerimi ne morejo konkurirati družbam, ne more biti razlog za 

upadanje števila njihovih patentih prijav.  

 

Domnevamo pa lahko, da se izumi različnih tipov inovatorjev (velike družbe, javne 

raziskovalne organizacije, posamezniki in majhna podjetja) med seboj razlikujejo. 
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Posamezniki so pri ustvarjanju izumov usmerjeni v reševanje lastnih potreb, medtem ko 

velike družbe uvajajo na trg inovacije, za katere predvidevajo, da bodo reševale potrebe 

posameznikov. Lahko bi torej rekli, da izumi samostojnih izumiteljev zapolnjujejo nišo med 

predvidenimi in dejanskimi potrebami. Zdi se tudi, da so velike družbe bolj previdne pri 

uvajanju radikalnih novosti na tržišče. Velikim podjetjem se nikamor ne mudi. Ni se jim 

mudilo v primeru električnih avtomobilov in avtomobilov na druge alternativne pogone, 

danes se jim ne mudi recimo z uvedbo letečih avtomobilov, s katerimi se ukvarjajo majhna 

podjetja. Družbe so usmerjene v to, da na trg dajejo vedno nove izdelke, ki so sicer skromne 

izboljšave prejšnjih, v radikalne novosti pa ne želijo investirati, ker so prihodki, povezani z 

njimi, preveč negotovi. Raje počakajo, da se bo neka novost obnesla na majhnem trgu, ki ga 

npr. lahko pokriva majhno lokalno podjetje, in če ima dobre potenciale, šele potem bodo zelo 

hitro razvila svoje različice. Na ta način se izumi majhnih in velikih inovatorjev dopolnjujejo, 

vendar ne v smislu doseganja obojestranskih koristi, temveč predvsem na škodo prvih. 

Samostojni izumitelji spominjajo, kot je v pogovoru dejal profesor Jan Makarovič, na majhne 

trgovinice v starih mestnih jedrih, ki s svojo ponudbo bogatijo lokalno okolje, vendar vse bolj 

izginevajo zaradi velikih nakupovalnih središč. Eden od ključnih razlogov za zaton 

samostojnih izumiteljev pa je ta, da svojih izumov ne morejo ustrezno zaščititi. Namreč: 

- če želi inovator od svojega izuma kaj imeti, ga mora zaščititi (s patentom), 

- patentna zaščita v določeni državi mu je finančno še razmeroma dostopna, vendar v 

današnjem času, v obdobju globalizacije, ni več zadostna, 

- globalna zaščita je za inovatorja predraga, 

- torej ni nobenega smisla, da patentira (in posledično izumlja). 

Obstaja še seveda veliko drugih razlogov za zaton samostojnih, zlasti individualnih 

izumiteljev, kot so čedalje slabša podpora s strani držav tej skupini, čedalje slabše javno 

zavedanje o pomenu izumiteljev (nadomestili so jih »znanstveniki« in »raziskovalci«), že 

omenjeni neinteres velikih družb za to, da bi odkupile rešitve od njih in še kaj. Vendar pa bi z 

možnostjo ustrezne zaščite izumov ti drugi razlogi postali precej nepomembni.  

 

Zgodovina – razvoj patentnega sistema nam pomaga pojasniti, kako je patent od svojega 

prvotnega namena iz časa Beneške republike – nagrade za izumitelja (posameznika), do 

mehanizma za pospeševanje gospodarskega napredka v ZDA – v sodobnem času postal 

orodje v rokah velikih družb za uveljavljanje svoje moči. Tistih, ki bi jih moral ščititi, patentni 

sistem ne ščiti več. Patentiranje je namreč veliko bolj pomembno za manjše, revnejše 

prijavitelje, ki nimajo dovolj sredstev, da bi sami vzpostavili proizvodnjo inovacije, saj je to 
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praktično edini način, od katerega si za svojo inovativno dejavnost lahko obetajo določeno 

finančno povračilo. Kot ugotavlja Ortoleva, so se v zadnjih dveh desetletjih pa zgodile takšne 

spremembe, da bi bilo treba izzvati celotno idejo patentiranja (Ortoleva, 2007: 74, 80). 

