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POVZETEK 

 

Sodobne študije, ki proučujejo razvojno, pa tudi ekonomsko učinkovitost različnih 

sistemov in okolij, kot so regije, ob diskusiji, kaj določa razvojno uspešnost, razvijajo tudi 

smernice za podporna okolja ter metodologije za identifikacijo in spodbujanje človeškega 

kapitala, intelektualnega kapitala, socialnega kapitala in drugih dejavnikov. Socialni 

kapital je pri tem velikokrat obravnavan samostojno ter predstavlja posebno obliko 

družbene moči znotraj proučevanja sociokulturnih dejavnikov razvojne uspešnosti in 

dejavnikov spodbujanja konkurenčnosti. 

 

Pričujoča doktorska disertacija pojem socialnega kapitala postavlja v okvir regionalne 

inovacijske zmogljivosti, pri tem ugotavlja umeščenost, vrednost in pomen socialnega 

kapitala za doseganje inovativnega preboja na eni strani ter na drugi strani ponuja 

strukturirano obravnavo elementov in komponent pojma inovacijske zmogljivosti v 

regionalnem kontekstu.  

 

Identifikacija pojmov s statistično zadostno, preverljivo determinanto socialnega kapitala 

in determinanto inovacijske zmogljivosti z razvojem novih metodologij oziroma 

reinterpretacijo obstoječih, je ključni in najbolj kompleksni del naloge. Ob ugotovitvi 

smiselnosti povezovanja in vzročno-posledične korelacije določilnic obeh pojmov je 

mogoče tudi ugotavljanje pogojenosti inovacijske zmogljivosti s koncentracijo socialnega 

kapitala v izbrani regiji. Tako doktorska disertacija preizkusi pozitivni in negativni vpliv 

povezovalne, premostitvene in združevalne oblike socialnega kapitala na segmente 

inovacijske zmogljivosti, kot so prenos in dostopnost tihega znanja, povezovanje 

gospodarstva z akademsko sfero, pretok in ustvarjanje delovnih mest ter absorpcijsko 

zmogljivost in odprtost relevantnih deležnikov, kar sicer velja za kreativna, učeča se 

okolja.  

 

Skozi temeljit teoretični premislek ter kombinacijo kvantitativne in kvalitativne analize na 

nacionalni ravni in ravni slovenskih kohezijskih regij smo v pričujoči doktorski disertaciji 

podali argumente o nedvomni povezanosti ravni socialnega kapitala z inovacijsko 

zmogljivostjo nekega območja.  



 

 

 

Doktorska disertacija ob povezovanju pojmov socialnega kapitala in regionalne 

inovacijske zmogljivosti ponuja tudi kritični premislek o celovitem modelu in indikatorjih 

razvojne uspešnosti ter ponudi tudi smernice za aplikativni razvojni model kot skupek 

dolgoročno usmerjenih in ustrezno raziskovalno-analitično podprtih nacionalnih strategij, 

iz njih izhajajočega interdisciplinarnega, medresorskega oblikovanja mrežnih organizacij 

in povezav, pri čemer se dotakne tudi vprašanja nujnosti in pomembnosti obstoja 

podpornih institucij. Inovativni preboj je skupek več dejavnikov, katerih optimalnega 

prepletanja in delovanja zagotovo ne moremo doseči zgolj s strukturiranjem formalnih 

upravljavskih in administrativnih okvirjev, niti ne zgolj z osredotočenostjo na socialni 

kapital – ta mora nastajati, se krepiti in uporabljati ob drugih pogojih in dejavnikih.  

 

Ključne besede: socialni kapital, inovacija, regija, inovacijska zmogljivost, inovacijsko 

okolje, razvojni model  

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Modern studies exploring the developmental, including the economic efficiency of 

different systems and environments, such as regions, are, in addition to the discussion of 

what constitutes developmental performance, also developing guidelines for supportive 

environments and methodologies for the identification and promotion of human capital, 

intellectual capital, social capital, and other factors. In this context, social capital is often 

discussed individually and represents a special form of social power within the study of the 

sociocultural factors of developmental performance and the factors promoting 

competitiveness. 

 

The present doctoral dissertation places the concept of social capital in the framework of 

regional innovation capacity, and thereby ascertains the situatedness, value and importance 

of social capital to achieve innovative breakthroughs on the one hand, and on the other 

hand offers a structured treatment of the elements and components of the concept of 

innovation capacity in a regional context. 

 

The identification of concepts with a statistically adequate, verifiable determinant of social 

capital and the determinant of innovation capacity through the development of new 

methodologies, respectively the reinterpretation of existing ones, is the crucial and most 

complex part of the task. By ascertaining the reasonableness of connecting and the cause-

effect correlation of the determinants of both concepts, it is also possible to determine the 

conditionality of the innovation capacity by a concentration of social capital in the selected 

region. Thus the doctoral dissertation tests the positive and the negative influence of the 

linking, bridging and bonding forms of social capital on segments of the innovation 

capacity, such as the transfer and accessibility of tacit knowledge, the connecting of the 

economy with the academic sphere, the movement and creation of jobs, and the absorption 

capacity and openness of the relevant stakeholders, which are otherwise characteristic of 

creative environments that are also open to learning. 

 



 

 

Through a thorough theoretical reflection and a combination of quantitative and qualitative 

analysis at the national level and the level of Slovenian cohesion regions, the present 

doctoral dissertation presents the arguments for an undeniable connection between the 

level of social capital and the innovation capacity of a given area. In addition to connecting 

the concepts of social capital and regional innovation capacity, the doctoral dissertation 

also offers a critical reflection on the comprehensive model and indicators of 

developmental performance, and provides guidelines for an applied developmental model, 

as a set of long-term oriented national strategies that are suitably supported by research and 

analysis, as well as an interdisciplinary, interdepartmental formation of network 

organizations and links arising from them, whereby it also touches on the issue of the 

necessity and importance of the existence of supportive institutions.  

 

An innovative breakthrough is a combination of several factors, whose optimal 

interweaving and operation certainly cannot be achieved merely by structuring formal 

management and administrative frameworks, nor merely by focusing on social capital - the 

latter needs to be created, strengthened and used next to other conditions and factors. 

 

Key words: social capital, innovation, region, innovation capacity, innovation 

environment, developmental model 
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1 UVOD 

 

 

Izbrana tema doktorske disertacije najde svoje prve začetke v okviru širših družboslovnih 

razprav o gospodarskem razvoju določenega okolja. Znotraj tovrstnih razprav sodobne študije 

proučevanja uspešnosti oziroma ekonomske učinkovitosti nekega zaprtega sistema (podjetje, 

regija, država ipd.) razvijajo podporna okolja in metodologije za identifikacijo, merjenje in 

spodbujanje človeškega kapitala, intelektualnega kapitala in socialnega kapitala. Kot predmet 

samostojnih diskusij se pogosto pojavi ravno socialni kapital, ki predstavlja posebno obliko 

družbene moči znotraj proučevanja sociokulturnih dejavnikov razvojne uspešnosti in 

dejavnikov spodbujanja konkurenčnosti. Na podlagi zaznanih idej oziroma družbenih teorij je 

torej določen analitični okvir predmeta proučevanja znotraj doktorske disertacije, ki ga 

določajo sledeči pojmi: gospodarski razvoj in ekonomska učinkovitost, socialni kapital kot 

organizacijski fenomen (predvsem njegova vsebinska usmeritev za inovativnost), inovacijska 

zmogljivost ter vprašanje regij (oblikovanja določenega okolja kot baze za razvoj visoko-

konkurenčne dejavnosti). 

 

Povezanost navedenih pojmov lahko prikažemo tudi v sledeči shemi: 

 

Slika 1.1: Prikaz elementov inovacijske zmogljivosti določenega regionalnega okolja 

 

Vir: Gojkovič, lastna raziskava (2016) 
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Shema prikazuje (so)odvisnost ključnih pojmov, pri čemer zunanji okvir pomeni zaprt sistem 

proučevanja, torej regijo. Pojmi, ki jih znotraj sistema regije obravnavamo, predstavljajo 

določene predmetne kot tudi neopredmetene aspekte, katerih identifikacija in vzajemno 

delovanje mora doprinesti k oblikovanju teorije »blaginje regije« (v literaturi se znotraj 

klasifikacije teh teorij že pojavljajo različna pojmovanja, pri čemer poznamo tradicionalne 

teorije, mikro-ekonomske teorije, zanimiv vidik predstavljajo t.i. evolucijske ekonomije, itd.). 

 

Najbolj poenostavljeno rečeno, kot je razvidno iz sheme, ugotavljamo vpliv socialnega 

kapitala na inovacijsko zmogljivost izbranega sistema, torej regije. Odkrivanje različnih plasti 

teh kontekstualno izredno specifičnih pojmov pa zadevo znatno oteži in kliče po izredni 

previdnosti pred prehitrim sklepanjem. 

 

Socialni kapital je mogoče v najširšem pomenu razumeti kot pojav »pripravljenosti znotraj 

socialnih interkacij, ki ga lahko mobiliziramo z namenom spodbujanja različnih akcij« (Adler 

in Kwon 2002, 17), nima neke generalizirane oblike definicije, zato je nujen obširen pregled 

obstoječih teoretskih dognanj ter oblikovanje izbrani temi lastne definicije socialnega 

kapitala, z upoštevanjem narave družbenih struktur ter narave socialnih vezi v izbranem 

kontekstu (interne, eksterne). Šele nato se lahko lotimo iskanja vzrokov in posledic socialnega 

kapitala. 

 

Vrednost socialnega kapitala lahko skušamo določiti »per se«, z uporabo t.i. splošnih ali 

proxy indikatorjev, ki jih v shemi poimenujemo kot INDIKATORJI 1. Med te sodi na primer 

stopnja participacije v prostovoljnih organizacijah ali stopnja aktivne participacije v 

prostovoljnih aplikacijah, tudi stopnja »splošnega zaupanja«. Druga pot identifikacije 

socialnega kapitala je  skozi ugotavljanje in določanje različnih oblik, v katerih se pojavlja. 