 

Včasih, pred dobo globalizacije, so bili izumitelji povsem zadovoljni s podeljenim patentom 

na nacionalnem nivoju. Izum je bil s tem zaščiten na področju države, druga področja pa jih 

niti niso zanimala. Danes si izumitelj s podelitvijo le nacionalnega patenta, torej patenta, ki si 

ga še lahko »privošči«, lahko naredi slabo uslugo. Patent je »odprto pismo« - izum je razkrit z 

vsemi tehničnimi podrobnostmi v zameno za to, da je za določeno obdobje na določenem 

geografskem področju mogoče preprečiti tretjim osebam proizvodnjo, uporabo in prodajo 

izuma. Danes je prek interneta mogoče priti do vseh patentnih spisov in če je patent podeljen 

le za Slovenijo, inovator ne more nikakor preprečiti, da izuma ne bi proizvajal in prodajal že 

nekdo v npr. sosednji Italiji. S podelitvijo nacionalnega patenta torej svoj izum razkrije 

celemu svetu, prepreči pa lahko le njegovo uporabo znotraj slovenskega ozemlja.  

 

Globalizacija patentnega sistema je tesno povezana z razpravo o pozitivnih in negativnih 

učinkih globalizacije nasploh: ali globalizacija povečuje ali zmanjšuje razlike med državami 

in razlike med dohodki prebivalcev znotraj držav? Si peščica najbogatejših vse bolj prilašča 

ne le materialni temveč tudi intelektualni svet, kot vidimo na primeru patentov? 

Kot je pokazala Zorina Khan (2005), bi revnejše države morale uvajati svoje lastne sisteme 

zaščite intelektualnih pravic, narejene po njihovi meri, saj ni nujno, da se bo tisto, kar se je 

obneslo pri bogatejših, obneslo tudi pri njih. Še posebej, če v državah ni velikih, tehnološko 

naprednih podjetij, bi morale toliko bolj spodbujati inovativnost običajnih, malih ljudi. Na ta 

način je v nasprotju z elitističnimi evropskimi deloval nekdanji ameriški sistem in državo 

popeljal od revščine med vodilne inovacijske sile na svetu. Danes pa se dogaja prav 

nasprotno, in sicer gospodarsko močne države z raznimi mednarodnimi sporazumi silijo 

revnejše v sprejemanje njihovih pravil.  

 

Lahko bi rekli, da gre pri pričujočem delu za eno od številnih razlag o »koncu« nečesa, v 

našem primeru o »koncu samostojnih izumiteljev«. Ob koncu 20. stoletja se je pojavilo veliko 

razprav o koncu umetnosti, kulture, filozofije, zgodovine, znanosti, individualizma in »velikih 

zgodb« nasploh (glej Ženko, 2002; Tratnik, 2009; Fukuyama, 1989; Jameson, 1998; Mlinar, 

2012). Jameson (1998, v slovenščino prevedeno 2012), ki je proučeval ekonomsko pogojenost 

umetnosti, je ugotovil, da se v sodobnosti razlika med visoko umetnostjo in t.i. množično ali 
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popularno kulturo vse bolj razblinja. Enako bi lahko trdili, da vse bolj izginja razlika med 

vrhunsko in popularno znanostjo (npr. avtorjev kot so Stephen Hawking, Matt Ridley in 

nenazadnje Richard Florida) in prav tako med temeljno in aplikativno znanostjo. Znanstveniki 

so pod čedalje večjim pritiskom, da morajo dati od sebe praktične rezultate, ki bodo koristni 

za gospodarstvo. Vse je čedalje bolj pod pritiskom ekonomske logike – denarja, kar si 

potemtakem lahko razlagamo kot približevanje koncu vrhunske umetnosti in znanosti. 

 

Tako bi lahko postavili tudi tezo o koncu prelomnih izumov. Gordon (2000), ki je skrbno 

primerjal tehnološke spremembe ob prehodu iz 19. v 20. stoletje s spremembami ob koncu 20. 

stoletja, ki jih je zaznamoval zlasti izum interneta in drugi dosežki v informacijski tehnologiji, 

je ugotovil, da se slednje vendarle ne morejo primerjati s prejšnjo – t.i. drugo industrijsko 

revolucijo, kljub izjemnemu navdušenju v popularnem tisku, ki trdi, »da internet in mikročip 

spreminjata čisto vse v gospodarstvu« in »da je računalniški čip povzročil vsaj tako močne 

spremembe kot motor z notranjim izgorevanjem in električni motor« (glej Gordon, 2000: 49). 

Kot zaključuje na koncu svoje analize (isto: 72), je brskanje po internetu sicer zabavno in tudi 

informativno, vendar predstavlja veliko manjši napredek v življenjskem standardu, kot so ga 

nekoč dosegli z razširitvijo dneva v noč z električno razsvetljavo, z revolucijo v tovarniški 

učinkovitosti z elektromotorjem, s prilagodljivostjo in svobodo, ki smo ju dosegli z 

avtomobilom, s prihrankom časa in krčitvijo sveta, ki je nastala z letalom, z novimi materiali 

v kemični industriji, prvim občutkom ob dvosmerni komunikaciji v živo po telefonu, 

prihodom novic in zabave v družinsko dnevno sobo prek radia in televizije, in ogromnih 

dosežkov v pričakovanem trajanju življenja, zdravju in udobju, ki so ga dosegle urbane 

sanitarije in notranje vodovodne instalacije. 

 

In vendar lahko rečemo, da internet je predstavljal prebojno inovacijo, ki je v marsičem 

spremenila naša življenja. Razlika med drugo industrijsko revolucijo in informacijsko 

revolucijo je v tem, da je samo število prebojnih izumov v drugem primeru očitno manjše. Če 

se ljudi danes vpraša, kateri naj bi bili najbolj prelomni izumi, ki so nastali po letu 2000, 

omenijo spletno aplikacijo Facebook in pogosto tudi Applova izdelka iPhone in iPad. Ti se 

praviloma pojavijo tudi na spletnih lestvicah, če v brskalnik vtipkamo »top 10 inventions of 

21st century«. Če po drugi strani vprašamo kakšnega strokovnjaka, recimo doktorja fizike, kaj 

je zanj najnovejši prebojni izum, bo omenil nekaj tako ozko specializiranega, da za to po vsej 

verjetnosti večina še nikoli ni slišala in ne razume, čemu naj bi služilo. Kar pomeni, da ima 

razmeroma majhen vpliv na širšo družbo, v nasprotju s Facebookom ali pametnim telefonom, 
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ki se ju sicer množično uporablja, vendar se ne zdi, da bi predstavljala kakšen pomemben 

tehnološki preskok od prejšnjega stanja tehnike. Ko so ljudje prvič zagledali televizor in 

premikajoče se slike na njem, se jim je zdel to pravi čudež (kot npr. opisuje Volis, 1937). Ko 

smo prvič videli iPhone, pa smo skomignili z rameni, pač, še ena igračka več.  Tako se zdi, da 

so kljub mogočnim laboratorijem multinacionalnih družb, v katerih dela vrsta doktorjev 

znanosti, sodobni dosežki velikih družb bolj ali manj skromni. Mogoče se nam sicer zdi, kako 

je razvoj vse hitrejši, vendar je hitrejša (večja) samo količina izdelkov – različic, ki se 

pojavljajo na trgu, vse večja pa je prav tako kompleksnost teh izdelkov. 

 

Če smo še v otroštvu sanjali, da bomo nekoč hodili na turistične izlete na sosednje planete in 

prek črvin odkrivali sosednja vesolja in bitja, ki živijo v njih, se moramo zdaj sprijazniti z 

dejstvom, da česa takega v tuzemskem življenju ne bomo dočakali. Še leta 1982 se je 

pogumno zapisalo slovenskemu futurologu Grabnarju: »… če leta 2000 naše avtostrade in 

obvoznice ne bodo zatrpane z električnimi avtomobili, potem bodo zevale prazne« (1982: 34). 

Toda precej let po letu 2000 slovenske ceste še vedno polnijo bencinski avtomobili, o 

samoučečem se računalniku Halu iz filma Odiseja 2001 ni duha ne sluha in bolj ko 

raziskujemo vesolje, bolj samotni postajamo, vse manj verjetni so stiki z bitji iz drugih 

planetov. Še leteči avto verjetno za časa našega življenja ne bo prišel v množično uporabo. Po 

drugi strani živimo v času, v katerem nas prepričujejo, da je vsak drugi izdelek »inovacija«, 

naj bo šampon za lase ali nov model avtomobilske znamke, hkrati pa ni pravzaprav ničesar, 

kar bi bilo res vredno imena inovacija. 