Med te sodijo strukturalne oblike, kulturne ali kognitivne oblike, lahko ugotavljamo odnosno 

ali strukturalno dimenzijo socialnega kapitala, določena pojmovanja ločujejo med bridging, 

bonding in linking tipom socialnega kapitala, itd. Indikatorji socialnega kapitala, vezani na 

določene oblike ali dimenzije socialnega kapitala, so označeni z INDIKATORJI 2. Med te, že 

bolj specifične indikatorje uvrščamo na primer historični vpliv, norme, obseg politične 

participacije, institucionalno zaupanje, itd. Prvi problem, na katerega naletimo, je, da je 



Gojkovič, Maja. 2016. »Vpliv socialnega kapitala na regionalno inovacijsko zmogljivost«, doktorska 

disertacija.  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

3 

večina teh indikatorjev znanstveni pojem »per se« in da ga ne moremo preprosto določiti s 

pomočjo obstoječih statističnih podatkov ali njim podobnih, temveč zahtevajo predhodno 

lastno identifikacijo ali delitev znotraj samih sebe. Primer: pojem zaupanja. Poznamo več 

definicij oziroma več tipov zaupanja, pri čemer ni nujno, da vsi tipi na izbrane pojave delujejo 

(i) skupaj (ii) v enaki meri ali (iii) na enak način.
1
  

 

Vpliv socialnega kapitala bomo torej ugotavljali skozi določene oblike oziroma dimenzije 

socialnega kapitala ter tudi skozi posamezne indikatorje socialnega kapitala. Glede na 

izsledke določenih študij lahko namreč predpostavljamo, da socialni kapital v najbolj splošni 

obliki (»per se«) nima pretiranega vpliva na inovacijsko zmogljivost, medtem ko ima socialni 

kapital definiran skozi specifične indikatorje lahko zelo velik vpliv na inovacijsko zmogljivost 

oziroma natančneje, na tiste pojave, ki določajo in omogočajo inovacijsko zmogljivost.  

 

Zadnja trditev nazorno pokaže, da tudi pojem inovacijske zmogljivosti zahteva strukturirano 

obravnavo. V izbranem kontekstu je nujno ugotoviti (i), kaj pripomore k inovacijski 

zmogljivosti in (ii) na kak način se kaže inovacijska zmogljivost. Za inovacije je na primer 

zagotovo potrebno znanje, ki se (podobno kot zaupanje) pojavlja v različnih oblikah 

(kodificirano, nekodificirano itd.), ki pa niso vse v enaki meri ali na podoben način relevantne 

za pojav inovacij. Znanje mnogokrat označuje človeški kapital – ali je prenos znanja nadalje 

pogojen s socialnim kapitalom in ali uporaba znanja implicira še kakšno obliko kapitala,
2
 ki 

lahko pomeni neko prednost v smislu inovacijske zmogljivosti?  

 

Nadalje se je nujno vprašati, kaj so dejanski pokazatelji inovacijske zmogljivosti v danem 

kontekstu. Tudi te namreč določajo dokaj relativni pojmi, kot so stopnja raziskovalno-

razvojne dejavnosti v podjetjih, število inovativnih podjetij, inovacijski input in output 

podjetij, ali podjetja inovirajo v interakciji ali v »silosu« itd. Za disertacijo bodo pomembne 

                                                 

1
 Daskalakis in Kauffeld-Monz (2007) sta v svoji raziskovi ugotavljali vpliv različnih tipov zaupanja 

(generalizirano, specifično in institucionalno) na ustvarjanje in prenos znanja ter s tem na ekonomsko 

učinkovitost. 

2 
npr. organizacijski kapital (Carmona-Lavado, Cuevas-Rodríguez and Cabello-Medina (2010) 
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predvsem Eurostatove baze, EIS oziroma IUS inovacijske lestvice in družbene študije ESS – 

predvsem na nivoju NUTS1 in NUTS2, EVS, WVS, nadalje tudi Statistični urad RS.  

 

Številnim študijam je, kjub določenim pozitivnim ugotovitvam, skupno ugotavljanje, da 

zbrani kvantitavni podatki niso dovolj za določitev pojma inovacije kot procesa in ne dajejo 

zadostne slike o inovacijski zmogljivosti, še bolj to velja za pojem socialnega kapitala. Tako 

je cilj doktorske disertacije tudi kritično prevetriti znane statistične podatke, zbrati nove 

podatke, predvsem pa pridobiti bazo kvalitativnih podatkov, ki bodo identificirali proces 

inovacije v izbranem okolju. Nujna bo zasnova lastnih vprašalnikov, tudi z ustreznimi 

vprašanji v negativni obliki. Ker ugotavljamo (pozitivno) korelacijo med pojmom socialnega 

kapitala in invoacijske zmogljivosti, bo potrebno ugotavljanje indikatorjev obeh na način, da 

ne bodo povzročili nične vrednosti (proceduralno znanje kot indikator socialnega kapitala se 

ne sme pojaviti kot indikator inovacijske zmogljivosti).  

 

Identifikacija pojmov je pravzaprav ključni in najbolj kompleksen del teze. Predpostavlja 

namreč razvoj novih metodologij ali reinterpretacijo obstoječih. S statistično zadostno, 

preverljivo determinanto socialnega kapitala in determinanto inovacijske zmogljivosti bo 

dosežena osrednja naloga disertacije. V kolikor se določilnice obeh pojmov izkažejo kot 

smiselno korelacijske, bo dana pot za drugi cilj naloge, to je ugotavljanje pogojenosti 

inovacijske zmogljivosti s koncentracijo socialnega kapitala v izbrani regiji. Kot nakazuje 

shema, bo testiran vpliv socialnega kapitala na inovacijsko zmogljivost regije skozi 

posamezne oblike ali dimenzije socialnega kapitala ter skozi posamezne indikatorje 

socialnega kapitala, pri čemer bo tudi pojem inovacijske zmogljivosti uporabljen v segmentih 

(če je več oblik zaupanja indikator socialnega kapitala in kodificirano znanje indikator 

inovacijske zmogljivosti,  bomo ugotovili, da določena oblika zaupanja, na primer 

neinstitucionalno zaupanje, v večji meri vpliva na kodificirano znanje ali na prenos 

kodificiranega znanja, ki povečuje možnosti za radikalne inovacije). 

 

Ko ugotavljamo vpliv posameznih dimenzij socialnega kapitala, lahko rečemo tudi, da 

(posredno) ugotavljamo kvaliteto politike, ali bolje rečeno, kulture določenega okolja (regije).  
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Adam in Rončević sta v svojih študijah ugotovila, da je ena ključnih ovir za večjo razvojno 

prodornost in institucionalno učinkovitost Slovenije še vedno nezadostna raven socialnega 

kapitala v obliki generaliziranega zaupanja, kooperacije ter spontane samoorganizacije, kar 

ima negativen vpliv na sposobnost ustanavljanja projektnih in asociacijskih tipov organizacij 

kot tudi na oblikovanje intermediarnih struktur. Ta vpliv je posebej opazen v tistih 

komponentah, ki zahtevajo intenzivno komunikacijo in posebne (nekonvencionalne) rešitve, 

ki temeljijo na spontani sociabilnosti. (Adam in Rončević 2004, 233) Spodbujanje socialnega 

kapitala je glede na navedeno vezano predvsem na kreiranje heterarhičnih struktur, za katere 

sta že po definiciji značilna večja stopnja zaupanja in prožno prilagajanje. Vendar, tako kot ne 

moremo oblikovati splošno veljavnega odgovora pri definiciji in merjenju socialnega kapitala, 

ga ne moremo oblikovati tudi glede kreiranja podjetniških grozdov – proces kreiranja 

heterarhičnega podjetniškega grozda je soodvisen od procesa kreiranja socialnega kapitala. Ta 

ugotovitev pa vendarle implicira oblikovanje politik na način, da bodo prožne in bodo 

omogočale prilagajanje potrebam uporabnikov. Ugotovimo torej lahko, da je mogoče 

oblikovati strateško orodje za spodbujanje in uporabo socialnega kapitala v procesih 

pospeševanja razvojne uspešnosti in povečevanja konkurenčnosti v regijskih in lokalnih 

okoljih. Taka uporaba pa lahko poteka le ob stalnem vključevanju akterjev in v bistvu 

obstoječi socialni kapital uporablja kot orodje za krepitev socialnega kapitala. V skladu z 

navedenim bomo pod drobnogled vzeli tudi izvajanje nacionalnih politik na področju 

spodbujanja inovacijske zmogljivosti in skušali določiti vlogo podpornih institucij pri 

oblikovanju različnih povezav v regiji.  

 

1.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Želja doktorske disertacije je na podlagi ugotovljenih determinant socialnega kapitala in 

inovacijske zmogljivosti ter njunih korelacij oblikovati modul razvojne strategije ali smernice 

za oblikovanje le-te.  

 

Doktorska disertacija v skladu s predstavljeno shemo kot konceptualnim izhodiščem 

odgovarja na sledeča raziskovalna vprašanja:  
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1. Kako določimo in merimo ustvarjalne potenciale regije?  

 

Pri odgovoru na to vprašanje bomo obravnavali različne vidike ustvarjalnih potencialov 

regije, ki se kažejo v gospodarski strukturi, zaposlitveni strukturi, izobrazbeni strukturi, 

poselitveni strukturi ipd. Doktorska disertacija bo ponudila premislek oziroma preverbo 

smiselnosti podatkov, uporabljenih pri ugotavljanju regionalnega inovacijskega potenciala.  

 

2. Kateri so indikatorji oziroma kako lahko merimo stopnjo socialnega kapitala regije?  

V skladu s predstavljeno shemo bomo tekom doktorske disertacije analizirali, razložili in 

preizkusili tako splošne indikatorje socialnega kapitala, na primer stopnjo zaupanja in 

članstvo v prostovoljnih asociacijah, prav tako bomo ugotavljali, določali in preizkušali bolj 

specifične indikatorje socialnega kapitala oziroma različnih oblik in dimenzij socialnega 

kapitala.  