 

Vzporedno z vse redkejšim pojavljanjem prelomnih izumov poteka proces, ki smo ga 

obravnavali v pričujočem delu: marginalizacija in – ob nespremenjenih družbenih okoliščinah 

– verjetno celo za dokončno izumrtje samostojnih izumiteljev. Domnevamo lahko, da sta oba 

procesa povezana. Toda: domnevne »konce nečesa« lahko predvidevamo samo, kot rečeno, 

ob nespremenjenih družbenih okoliščinah. Morda ni naključje, da so se vizije o koncu 

znanosti, zgodovine in umetnosti pojavile ravno ob bližajočemu se prelomu tisočletja, pojavu 

mnogih post-izmov (postmodernizem, postindustrijska družba, postkapitalizem …, za katere 

se zdi, da se zgodovinsko ne morejo nadaljevati v nič razen morebitne post-post-izme ali kar v 

konec sveta) in razpadu socialističnih držav, s čimer se je pojavilo prepričanje, da je obstoječa 

družbena ureditev (npr. po Fukuyami, 1992, prevedeno 2002, liberalna demokracija) najboljša 

in pravzaprav edina mogoča, torej končna. Potem pa se je leta 2008 pojavila gospodarska 

kriza in skupaj z njo »množično razlaščanje, valovi prvotne akumulacije, katerih vzvod je niz 
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dolžniških kriz, in najobsežnejši prenos družbenega bogastva od revnih k bogatim v 

zgodovini kapitalizma« (Krašovec, 2012: 244-245).  

 

Zavedanje, da se mora nekaj spremeniti, je čedalje močnejše. Ker se v tem delu osredotočamo 

predvsem na globalni patentni sistem, pri problemu zaščite pravic intelektualne ne moremo 

pristati ne na skrajne leve predloge, po katerih bi jih bilo najbolje ukiniti, ne na skrajne desne, 

po katerih je obstoječa ureditev najboljša možna. Dejstvo je, da bi patentni sistem potreboval 

kritično presojo tudi v bogatejših državah, ker deluje v nasprotju z enim od temeljnih 

postulatov kapitalizma, demokracijo, in v nasprotju z liberalnim načelom enakih možnosti, ki 

je zapisano v vse ustave naprednih držav. Ne omogoča niti izenačenih izhodiščnih možnosti, 

kaj šele nadaljnjih korakov (ki se pogosto končajo s patentnimi spori na sodiščih). Ali bo 

nekdo lahko zaščitil svoje intelektualne pravice, ustvarjalno delo, do katerega je prišel s 

svojim trudom, je tako v celoti odvisno od njegovega premoženja.  

 

Patentni sistem bi se lahko spremenil v naslednjih treh smereh: 

1) Ena od bolj pravičnih rešitev bi tako bila, da bi se patentne pristojbine z delom 

zastopnikov in odvetnikov vred plačevale kot davki: kdor ima več premoženja, bi 

plačeval sorazmerno več. Šele v tem primeru bi se lahko jasno pokazalo, kdo lahko na 

tehnološkem področju ustvari več: izumitelji posamezniki in podjetniki ali velike 

družbe. Schumpeter je pravilno predvidel vzpon slednjih, toda če je dejansko razlog 

tega vzpona le sama kompleksnost tehnologije, potem se multinacionalke sploh ne bi 

smele bati konkurence majhnih podjetnikov in izumiteljev. Naj ti patentirajo zastonj, 

saj naj potemtakem tako ali tako ne bi imeli česa patentirati! 

2) Prijavitelji patentov bi lahko v organizacije patentnega sistema (nacionalne in 

mednarodne urade) vplačevali pristojbine šele po uspešni komercializaciji izuma, npr. 

kot odstotek od vsakega prodanega izdelka. Trenutno pa je treba vplačevati znatne 

zneske že vnaprej, ko sploh še ni jasno, kaj se bo z izumom zgodilo. Patentni uradi bi s 

tem predlogom dobivali plačila z zamikom, vendar v osnovi ne bi utrpeli velike škode, 

lahko da bi bilo njihovo poslovanje še uspešnejše kot doslej.  

3) Povsem mogoče pa bi bilo vzpostaviti tudi paralelni patentni sistem za revne 

prijavitelje in revne države, s katerim bi recimo upravljale nevladne organizacije, 

inovatorji pa bi imeli v njem možnost brezplačne registracije izuma. Zamislimo si ga 

lahko kot preprost spletni portal, na katerem se tekoče objavljajo novi »patenti«, za 
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katere prijavitelj ne bi plačal nič, vendar bi moral podelitev patenta odslužiti s svojim 

delom za organizacijo (npr. s preverjanjem novosti drugih patentnih prijav). Takšna 

»podelitev patenta« seveda ne bi imela takšnih pravnih posledic, da bi prijavitelj lahko 

na sodišču iztožil neko podjetje, ki bi brez njegovega dovoljenja uporabilo njegov 

patent. Namesto sodišč bi se uporabljal popolnoma drug mehanizem in sicer javno 

mnenje. V primeru kršitve bi organizacija obveščala medije in potrošnike, da je neko 

podjetje ukradlo rešitev revnega inovatorja in pozivala k bojkotu izdelkov. Ugledna 

podjetja si takšne sramote morda ne bi upala tvegati. 

Za prihodnost samostojnih inovatorjev lahko predpostavimo več možnih scenarijev. Prvi, ki 

smo ga omenili, je njihovo popolno izumrtje. V tem primeru bo upanje za prihodnji razvoj 

prelomnih izumov slonelo zlasti na javnih raziskovalnih organizacijah, vendar samo v 

primeru, da bi organizacije pustile znanstvenikom čim večjo avtonomijo, neodvisnost, tako 

glede izbire raziskovalnih področij kot drugi glede rokov za izvedbo projektov. To pa je žal v 

sodobnosti vse bolj redek pojav, saj se čedalje bolj poskuša povezovati javno raziskovalno 

sfero z gospodarstvom, ključno poslanstvo znanstvenikov pa naj bi bilo opravljanje nalog za 

gospodarske družbe. 

 

Možnosti za nadaljnje uspešno delovanje samostojnih izumiteljev vidimo predvsem v večjem 

povezovanju z drugimi posamezniki. Posameznik ima namreč danes zelo majhne možnosti, da 

bo uspel s svojo inovacijo, ne pa tudi skupina. Kot smo ugotovili, je eden ključnih problemov 

izumiteljev posameznikov, da imajo tehnično znanje, ne pa tudi trženjskega. V Sloveniji se po 

drugi strani danes srečujemo z vse večjo brezposelnostjo diplomantov iz družboslovnih smeri, 

zlasti iz ekonomije, ki pa imajo prav to znanje, ki ga izumiteljem primanjkuje. Možno bi bilo 

ustanavljanje kooperativ (zadrug) za uspešno proizvodnjo in trženje inovacij, v katerih bi 

sodelovali oboji. Seveda pa bi morali izumitelji posamezniki v tem primeru najprej 

»reprogramirati« svoj karakter, s katerim ljubosumno čuvajo svoje »otroke« (izume) in 

dopustiti možnost, da jih delijo z drugimi. Mladi diplomanti pa bi morali pozabiti na to, da 

bodo s pisanjem prošenj hitro prišli do lagodnih služb, ker teh pač ni več na voljo (tudi manj 

lagodnih ne), temveč, da bodo tudi sami morali na začetku vložiti veliko truda in neplačanega 

dela v uspeh neke inovacije. 

 

Naslednja možnost, ki se je že pojavila, so »crowdfunding« spletni portali, kot je Kickstarter. 

Na njem lahko inovatorji predstavijo svoje izume in zaprosijo običajne ljudi (potencialne 
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bodoče uporabnike) za vložke - donacije, da bi lahko te izume komercializirali. Inovatorji se 

ne povezujejo z bogatimi investitorji, temveč z običajnimi ljudmi, ki jim je določen izum všeč 

in so ga pripravljeni podpreti po svojih zmožnostih, da bi zaživel na trgu. Kot poroča 

Kocjančič (2013), je več slovenskih predlogov na ta način že uspelo. »Spletna popularizacija 

te na videz preproste tržne operacije, ki v nasprotju s cinizmom abstraktnih ekonomskih 

odnosov sodobnosti stavi predvsem na pristnejše menjalne odnose med konkretnimi 

posamezniki in na staromodne vrednote obljube, zastavljenega imena in medsebojnega 

zaupanja, je povzročila pravo revolucijo na področju kreativnega podjetništva« (Kocjančič, 

2013: 14). 