3. Na kakšen način lahko socialni kapital prispeva h koncentraciji ustvarjalnih 

potencialov regije oziroma inovacijske uspešnosti regije?  

 

Pri oblikovanju odgovora na to raziskovalno vprašanje bomo identificirali ključne elemente 

socialnega kapitala v kontekstu regionalne inovacijske zmogljivosti, definirali pojem in 

kazalnike inovativnega okolja ter se dotaknili vprašanja regionalne kreativnosti. 

 

4. Ali lahko razvijemo strateška orodja za krepitev socialnega kapitala v določenem 

okolju?  

5.  

Pri razvoju strateških orodij za krepitev socialnega kapitala je ključno ugotoviti moč in vpliv 

obstoječih nacionalnih kot tudi morebitnih regionalnih spodbud v izbranem kontekstu ter 

določiti pogoje za oblikovanje smernic vzpostavljanja novih ali nadgradnje obstoječih politik 

za dvig inovacijske zmogljivosti. 

 

6. Kakšno okolje je optimalno podporno okolje in kakšna je pri tem vloga socialnega 

kapitala in podpornih institucij? 
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Na videz preprosto raziskovanje o smiselnosti in uspešnosti trenutno oblikovanih regionalnih 

sistemov v kontekstu ustvarjanja ustreznega podpornega okolja za večji inovativni preboj je 

pravzaprav veliko kompleksnejše vprašanje, ki zahteva upoštevanje številnih družbenih, 

ekonomskih, kulturnih in drugih aspektov in zato verjetno ne bo moglo biti odgovorjeno v 

celoti, zagotovo bomo pa v doktorski disertaciji ponudili kritični premislek o tem, ali so 

bodisi statistične bodisi kohezijske regije pravo izhodišče za razvoj regionalnih inovativnih 

jeder oziroma kaj določa optimalno podporno okolje inovacijsko uspešnega povezovanja. 

Ključno pri iskanju odgovora na to vprašanje je, ali so za pospeševanje inovativnega preboja v 

nekem okolju potrebne podporne institucije, v kakšni obliki in s kakšnimi nalogami in 

pristojnostmi ter ali zadostna raven socialnega kapitala nadoknadi vlogo in pomen podpornih 

institucij.  

 

S pomočjo raziskovalnih vprašanj formuliramo sledeče hipoteze doktorske disertacije: 

1. Socialni kapital izbranega regijskega okolja pomembno vpliva na inovacijsko 

zmogljivost. 

1.1. Nekatere oblike socialnega kapitala, predvsem premostitveni socialni kapital, 

pomembno vplivajo na nekatere pogoje inovacijske zmogljivosti, kot so 

ustvarjanje in prenos predvsem tihega znanja, absorpcijska zmogljivost akterjev in 

njihova pripravljenost za povezovanje. 

1.2. Socialni kapital izbranega regijskega okolja spodbuja kreativnost s tem, ko 

omogoča in spodbuja ustvarjanje, nadgradnjo in prenos znanja, delovne sile in 

prispeva k odprti, strpni in učeči se družbi. 

2. Razvoj strateških orodij za krepitev socialnega kapitala pozitivno vpliva na razvojno 

uspešnost izbranega regijskega okolja.  

 

1.2 Metodološki okvir 

 

Za doseganje statistično zadostnih rezultatov bo najprej potrebna nova identifikacija 

relevantnih indikatorjev, za kar bo uporabljena primerjalna analiza različnih teorij in 

interdisciplinarni pristop k prepletanju konceptov. Ugotavljamo namreč, da sociologija tega 

okolja ni prav raziskovalna. Nadalje bo potrebna preverba že poznanih indikatorjev ter 
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ugotavljanje relevantnosti znanih statističnih podatkov, tako kvantitativnih kot kvalitativnih 

(na primer ugotavljanje vrednosti – rezultati anket glede lastnih norm prebivalcev se 

razlikujejo od rezultatov norm drugih prebivalcev pri istih anketirancih oziroma kažejo močno 

odstopanje od dejanskega vidnega stanja). 

 

Uporabljene metode raziskovanja bodo torej kvantitativne (primerjava in obdelava podatkov; 

VIRI: NUTS, Statistični urad RS, EUROSTAT, EVS, ESS,..) in kvalitativne metode 

(intervjuji), pri čemer bo zavoljo zagotavljanja objektivnosti nujna triangulacija metod. Cilj 

disertacije je med drugim identificirati uporabno metodologijo za izbrano okolje ter z lastnim 

vprašalnikom postaviti primarni vir podatkov. 

 

Raziskovanje bo teoretično in problemsko naravnano – že na tem mestu lahko namreč 

zatrdimo, da generalizacija obstoječih dognanj zavoljo kontekstualne specifičnosti 

obravnavane tematike ni mogoča. 

 

Možne ovire pri raziskovanju so predvsem oteženo določanje in merjenje indikatorjev 

(dostopnost podatkov, relevantnost podatkov, pomanjkanje empiričnih dokazov), za katere se 

predvidevajo rešitve v opuščanju in nadomeščanju statistično nezadostnih indikatorjev, v 

novih pristopih pri pridobivanju podatkov ter v novih oziroma posodobljenih klasifikacijah. 

 

Drugo možno oviro predstavlja pogojenost smiselnosti hipotez, za kar se predvideva rešitev v 

nadgradnji posledičnih hipotez na način, da bo le-to možno in smiselno preveriti neodvisno od 

izida vzorčne hipoteze ali v opustitvi in obvezni smiselni nadomestitvi hipotez. 

 

Po izčrpnem pregledu in oblikovanju teoretične osnove bomo zaokrožili metodološki okvir, s 

katerim bomo testirali uvodoma omenjene hipoteze doktorske disertacije. Najbolj obsežna 

hipoteza (socialni kapital izbranega regijskega okolja pomembno vpliva na inovacijsko 

zmogljivost) pomeni ugotavljanje vpliva socialnega kapitala regijskega okolja na inovacijsko 

zmogljivost in je zavoljo svoje kompleksnosti strukturirana na dve podtezi. Prva podteza 

(nekatere oblike socialnega kapitala, predvsem premostitveni socialni kapital, pomembno 

vplivajo na nekatere pogoje inovacijske zmogljivosti, kot so ustvarjanje in prenos predvsem 
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tihega znanja, absorpcijska zmogljivost akterjev in njihova pripravljenost za povezovanje) 

izhaja iz dejstva, ki smo ga utemeljili teoretično, in sicer, da sta tako pojem socialnega 

kapitala kot inovacijske zmogljivosti večplastna, večdimenzionalna in se odražata v različnih 

dejavnikih ali oblikah in predpostavljata povezanost posameznih elementov obeh pojmov 

bodisi posredno, torej da elementi socialnega kapitala vplivajo na dejavnike, ki omogočajo 

inovacijske aktivnosti, bodisi neposredno, kar pa lahko ali ne moremo posplošiti na 

ugotovitev, da socialni kapital kot celota vpliva na inovacijsko zmogljivost kot celoto. K tej 

podtezi je nujno dodati tudi to, da lahko imajo nekatere oblike socialnega kapitala, na primer 

vezivni socialni kapital, ob prevladujoči stopnji negativni vpliv na regionalno inovacijsko 

zmogljivost oziroma na prenos znanja in odprto sodelovanje med sicer nepovezanimi akterji. 

Druga podteza (socialni kapital izbranega regijskega okolja spodbuja kreativnost s tem, ko 

omogoča in spodbuja ustvarjanje, nadgradnjo in prenos znanja, delovne sile in prispeva k 

odprti, strpni in učeči se družbi) izhaja iz spoznanja, da je inovacijska zmogljivost 

neizpodbitno povezana z obstojem, ustvarjanjem in prenosom različnih oblik znanja, da je 

stalno ustvarjanje in razširjanje novega znanja po Floridi temeljna lastnost učečih se regij in 

da so tovrstne regije središče t.i. kreativnega razreda. Če to spoznanje nadaljujemo z mislijo, 

da se kreativni dosežki v inovativnih skupnostih merijo in pogosto zahtevajo visoko 

sposobnost interakcije in povezovanja ter oblikovanja skupnega pomena, ciljev in vrednost 

znanja, kar je povezano s stopnjo socialnega kapitala, lahko ugotavljamo tudi, da, oziroma če 

sploh, socialni kapital določenega regijskega okolja spodbuja kreativnost. Druga glavna 

hipoteza (razvoj strateških orodij za krepitev socialnega kapitala pozitivno vpliva na razvojno 

uspešnost izbranega regijskega okolja) je pravzaprav nadgradnja prve – v kolikor namreč 

potrdimo tezo, da je socialni kapital ključna določilnica inovacijske zmogljivosti (in 

kreativnosti) neke regije, se lahko vprašamo po obstoju, učinkovitosti in potrebnem razvoju 

strateških orodij za krepitev socialnega kapitala z namenom krepitve razvojne uspešnosti 

določenega regijskega okolja, pri čemer odgovarjamo predvsem na vprašanje pomena in 

vloge podpornih institucij v izbranem okolju in ali je njihov obstoj nujen ali nadomestljiv z 

zadostno stopnjo socialnega kapitala v njegovi premostitveni obliki.  

 

S statistično kot kvalitativno analizo nameravamo ugotoviti obstoj in vire socialnega kapitala 

izbranega okolja, ki se kažejo v strukturah vezi in vsebinah družbenih omrežij. Pri obstoju 
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socialnega kapitala in vrsti družbenih omrežij bomo iskali splošne pokazatelje, torej stopnjo 

generaliziranega zaupanja, aktivnost v prostovoljnih organizacijah, tudi zaupanje v državo 

oziroma institucionalno zaupanje.
3
 Skozi analizo bomo ugotavljali, kaj motivira različne 

akterje za povezovanje, kakšne norme in vrednote jih povezujejo, ali imajo skupna 

prepričanja ipd. V povezavi s socialnim kapitalom se zdi pomembno odgovoriti na vprašanje 

ugodnosti in koristi, torej možnosti dostopa do informacij, večji vpliv, višja stopnja 

solidarnosti. Predvsem s kvalitativnimi elementi študije se bomo dotaknili obstoječih dimenzij 

socialnega kapitala izbranih subjektov oziroma lastnosti posameznih oblik – pri strukturnem 

socialnem kapitalu se le-te kažejo v močnih ali ohlapnejših vezeh, pri kognitivnem socialnem 

kapitalu z normami, vrednotami in prepričanji, pri odnosnem socialnem kapitalu pa s 

spoštovanjem, zaupanjem, solidarnostjo oziroma osebno identifikacijo. Nadalje bomo skušali 

določiti tudi kvaliteto vezi, ki se kaže v pogostosti interakcij izbranih akterjev, intenzivnosti 

in multikompleksnosti. S predstavljenimi nameni bomo lastne vprašalnike oblikovali na 

način, da bo mogoče zaznavanje elementov, ki nakazujejo prisotnost socialnega kapitala 

(formalne, neformalne skupine – na podlagi česa se formirajo, družbena omrežja, zaupanje), 

prav tako je nujno vključiti vprašanja o socialnih interakcijah (z namenom ugotoviti, kako 

socialni kapital deluje in  kakšna je raznolikost mreže). 

 

Glede na pripadnost relevantnih akterjev družbenih omrežij bomo v izbranem okolju 

ugotavljali, katera vrsta socialnega kapitala prevladuje oziroma ali je sploh mogoče govoriti o 

raznovrstnosti, torej o bonding ali vezivnem socialnem kapitalu, bridging ali premostitvenem 

in linking oziroma združevalnem socialnem kapitalu. 

 

Povezave bomo opazovali na izbranem nivoju družbe – govorimo namreč o povezavah med 

mikro-nivojem individualnih izkustev in vsakodnevnih aktivnosti, in mezzo-nivojem 

institucij, združenj in skupnosti − povezave (združenost) se v okviru navedenih socioloških 

razprav tolmačijo kot socialni kapital. Za pojmom socialnega kapitala na začetku njegove 

                                                 

3 
Dodatni možni indikatorji so lahko sicer tudi politična stabilnost, delež volivcev, družbene norme in 

pravila ter z njimi povezano institucionalno zaupanje, tudi različne oblike odnosov, vendar je njihovo 

ugotavljanje pogojeno z razpoložljivostjo, verodostojnostjo in primerljivostjo podatkov. 
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konceptualizacije stoji serija razlag, ki povezujejo mikro, mezzo in makro nivo družbe.
4
 Sami 

se bomo osredotočili na mezzo pristop – socialni kapital namreč ni ne lastnost posameznika 

ne lastnost skupine, temveč nekaj, kar nastane iz soodvisnosti med posameznikom in skupino 

znotraj družbe in je po tej definiciji najbolj primeren za našo raziskavo. 

 

Ugotavljanje kreativnosti bomo povezali z ugotavljanjem obstoja in lastnosti znanja. Določali 

bomo vrsto znanja, ki je potrebna za inovacijske aktivnosti, dostopnost znanja (raznolikost 

povezav), kompleksnost znanja in ali drži teza o povezanosti bolj zaprtih sistemov z 

nekodificiranim znanjem ter bolj odprtih sistemov s tihim znanjem. Ob ugotavljanju vrste in 

kompleksnosti znanja ter dostopnosti znanja je pomembna tudi absorpcijska zmogljivost in 

identifikacija potrebnih procesov upravljanja inovacij (kakšen oziroma kolikšen prenos znanja 

je potreben in kako se ga spodbuja). Skozi kvalitativno analizo bomo določali tudi 

komponente inovacijske zmogljivosti, vezane na produkt, proces in marketing, ter strateško in 

vedenjsko komponento. V okviru kvalitativne analize bomo ugotavljali stopnjo inovacij, torej 

ali opažamo primarne ali radikalne inovacije, nadalje odprtost oziroma zaprtost inovacijskih 

procesov ali dostopnost in uporabo zunanjega znanja. V primeru odprtih inovacij bomo 

poizkusili določiti tudi oblike (tekmovanja, natečaji, združenja, skupna vlaganja, korporativni 

tvegani kapital, licenciranje, odprte platforme, sodelovanje v različnih razvojnih skupnostih). 

Pri proučevanju inovacijskih procesov bomo del raziskave namenili tudi ugotavljanju 

različnih vidikov upravljanja, (partnerstva/zavezništva; trg/pogodbena razmerja; 

tekmovanja/platforme in uporabniški vidik/skupne inovacije) ter povezanosti s 

kompleksnostjo inovacijskih problemov, ugotavljanju značilnosti komunikacije v okviru 

                                                 

4 
Tudi sistemske učinke z vidika aktualne obravnave konkurenčnosti determinirajo procesi, ki se 

odvijajo na štirih nivojih (Esser et al. 1996; Adam et al. 2001, 14): 

1. mikro (konkurenčnost vsakega posameznega podjetja), 

2. makro (vlada, industrijska in potrošniška združenja prispevajo h kreiranju stabilnega 

makroekonomskega, pravnega, institucionalnega, … okolja), 

3. mezzo (specifična točka, kjer se srečujejo zainteresirani akterji, ki prispevajo k oblikovanju 

primerne materialne infrastrukture, razvojnih in izobraževalnih institucij …), 

4. meta (nivo socio-kulturnih dejavnikov, tj. integracijskih kapacitet, strateških interakcijskih 

sposobnosti …). 
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inovacijskih procesov, obstoječim spodbudam oziroma olajšavam in ugodnostim ter 

vprašanju, kako so urejene lastniške pravice. 

 

Ker s tretjo hipotezo testiramo pomembnost obstoja regij in regionalnih podjetniških sistemov 

za inovacijsko učinkovitost, bomo skušali odgovoriti na vprašanje, ali regionalni sistemi 

omogočajo pretok ljudi oziroma znanja (potencialni pokazatelji: skupni cilji, močno 

medsebojno upoštevanje, popolna osredotočenost, močan vpliv aktivnosti skupine in njenega 

okolja, mešanje osebnosti, enakopravno sodelovanje, poznavanje članov med seboj, trajna 

komunikacija, medsebojno preizkušanje idej ter pogoste zmote z učenjem na podlagi teh 

zmot). Prav tako bomo ugotavljali pomembnost obstoja in vlogo podpornih institucij v 

regionalnih inovacijskih sistemih, torej če so pomembne s tehnološkega vidika, z vidika 

razvoja odnosov, pravnega in finančnega svetovanja ipd. Pri analizi podpornih institucij je 

pomembno ugotoviti, če imajo sposobnost ohranjanja mreže odnosov, ki se razprostira med 

širokim naborom sicer nepovezanih akterjev, sposobnost beleženja in spremljanja 

organizacijske zgodovine teh akterjev ter njihovih potreb in zmogljivosti ter sposobnost 

delovanja kot verodostojni posrednik pri spodbujanju in učinkovitem usmerjanju razvoja 

socialnega kapitala v kontekstu inovacijske zmogljivosti. Predvsem pa je potrebno odgovoriti 

tudi na vprašanje, ali je obstoj podpornih institucij ob zadostni ravni predvsem 

premostitvenega socialnega kapitala sploh relevanten. Povedano drugače, ali je potreben 

posrednik med akterji, ki izkazujejo zadostno raven pripravljenosti za sodelovanje, 

ustvarjanje, nadgradnjo in prenos predvsem tihega znanja in so zadostno absorpcijsko 

zmogljive.  

 

Pridobljene rezultate, ki odgovarjajo na navedena vprašanja, lahko strnemo v odgovor na 

drugo hipotezo, torej ali je mogoče oblikovati strateška orodja za krepitev socialnega kapitala 

in posledično krepitev inovacijske zmogljivosti. Povedano drugače, ali je smiselno pri 

oblikovanju politik za večjo inovacijsko učinkovitost več pozornosti nameniti krepitvi 

socialnega kapitala, ki temelji na poznavanju lastnosti učinkovitega povezovanja (vzvodi, 

motivacija, način delovanja, fleksibilnost) oziroma poznavanju lastnosti socialnega kapitala v 

oblikah in dimenzijah, ki imajo vpliv na inovacijsko uspešnost. Za oblikovanje tovrstnih 

strateških orodij je pomembno tudi znanje, kako poteka prenos znanja (glavne lastnosti mrež z 
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vidika oblike in strukture vezi, gostote vezi, elementov skupnih vrednot, norm in kulture, 

medosebni in med-organizacijski odnosi, vrste akterjev oziroma deležnikov v mreži ter 

mrežna raznolikost) in kakšne so vrste znanja, relevantne za inovacijski proces. Tudi zato se 

je potrebno osredotočiti na prenos znanja od dostopnosti in virov znanja ter pridobivanja in 

osvajanja znanja k implementaciji znanja in absorpcijski zmogljivosti osrednjega akterja ter se 

opredeliti glede potrebnega upravljanja in vodenja procesov prenosa znanja. 

 

Predstavljene hipoteze in njihove vsebinske probleme bomo sprva testirali s pomočjo 

statističnega izračuna, s pomočjo katerega bomo napovedali verjetnost ali podvomili v 

možnost povezanosti izbranih spremenljivk, torej socialnega kapitala in inovacijske 

zmogljivosti, oziroma izbranih indikatorjev socialnega kapitala in izbranih indikatorjev 

inovacijske uspešnosti. Skozi analizo podatkov, ki smo jih pridobili s semi strukturiranimi 

intervjuji nekaj relevantnih organizacij, bomo nadgradili rezultate statističnega izračuna 

oziroma jih skušali postaviti v ustrezen kvalitativni vsebinski kontekst, ki bo dal zadostno 

osnovo za potrditev, opustitev ali zavrnitev oblikovanih hipotez pričujoče doktorske 

disertacije. 