 

Morda ni naključje, da se je v zadnjih letih v Sloveniji bistveno okrepila medijska pozornost 

do dosežkov samostojnih inovatorjev. Morda se to ne bi nikoli zgodilo, če ne bi bilo 

gospodarske krize. Zato morda po njihovem zatonu lahko pričakujemo tudi ponoven vzpon.  
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Tabela: Število različnih prijaviteljev v bazi PATSTAT 
 

  ORGANIZACIJA POSAMEZNIK NEZNAN  SKUPAJ 

% 
POSAMEZNI
KOV GLEDE 
NA VSE 
SKUPAJ 

AT Avstrija 29297 38736 6275 74308 52 
AU Avstralija 35553 45382 1539 82474 55 
BE Belgija 19988 23429 4859 48276 49 
BR Brazilija 25130 36656 41314 103100 36 
CA Kanada 53496 94223 1962 149681 55 
CH Švica 84206 100957 11785 196948 51 
CL Čile 562 820 219 1601 51 
CN Kitajska 309644 236810 103156 649610 36 
CU Kuba 442 929 280 1651 56 
CZ Češka 6713 15948 2944 25605 62 
DE Nemčija 379807 520466 29363 929636 56 
DK Danska 23673 27742 2756 54171 51 
EC Ekvador 64 206 18 288 72 
EE Estonija 617 1789 340 2746 65 
ES Španija 43748 70172 22664 136584 51 
ET Etiopija 0 6 2 8 75 
FI Finska 30762 40284 2594 73640 55 
FR Francija 147025 152719 94927 394671 39 
GB Velika Britanija 160230 180409 9567 350206 52 
GH Gana 17 30 2 49 61 
GR Grčija 1087 5952 448 7487 79 
HR Hrvaška 544 2735 160 3439 80 
HU Madžarska 7530 19935 8185 35650 56 
IE Irska 9400 10000 1310 20710 48 
IL Izrael 20174 25828 3725 49727 52 
IN Indija 4342 15087 638 20067 75 
IQ Irak 4 25 3 32 78 
IR Iran 159 248 48 455 55 
IS Islandija 552 1004 180 1736 58 
IT Italija 142659 103002 61826 307487 33 
JM Jamajka 17 40 1 58 69 
JP Japonska 197743 210332 4334 412409 51 
KE Kenija 42 103 13 158 65 
KR Južna Koreja 86386 173498 4365 264249 66 
LI Lihtenštajn 5643 943 484 7070 13 
LT Litva 141 1078 287 1506 72 
LU Luksemburg 5320 1104 401 6825 16 
LV Latvija 520 1399 105 2024 69 
MA Maroko 343 976 706 2025 48 



MK Makedonija 8 59 4 71 83 
MT Malta 220 105 11 336 31 
MX Mehika 2223 6666 694 9583 70 
NL Nizozemska 50676 48016 3972 102664 47 
NO Norveška 16124 21904 1652 39680 55 
NP Nepal 7 3 0 10 30 
NZ Nova Zelandija 5136 9460 244 14840 64 
PE Peru 89 349 73 511 68 
PL Poljska 6003 18505 7420 31928 58 
PT Portugalska 2313 2892 1357 6562 44 
RO Romunija 6850 8438 1495 16783 50 
RU Rusija 19562 68041 19226 106829 64 
SA Savdska Arabija 184 659 56 899 73 
SD Sudan 6 47 1 54 87 
SE Švedska 61340 64582 11298 137220 47 
SG Singapur 4017 6917 232 11166 62 
SI Slovenija 1344 3081 411 4836 64 
SK Slovaška 893 3033 368 4294 71 
SM San Marino 227 44 35 306 14 
TH Tajska 390 676 43 1109 61 
TR Turčija 4463 6009 2324 12796 47 
TW Tajvan 40560 73261 3437 117258 62 
UA Ukrajina 5674 17847 1774 25295 71 
UG Uganda 3 27 6 36 75 
US ZDA 620166 909312 18847 1548325 59 
VN Vietnam 20 94 7 121 78 
YE Jemen 0 6 1 7 86 
ZA Južna Afrika 6201 10051 689 16941 59 
ZW Zimbabve 81 155 42 278 56 
Vir: baza EEE-PPAT, lastna analiza 
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PART A1- Table A1-
2b, Breakout by 
Ownership Category                       
Percent of Patents 
Granted as Distributed 
by Year of Patent 
Grant. 

                      

Granted: 01/01/1963 - 
12/31/2011                       
Leto 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Odstotek patentov US 
posameznikov glede na 

vse US patente 
21,9 20,8 19,1 19,3 18,3 16,8 15,7 16,2 15,6 16,7 16,6 

 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

15,6 14,4 15,7 15,8 16 16,1 15,6 14,8 13,3 13,3 
 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

12,9 13,4 13,1 13 13,6 13,9 13,7 13,1 12,5 12,6 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

12,7 12,5 11,5 11,1 10,9 10,2 9,2 8,4 8 7,4 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

7,2 6,8 6,3 5,7 5,3 5,5 5 
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