 

1.3 Prispevek disertacije k razvoju ustreznega znanstvenega področja 

 

Cilj disertacije je z upoštevanjem kontekstualne specifičnosti socialnega kapitala ugotoviti 

njegov pomen za razvojne možnosti neke regije kot inovacijskega sistema ter ugotoviti 

indikatorje, ki bodo lahko pripomogli k oblikovanju razvojne politike na način, da bo 

prispevala h krepitvi socialnega kapitala, brez katerega v nekem okolju ne moremo preiti k 

dejanski kooperaciji in udejanjanju kooperacije v relevantnih organizacijskih oblikah, 

oziroma brez zadostne koncentracije katerega ne moremo zagotavljati prenosa znanja in 

strukturiranja multifunkcijskih povezav. 

 

Izviren prispevek znanosti torej predstavljajo: 

 

 Nadgraditev pojma socialnega kapitala. 

 Nadgraditev empiričnih dognanj v zvezi s pojmom socialnega  kapitala. 
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 Nadgraditev pojma inovacijske zmogljivosti. 

 Nova empirična dognanja na področju razvojnih možnosti in inovacijske zmogljivosti. 

 Zasnova razvojne strategije, ki črpa iz obstoječega stanja in temelji na ugotovljenih 

pozitivnih trendih. 

 Nadgradnja metodoloških orodij (rezultatov ni mogoče generalizirati, mogoče pa je 

delno generalizirati metodologijo). 

 

2 SOCIALNI KAPITAL 

 

 

Koncept socialnega kapitala na najbolj posplošeni globalni ravni predstavlja moč mreženja in 

vezi. Gre za socialni fenomen povezovanja (to so združenja, skupni interesi, vrednote kot 

pogoj povezovanja) v obliki kapitala – socialni kapital razumemo torej kot vir moči in vpliva, 

globoko zakoreninjen v določenih socioloških dejavnikih.
5
  

 

Za samo popularizacijo pojma je v precejšnji meri odgovoren Robert D. Putnam z definicijo 

socialnega kapitala, ki pravi, da so socialni kapital elementi neke organizirane skupnosti, kot 

so zaupanje, vrednote in zveze, ki lahko izboljšajo učinkovitost družbe s tem, da omogočajo 

koordinirano delovanje. Za razmah znanstvenega proučevanja in sprejemanja koncepta pojma 

pa je poskrbel s svojo objavo študije o državljanski participaciji in institucionalni uspešnosti v 

italijanskih regijah. (Putnam 1993) 

 

                                                 

5
 Takoj na tem mestu opozarjamo na povezanost pojma socialnega kapitala s pojmom človeškega 

kapitala, predvsem kadar govorimo tudi o kapitalu znanja, idejah investiranja, akumulacije in 

izkoristka, ki se razvijajo v okviru področja trajnostnega razvoja ali študijah o inovacijah in 

tehnoloških izzivih. Ker oba pojma velikokrat obravnavamo v enem kontekstu ali z enakim 

izhodiščem in ker je pri obeh definicija dokaj problematična zavoljo njune vezanosti ravno na izbran 

metodološki kontekst (več o tem kasneje), je dobro vedno znova poudariti povezovanje in hkrati 

razlikovanje med pojmoma v kontekstu obravnavane problematike. 
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Razvoj koncepta kaže, da je Putnamovo (in drugih) razmišljanje odsev socioloških piscev 19. 

stoletja. Pojem socialnega kapitala zasledimo že pri Alexisu de Tocqueville, v luči 

proučevanja ameriške demokratične in ekonomske moči (z vidika prostovoljnih organizacij 

ter njihovih razsežnosti v Ameriki v primerjavi z evropskimi močnejšimi tradicionalnimi in 

hierarhičnimi vezmi), socialni kapital je obravnaval Emil Durkheim v luči »mehanske 

stabilnosti« fevdalnega okolja in »organske stabilnosti« kapitalizma 19. stoletja, tudi 

Ferdinand Tönnies (pojma »Gemeinschaft« in »Gesellschaft«) ter že uvodoma omenjeni Max 

Weber s svojim delom Protestantska etika in duh kapitalizma. Svojevrstno sled vpliva in 

pomena socialnega kapitala je moč zaznati tudi pri Karlu Marxu, vendar na konceptu razmerja 

med socialnimi razredi (individualna razmerja marksistov niso zanimala)  − odnosi v t.i. 

kapitalskem redu, združenja kot zaščita vladajoče buržoazije, povezovanje v smislu 

socialnega boja, v okviru načel solidarnosti in njene moči oziroma slabosti za zatirane) – 

nezmožnost delavskega razreda spontane združitve proti skupnemu razrednemu nasprotniku. 

 

Govorimo torej o povezavah med mikro-nivojem individualnih izkustev in vsakodnevnih 

aktivnosti, in mezzo-nivojem institucij, združenj in skupnosti – povezave (združenost) se v 

okviru navedenih socioloških razprav tolmačijo kot socialni kapital. Za pojmom socialnega 

kapitala na začetku njegove konceptualizacije stoji serija razlag, ki povezujejo mikro, mezzo 

in makro nivo družbe. 

 

2.1 Teorija socialnega kapitala 

 

Koncept socialnega kapitala je tekom zadnjih let postal predmet številnih študij, tako 

socioloških kot političnih, ekonomskih, organizacijskih in drugih. Velik porast znanstvenih 

prispevkov v okviru zelo različnih področij (ekonomija, javno zdravstvo, medčloveški odnosi, 

organizacijska kultura, izobrazba, itd.) je moč zaznati v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja 

– indeks glede na iskalni niz »social capital« je med leti 1991 in 1995 poskočil na 109 (pred 

letom 1981 20), nato pa na 1.003 v marcu 1999. (Halpern 2005, 9) 

 

Definicije socialnega kapitala se razlikujejo, bolj ko pojem postaja specifičen glede na 

kontekst proučevanja, zato socialni kapital razumemo kot kontekstualno specifičen. To sicer 



Gojkovič, Maja. 2016. »Vpliv socialnega kapitala na regionalno inovacijsko zmogljivost«, doktorska 

disertacija.  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

16 

ne pomeni, da se definicije per se med seboj izključujejo, prihaja pa do razlik pri razumevanju 

pomena in predvsem učinka pojma socialnega kapitala. Prav kontekstualna specifičnost tega 

pojma je povod nekaterim študijam v zadnjih letih, ki se ukvarjajo z golo definicijo oziroma 

smiselnostjo uporabe tako pojma »socialni« kot »kapital« glede na področja obravnave, k 

čemur se bomo vrnili na koncu poglavja. 

 

2.1.1 Začetki razvoja teorije socialnega kapitala 

 

Temeljni avtorji za prvo oziroma osnovno konkretualizacijo pojma socialnega kapitala – od 

metafore socialnega fenomena povezovanja kot kapitala do koncepta pojma socialnega 

kapitala z merljivimi parametri – pa so Pierre Bourdieu, James Coleman in Robert Putnam. 

Enega najbolj celovitih obravnav razvoja in uporabe socialnega kapitala je prispeval John 

Field (2003), zelo dobro pa je pregled razumevanja in umeščanja pojma socialnega kapitala v 

različne družbene kontekste pripravil tudi Halpern (2005), zato pri razlagi pojma sledimo 

predvsem  navedenima avtorjema. 

 

Piere Bourdieu je bil evropski sociolog, ki so ga zanimale predvsem neenakosti v družbi. Med 

proučevanjem različnih oblik družbe (plemena v Alžiriji), je osnoval t.i. »habitus« − po 

njegovem razumevanju so to dinamično nastali strukturirani sklopi vrednot ter načinov 

razmišljanja in delovanja, ki predstavljajo most med subjektivno in objektivno pozicijo. 

Ugotovil je, da posamezne skupine uporabljajo kulturne simbole kot znak razlikovanja na 

družbeni lestvici, kar je poimenoval »kulturni kapital«, pri čemer družbeni status nekoga, ki v 

znak višje pozicije na družbeni lestvici uživa več kulturnih dobrin, ni zgolj posledica 

premoženjskega stanja, temveč je  kulturni kapital sooblikovan glede na družinsko zaledje, 

izobrazbo itd. ter lahko celo nadomešča pomanjkanje materialnih dobrin pri zagotavljanju 

družbene moči in statusa. 

 

Bourdieu je tako pojem socialnega kapitala »uvedel« med proučevanjem različnih temeljev 

družbenega reda, pri čemer predstavnika nekega družbenega razreda določa več njegovih 

»kapitalov« − ekonomski, kulturni in socialni. (Bourdieu 1981) 

 



Gojkovič, Maja. 2016. »Vpliv socialnega kapitala na regionalno inovacijsko zmogljivost«, doktorska 

disertacija.  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

17 

Obravnava konteksta socialnega kapitala je pri Bourdieuju povečini v senci proučevanja in 

razvoja pojma kulturnega kapitala – navzlic nekaj samostojnih obravnav je socialni kapital 

razlagal kot dodatek ali celo dimenzijo kulturnega kapitala. Prve definicije se pojavijo v 

okviru proučevanja načinov zaščite družbenega položaja izbranih skupin, pri čemer je socialni 

kapital razložil kot kapital družbenih vezi, ki zagotavljajo podporo in pomoč v primeru 

družbeno pomembnih pozicij, na primer kot zavarovanje v politiki. Kasneje je svojo definicijo 

nadgradil: »Socialni kapital je skupek različnih virov (dejanskih ali navideznih), ki pripadajo 

individualnemu ali skupini, ki poseduje trajno vezo bolj ali manj institucionaliziranih vezi, ki 

sestojijo iz medsebojnih poznanstev in vez.« (Bourdieu in Wacquant 1992, 119) 

 

Bourdieu je torej socialni kapital proučeval posredno, med proučevanjem družbene hierarhije, 

pri čemer je pri njegovih idejah moč zaslediti precejšnji vpliv marksističnih načel. Zanj je bila 

neenakost v družbi posledica ustvarjanja in poustvarjanja kapitala oziroma več tipov kapitala, 

ki izhajajo iz ekonomskega kapitala. Vseeno se Bourdieu pojma kapital ni loteval zgolj v 

ekonomskem smislu, temveč je po njegovem mnenju razumevanje družbe in njenega reda 

možno le s priznavanjem pojma kapital v vseh njegovih oblikah, tako je razvil koncept 

kulturnega kapitala ter obravnaval tudi koncept socialnega kapitala kot »družbenega 

sredstva«, ki ustvarja neenakost, lahko tudi neodvisno od ekonomskega in kulturnega 

kapitala. Pri proučevanju razlik v družbi je ugotavljal, da je vrednost vezi individualnega 

akterja odvisna od števila povezav, ki jih lahko vzpostavi, in od obsega skupnega kapitala 

(kulturnega, socialnega in ekonomskega), ki jih poseduje vsaka od teh povezav. Skupni 

kapital je po Bourdieuju produkt nakopičenega dela (skupek truda in dela), iz česar izhaja, da 

je tudi za povezave potreben napor – njihovo vzdrževanje zahteva strategije investiranja, 

usmerjenost individualnih akterjev ali skupin k preoblikovanju pogojnih odnosov (na primer 

med sosedi ali na delovnem mestu) v družbene odnose, ki so koristni ali kratkoročno ali 

dolgoročno. 

 

Bourdieujeva teorija je naletela na podobne očitke kot marksizem – socialni kapital je namreč 

razumel kot orodje za elito, ustvarjeno, da varujejo pozicije svojih znancev oziroma 

sorodnikov, pri čemer je mogoče, da je precenjeval vlogo socialnega kapitala, ki temelji na 

sorodstvenih vezeh, kar ne dopušča možnosti, da so določeni ljudje povezani na podlagi 
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simpatije ali empatije drug do drugega. Njegova teorija se tako odraža v relativno statično 

nastavljenem modelu družbene hierarhije. 

 

Kar se tiče njegove že omenjene navezanosti na marksistično teorijo, je vendarle potrebno 

povedati, da je Bourdieu v svojem času (1960 – 1970), ko sta v francoski sociološki diskusiji 

prevladovala marksizem in socialni katolicizem, s svojo uvedbo pojma večkratnega kapitala 

jasno nakazal svojo teoretično pot nasproti prevladujoči teoriji marksizma, nastopal je v vlogi 

ostrega kritika materialističnim načelom. Bourdieu torej ni nadaljeval francoskega marksizma, 

ki je neenakost v družbi razumel kot neizbežen del stanja človeštva, je pa priznaval vpliv 

tovrstnega razmišljanja na svoj sicer skrajno oddaljen pristop. Bil je tudi kritik post-

strukturalizma, svojo teorijo je razumel kot razvoj novega pristopa, ki je lahko združeval 

strukturalistično razumevanje pojma neenakosti s konstruktivističnim razumevanjem družbe. 

 

Pri določanju pomembnosti Bourdieujevega prispevka k teoriji socialnega kapitala je na 

koncu potrebno opozoriti na nekatere pomanjkljivosti v njegovem razmišljanju. Socialni 

kapital je predstavljal kot ugodnega, vsaj za tiste, ki ga posedujejo veliko ter je redko 

razpravljal o njegovih neugodnih vidikih.  Pojem kapital je uporabljal za družbene vezi, pri 

čemer je dajal poudarek njihovi funkciji kot investicijski strategiji. Če bi želeli njegovi teoriji 

dati normativno dimenzijo, bi lahko rekli, da socialni kapital povečini deluje, da zakrije golo 

iskanje dobička in koristi tistih, ki ga posedujejo ter je tako sovražen odprti demokratični 

družbi. Njegovo razumevanje socialnega kapitala je nadalje precej individualistično in morda 

nekoliko zastarelo – vezi gojijo zgolj posamezniki z namenom vzdrževanja njihove 

superiornosti. Verjetno največja pomanjkljivost pa je to, da je Bourdieu socialni kapital 

dejansko dojemal zgolj kot sredstvo privilegiranih za doseganje in ohranjanje družbenih 

položajev.  

 

Bourdieu je socialni kapital obravnaval kot orodje za elito, medtem ko je ameriški sociolog, 

James Coleman socialni kapital proučeval tudi kot vir za tiste v relativno slabšem položaju, 

zaradi česar so njegova proučevanja veliko bolj vplivala na nadaljnji razvoj koncepta 

socialnega kapitala.  

 



Gojkovič, Maja. 2016. »Vpliv socialnega kapitala na regionalno inovacijsko zmogljivost«, doktorska 

disertacija.  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

19 

Socialni kapital po Colemanu vsebuje element vzajemnosti in zato predstavlja oziroma 

proizvaja nekaj prednosti tudi za revne in marginalne skupine prebivalstva. Socialni kapital 

presega zgolj posameznika in se nanaša na širša omrežja ali skupine, znotraj katerih odnosi 

temeljijo na zaupanju in enakih vrednotah – omenjena pojava tudi v sodobnih študijah 

socialnega kapitala velikokrat predstavljata spremenljivki, s pomočjo katerih se meri 

intenziteta socialnega kapitala v izbranem okolju.
 

 

Coleman se je tekom svoje raziskovalne poti trudil razviti interdisciplinarno družbeno 

znanost, ki bi vključevala tako ekonomijo kot sociologijo. V njegovem delu je opazen vpliv 

Garyja Beckerja, ki se je ukvarjal s pojmom človeškega kapitala. Tako Becker kot Coleman 

sta v svojem delu zagovarjala in s tem predstavljala tudi gonilno silo razvoja teorije 

racionalne izbire, ki skladno z ekonomsko teorijo razlaga, da je delovanje posameznika 

posledica uresničevanja njegovih lastnih interesov – socialna interakcija je torej razumljena 

kot oblika izmenjave. Coleman je temelječ na teoriji racionalne izbire (oz. akcije) razvil 

široko dojemanje družbe kot vsoto družbenih sistemov, ki izhajajo iz delovanja 

posameznikov. Teorija racionalne izbire predvideva torej zelo individualistično zasnovan 

model, kjer vsak posameznik deluje tako, da skuša uresničiti svoje interese, pri čemer socialni 

kapital za Colemana predstavlja način oziroma razlago, kako ljudem uspeva sodelovati, ali 

drugače: Coleman je s pomočjo koncepta socialnega kapitala reševal problem kooperacije 

med posamezniki, katerih delovanje temelji na uresničevanju lastnih interesov. Z vidika 

Colemana socialni kapital učinkuje podobno kot »nevidna roka« trga v klasični ekonomski 

teoriji (Heinze in Strünck 2000). 

 

Tudi Coleman je do koncepta socialnega kapitala prišel med proučevanjem drugih družbenih 

pojavov, v njegovem primeru je proučeval povezanost družbenih razlik z uspešnostjo v šoli. 

Zelo znana tovrstna študija, ki jo je Coleman izvedel okrog leta 1960, poimenovana tudi kot 

Colemanovo poročilo (Coleman's report), je pokazala, da družinsko ozadje in okolje, iz 

katerega nekdo izhaja, bolj vplivata na akademske dosežke kot narava same šole, kar se je na 

žalost odrazilo v tem, da so naročniki (strokovna javnost) prišli do zaključkov, kako šole same 

po sebi nimajo vpliva na učence kot ga ima njegovo družbeno ozadje, zato so nekateri opustili 

prizadevanja in strategije proti rasnemu razlikovanju v izobraževalnih ustanovah, kar 
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predstavlja nasprotni učinek tistemu, kar je Coleman želel. Zato je vzpostavil številne 

raziskave, kjer je primerjal učne uspehe zasebnih in javnih šol, upoštevajoč družinska ozadja. 

Rezultati so pokazali večji učni uspeh učencev oziroma dijakov, ki so obiskovali katoliške 

šole oziroma šole z drugo versko pripadnostjo, kot pomembni so se izkazali tudi drugi 

faktorji, na primer etična pripadnost ali družbeni razred. Taki izsledki so bili še posebej 

presenetljivi v primeru učencev, ki so bili hkrati najbolj prikrajšani glede družbeno 

ekonomskega položaja oziroma so prihajali iz etničnih skupin, kjer so starši najmanj 

prispevali h kognitivnemu razvoju svojih otrok. (Coleman 1990) 

 

Rezultate svojih študij je Coleman razlagal z vplivom norm skupnosti na starše in učence – 

skupnost teži k temu, da se potrdi učiteljeva pričakovanja, pri čemer je prišel do zaključka, da 

so skupnosti vir socialnega kapitala, ki lahko omilijo vpliv družbenega in ekonomskega 

družinskega ozadja. Coleman je koncept socialnega kapitala torej prvič predstavil kot post hoc 

koncept, s katerim je lahko razlagal rezultate, ki so se sicer slabo prilegali v obstoječi 

teoretični model.  

 

Razvoj definicije pri Colemanu sovpada z njegovimi študijami odnosov med socialnim 

kapitalom in človeškim kapitalom, kot odraz želje po sintezi sociologije in ekonomije, 

predvsem ga je zanimal vpliv socialnega kapitala na razvoj človeškega kapitala. Bolj kot 

indikatorji obeh ga je zanimalo razlikovanje med obema vrstama kapitala ter njuno 

medsebojno delovanje.  

 

Socialni kapital združuje vrsto subjektov, ki so del iste socialne strukture in spodbujajo 

določene akcije bodisi posameznih akterjev bodisi skupin znotraj strukture – Coleman torej s 

pomočjo koncepta socialnega kapitala razlaga kolektivno delovanje. Upoštevajoč ekonomsko 

ločevanje med zasebnim in javnim dobrim, Coleman opiše socialni kapital kot javno dobro, 

od katerega imajo koristi ne samo tisti, katerih delovanje je potrebno, da ga udejanjijo, temveč 

tudi ostali, ki so del iste družbene strukture.  

 

Coleman je torej socialni kapital razlagal v okviru razvoja teorije racionalne izbire ter z vidika 

raziskovanja vplivov na kognitivni razvoj otroka oziroma mladostnika. Pri tem socialni 
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kapital ni pomemben samo za pridobivanje veljave, ampak tudi tako pri kognitivnem razvoju 

kot pri razvoju zdrave samopodobe. 

 

Colemanova teorija racionalne izbire predvideva, da posamezniki težijo k uresničevanju 

lastnih interesov – če pride do kooperacije, je to zato, ker je to v njihovem interesu. V 

Colemanovem delu o človeškem in socialnem kapitalu odnosi predstavljajo vire kapitala 

(kapitalov) s tem, ko omogočajo vzpostavitev obveznosti in pričakovanj med akterji ter 

nadalje zanesljivost socialnega okolja, odprte poti za pretok informacij in oblikovanje norm, 

ki spodbujajo določene načine ravnanja ter uvajajo sankcije za »free riderje«. Vzpostavitev 

odnosov je lažja z zaprtostjo med različnimi mrežami akterjev, s stabilnostjo in z neko skupno 

ideologijo. Zaprtost je po Colemanu nujna za povračilo obveznosti in morebitno izvrševanje 

sankcij. 

 

Colemanova definicija socialnega kapitala je povezala tako individualno kot kolektivno. 

Socialni kapital je dojemal kot sredstvo za posameznika, ki izvira iz socialne strukture. 

(Coleman 1994) Da lahko socialna struktura učinkuje v dobrobit posameznika, sta ključna dva 

elementa: dejanska razširjenost vzpostavljenih obveznosti in stopnja zaupanja oziroma 

zanesljivosti socialnega okolja. 
6
 

 

Na vprašanje, kako razlagati neskladje med teorijo racionalne izbire in odločitvijo 

posameznikov, da krepijo oziroma ustvarjajo socialni kapital kljub temu, da jih zanimajo 

zgolj njim lastni interesi, je Coleman odgovarjal z diskreditacijo vprašanja – socialni kapital 

namreč ni zavestna odločitev posameznika, temveč nastane kot posledica poskusov 

uresničevanja lastnih interesov. Socialni kapital nastane, ko posameznik vlaga v svoj človeški 

in fizični kapital. 

                                                 

6
 Lastnosti teh ključnih elementov so kontekstualno specifične in se ob splošnem nivoju zaupanja, ki je 

temeljno, da se medsebojne obveznosti izvršujejo, kažejo v dejanski potrebi pomagati, obstoju drugih 

virov pomoči – državne oziroma javne institucije, obseg premoženja, kulturne razlike v tendenci 

pomagati in prositi za pomoč, stopnja zaprtosti družbenega okolja ter logistika socialnih kontaktov. 

(Coleman 1994) 
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Če je Bourdieu svoj poenostavljen pogled na socialni kapital vključeval v širšo podobo 

akterjev, ki so ustvarjali družbeno in ekonomsko neenakost, je Coleman pri svoji definiciji 

ostajal tako abstrakten kot funkcionalen: »Socialni kapital je določen z njegovo funkcijo. Ni 

zgolj en subjekt, temveč vrsta različnih subjektov, ki jim je skupno, da vsi izhajajo iz enega 

aspekta družbene strukture ter da spodbujajo določene akcije posameznikov, ki so znotraj 

strukture.« (Coleman 1994, 302) 

 

Coleman nadalje ugotavlja, da so določeni tipi socialnega kapitala odločilnejši pri 

spodbujanju posameznikove izbire za delovanje.  Kot arhetipsko zibelko socialnega kapitala 

razume družino – družina ima najbolj ključen pomen med t.i. prvobitnimi družbenimi 

organizacijami, nasproti tem so po Colemanu strukturirane družbene organizacije, ki nastajajo 

z bolj omejenimi razlogi ter so šibkejše. Coleman je zagovarjal tezo, da je erozija prvobitnih 

organizacij omogočila prenos odgovornosti za socializacijo v konstruiranih institucijah, kot so 

šole itd., kar je vodilo k dolgoročni eroziji socialnega kapitala, od katerega je odvisno 

družbeno delovanje. Kljub temu, da za Colemana prvobitne organizacije pomenijo družbeni 

temelj, je vendarle priznaval pomembnost tudi nekaterih konstruiranih oblik organizacij pri 

nastajanju in spodbujanju socialnega kapitala, med njimi cerkve oziroma religije s svojimi 

zaprtimi sistemi ter združevanjem generacij, pri čemer je socialni kapital odraslega dostopen 

otroku ali mladostniku.  

 

Obe obliki družbenih struktur vseeno nista v celoti ustrezali Colemanovim raziskovalnim 

težnjam – primordialne oziroma prvobitne strukture so z vidika individualnega delovanja 

posameznika preveč zaprte, medtem ko konstruirane organizacije ne morejo nudi zadostne 

zaprtosti in normative kohezivnosti za varen razvoj mladostnika. Lahko bi rekli, da Coleman 

čuti neko vrsto razočaranja namesto dopuščanja možnosti upada prvobitnih organizacij 

(Gemeinschaft) ter njihovo nadomeščanje s konstruiranimi organizacijami (Gesellschaft), zato 

mu nekateri avtorji očitajo, da je precenjeval vlogo močnih vezi in podcenjeval ali celo 

zanikal vlogo šibkih vezi pri družbenem delovanju. 
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V primerjavi z Bourdieujem ugotovimo, da je že v okviru pristopa do družbene teorije 

Coleman opozarjal na problem konstruiranih družbenih organizacij, Bourdieu pa se je po 

drugi strani zavzemal za humanističen pogled na sociologijo kot obliko refleksivnih družbenih 

praks. Kar zadeva socialni kapital, je Bourdieu nekako zaokrožil koncept na tezo, da 

privilegirani vzdržujejo svoj položaj s pomočjo svojih vez in poznanstev z drugimi 

privilegiranci, medtem ko je Colemanovo razumevanje socialnega kapitala bolj niansirano in 

proučuje moč vezi in poznanstev za vse skupine posameznikov. Colemanova teorija je v 

nasprotju z Bourdieujevo zelo pozitivistična – socialni kapital je javno dobro za vse. Imata pa 

Bourdieu in Coleman tudi skupne točke: socialni kapital pri obeh predstavlja vir akademskih 

dosežkov, pri obeh so družbene interakcije oblika izmenjave, pri prvem je to osnova za 

kulturni materializem, pri drugem vodi k racionalni izbiri, pri nobenem pa ni manevrskega 

prostora za socialne interakcije brez oziroma onkraj racionalne kalkulacije.  

 

Pomanjkljivosti Colemanove teorije se kažejo tudi v njegovem negativizmu do 

individualizma, čeprav njegov poskus integracije ekonomije in sociologije temelji na teoriji 

racionalne izbire, ki je izrazito individualistična. Nedosleden je tudi pri nekaterih trditvah o 

škodljivosti družbene izolacije, ker ne ponudi dovolj argumentov. Vsekakor pa so izrednega 

pomena njegova prizadevanja, da se koncept socialnega kapitala uvrsti v obširnejše teorije o 

družbenem redu ter ugotovitve, da je socialni kapital ključnega pomena tudi za družbene 

skupine v slabšem položaju. 

 

Za samo popularizacijo pojma socialnega kapitala pa je v precejšnji meri odgovoren že 

omenjeni Robert D. Putnam, ki pravi, da so »socialni kapital elementi neke organizirane 

skupnosti, kot so zaupanje, vrednote in zveze, ki lahko izboljšajo učinkovitost družbe s tem, 

da omogočajo koordinirano delovanje.« (Putnam 1993, 167) Za razmah znanstvenega 

proučevanja in sprejemanja koncepta pojma socialnega kapitala je poskrbel s svojo objavo 

študije o državljanski participaciji in institucionalni uspešnosti v italijanskih regijah, ter v 

primerjavi z ostalimi avtorji, ki so ostajali bolj ali manj v krogih sociološke znanosti, 

nagovoril veliko širši krog slušateljev – med drugim je bil gost nekaterih pogovornih oddaj, 

intervjuvale so ga znane poljudne revije. 
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Putnam je koncept socialnega kapitala pričel razvijati tekom proučevanja razlik med regijsko 

upravo severne in južne Italije, pri čemer je ugotovil, da je relativno uspešno institucionalno 

delovanje oblasti v severni regiji povezano z boljšimi medsebojnimi odnosi med oblastjo in 

civilno družbo, pri čemer je vzroke aktivne participacije civilne družbe iskal v zgodovinskem 

razvoju obeh regij. Razlike v stopnji civilne angažiranosti je pojasnil s pomočjo socialnega 

kapitala: »Socialni kapital se v tem primeru nanaša na prvine družbenih organizacij, kot so 

zaupanje, vrednote in povezave, ki lahko izboljšajo učinkovitost družbe s tem, ko omogočajo 

usklajeno delovanje.« (Putnam 1993, 167) 

 

Socialni kapital torej prispeva h kolektivnemu delovanju, spodbuja vzajemnost, omogoča 

pretok informacij itd. V veliko pogledih je Putnam povzemal oziroma nadgradil Colemanovo 

razmišljanje o socialnem kapitalu, z izjemo tega, da je veliko večjo pozornost namenil vlogi 

šibkih vezi in precej manj pozornosti usmeril v vlogo družine in cerkve. 

 

Po objavi italijanske študije se je Putnam preusmeril v proučevanje družbe Združenih držav 

ter objavil eno najbolj znanih knjig, ki obravnavajo pojem socialnega kapitala, Bowling alone 

(Putnam 2000, 1995), v kateri je s pomočjo prispodobe kegljača razlagal pomen delovanja v 

skupnostih (družina, prijatelji) pred pomenom individualnega delovanja oziroma delovanja v 

umetno organiziranih (uradnih) strukturah. 

 

Z razlaganjem družbenih odnosov, splošne vzajemnosti, zaupanja itd., ki nastanejo znotraj 

niza povezav in vrednosti, je Putnam nadgrajeval tudi svoje pojmovanje socialnega kapitala – 

s tem pojmom je tako označeval elemente družbe, ki omogočajo skupno delovanje ter 

učinkovitejše doseganje skupnih ciljev, nadalje je izpostavljal pomen družbenih povezav, ki 

vplivajo na produktivnost  tako posameznikov kot skupin, definicijo socialnega kapitala je 

nato nadgradil v povezave med posamezniki – družbena omrežja in norme vzajemnosti ter iz 

tega izhajajoča zanesljivost oziroma vrednost zaupanja.   

 

Na tem mestu je Putnam dodal pomemben element za številne nadaljnje diskusije o socialnem 

kapitalu, ob povezavah in skupnih normah je dodal element zaupanja (skupaj z vzajemnostjo).  
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Nadalje je Putnam socialni kapital razdelil na dve obliki, »bridging« oziroma premostitveni in 

»bonding« oziroma vezivni socialni kapital − zadnja oblika predstavlja homogena združenja, 

medtem ko prvi združuje posameznike iz različnih družbenih okolij.
7
 

 

Putnam se je odmaknil od Colemanovega razmišljanja v tem smislu, da je nasprotoval tezi, ki 

pravi, da je sodobnost sovražnik civiliziranosti, ter v dognanju, da je sorodstvo manj 

pomembno kot poznanstva in članstvo v t.i. sekundarnih asociacijah, ki lahko združujejo 

posameznike iz zelo različnih in ločenih skupin. Povezavo z delom de Tocquevilleja lahko 

vidimo predvsem v Putmanovih spremenljivkah za merjenje družbene participacije oziroma 

angažiranosti – obstoj in aktivnost organizacij ter število bralcev časopisov (ob volilni 

udeležbi in volilnih rezultatih).  

 

Največji prispevek Putnamovega dela za razvoj koncepta socialnega kapitala pa zagotovo 

lahko vidimo v empirični študiji in dokazih za porast socialnega kapitala v Ameriki. Putnam 

je sistematično analiziral vrsto statističnih podatkov in študij, ki se navezujejo na družbene 

pojave druge polovice 20. stoletja (General Society study, National election Studies, DDb 

Needham Life Style Surveys, Social and Political Trends, itd.). Primerjava teh podatkov je 

dokazala sočasnost upadanja različnih pojavov (politična participacija, članstvo v 

organizacijah, število prostovoljnih in dobrodelnih organizacij, neformalna družbena omrežja, 

versko udejstvovanje ipd.) v soodvisnosti od nekih zgodovinskih dogodkov (velika depresija 

v ZDA, vstop v 2. svetovno vojno itd.) oziroma po letu 1960. 

 

Putnam je proučil obstoječe teorije, ki so razlagale pojav večje odtujenosti med ljudmi, ki jih 

je povečini imel za pomanjkljive oziroma jih je glede na zbrane podatke zavrgel, nakar je sam 

pokazal na štiri glavne krivce za manjšo povezanost v družbi. Najprej je tu dejavnik čiste 

zaposlenosti in pritiska (stresa), povezanega z družinama z dvema karierama (kjer sta 

zaposlena tako moški kot ženska), v čemer je Putnam prepoznal prvi prispevajoči faktor. 

Nadalje je za rezidente večjih mest zaradi večjih razdalj ugotovil razpršenost družbene mreže 

in posledično bolj fragmentarne odnose. Ker pa je družbena participacija upadala tudi v 

                                                 

7 
Podobnost z Durkheimovo obravnavo pojma solidarnosti. 
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manjših krajih, je ob pomanjkanju časa in vlogi denarja tudi urbano mobilnost označil kot 

prispevajoči faktor (contributory factor). Kot glavna vzroka človeške odtujenosti pa je 

razumel razvoj elektronike za domačo zabavo, predvsem televizije in medgeneracijske 

spremembe – starejši ljudje so bili vključeni v vsaj dvakrat več asociacij kot dve generaciji 

mlajši ljudje, enako velja za volilno udeležbo in branje časopisov.   

 

Vprašanje, ki je iz tega sledilo, je bilo, ali upad socialnega kapitala vpliva na blagostanje 

Amerike. Tako se je Putnam lotil raziskave povezav med socialnim kapitalom ter indikatorji, 

kot so stopnja izobrazbe, stanje gospodarstva, zdravje, zadovoljstvo in demokratično 

udejstvovanje. Štirinajst spremenljivk socialnega kapitala (nivo zaupanja v družbi, aktivnost v 

državljanskih zadevah itd.) je združil v indeks socialnega kapitala, ki ga je nato ugotavljal za 

vseh 50 ameriških zveznih držav. Indikatorji blagostanja so bili sorazmerni z indeksom 

socialnega kapitala, še več, Putnam je dokazal tudi korelacijo med časom, ki ga otroci 

preživijo z gledanjem televizije ter stopnjo socialnega kapitala.  Krajše poglavje te študije je 

nameni tudi t.i. negativni strani socialnega kapitala, kjer je predvsem opozoril na napetost, ki 

ponekod nastaja med vezivnim in premostitvenim socialnim kapitalom. Ker je s svojo študijo 

Putnam pokazal pozitivno povezavo med blagostanjem družbe in stopnjo socialnega kapitala, 

je zadnje poglavje študije posvetil razvoju politik za ustvarjanje in krepitev socialnega 

kapitala.  

 

Kritike, s katerimi se je Putnam soočal, so se sprva nanašale na podatke, s katerimi je 

dokazoval svoje teze, in sicer so mu nekateri pisci očitali uporabo indikatorjev, ki so zastareli 

in neaktualni, na primer indikatorji družbene angažiranosti in vključenosti v organizacije. Del 

teh kritik je Putnam ovrgel z obravnavo podatkov o novejših združenjih v delu Bowling 

alone.  

 

Nadalje so drugi opozarjali, da je Putmanove izsledke o upadu državljanske participacije v 

Združenih narodih potrebno primerjati z živahnim utripom Zahodne Evrope, predvsem v tistih 

evropskih državah, ki kažejo podoben vzorec v preživljanju prostega časa in 

medgeneracijskih spremembah.  
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Za najbolj utemeljeno kritiko Putnamu pa velja, da je njegovo pojmovanje socialnega kapitala 

preveč zaokroženo oziroma posplošeno ter da mu manjka teoretične natančnosti. (Misztal 

2000) Prav tako pri svoji raziskavi ni upošteval nastanka in vzdrževanja socialnega kapitala, 

preveč samoumevno je vzročno povezal pojem zaupanja z bogato mrežo organizacij – slednjo 

kritiko je Putnam ovrgel v delu Bowling alone, kjer je poudaril podrejene faktorje znotraj 

aktivne udeležbe v mrežah, medtem ko je njegova definicija socialnega kapitala jedrnata, 

kljub temu, da ne obravnava natančnih povezav med različnimi oblikami socialnega kapitala.  

Nekaj kritik je prejel na račun pozitiviranja socialnega kapitala, njegov pogled na družbo so 

nekateri označili kot pretirano romantičen ter opozarjali, da povezanost lahko spodbuja tako 

zaupanje kot nezaupanje.  

 

Kritik je bil deležen tudi, ker naj bi podcenjeval pomembnost politik. Družbeno dogajanje je 

gledal preveč izključno iz vidika družbe, kot posledico zgodovinskih dogodkov in razvoja 

družbe, premalo poudarka je dal vlogi države in politike pri vplivu na dogajanje v družbi 

oziroma pri vplivu na stopnjo socialnega kapitala glede na izbrane indikatorje (aktivna 

udeležba v organizacijah, na volitvah, število bralcev časopisov) – kritiki so želeli večji 

premik s področja sociologije na področje politologije. Dejstvo je, da vlada in politika nista 

pasivna igralca, temveč sooblikujeta okolje, v katerem se posamezniki odločijo ali ne odločijo 

za pripadnost organizacijam in družbeno aktivnost oziroma za to, da ostajajo doma pred 

televizorjem.  

 

Na področju raziskovanja koncepta socialnega kapitala, je Putnam zagotovo postal najbolj 

znan predstavnik, delno zaradi analitične jasnosti in poglobljene zgodovinske raziskave, delno 

zaradi popularnosti dela Bowling alone. Priznaval je vpliv Colemanovega dela, prav tako, kot 

se je Coleman zavedal prispevka Bouredieuja. Tako se tudi kritike vseh avtorjev v določenih 

segmentih precej križajo. 

 

Bourdieu je socialni kapital razumel kot sredstvo privilegiranih, Coleman je socialni kapital 

obravnaval tudi v kontekstu šibkejših družbenih skupin, vendar še zmeraj kot sredstvo 

posameznikov ali družin,  Putnam je socialni kapital razumel kot vir, ki deluje na družbenem 
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nivoju, ne toliko na političnem. Reakcija strokovne javnosti je bila zato negativna, predvsem 

zaradi zaznanega aspekta funkcionalizma.  

 

Še danes marsikateri raziskovalec ne soglaša z uporabo termina kapital v kontekstu družbenih 

razmerij. Kritike so bile tudi na račun posplošene terminologije ter spolne diskriminacije 

oziroma neupoštevanja dejavnikov spola, predvsem pri civilni participaciji (ženske kot 

nosilke družbene participacije, z večjim obsegom neformalnih vezi), pri Colemanu tudi na 

račun konservativnega pojmovanja družine. Razliki med spoloma je še največ pozornosti 

namenil Putnam, vendar brez prave utemeljitve.  

 

Aktualne kritike pojma in konceptualizacije socialnega kapitala še vedno nastajajo na račun 

nediferenciranosti pojma, operacionalizacije in merjenja pojma.  

 

Michael Woolcock, sociolog, zaslužen tudi za definicijo in uporabo pojma socialnega kapitala 

v okviru Svetovne banke, je Putnamu očital neustrezno razlikovanje med različnimi tipi 

socialnega kapitala. Sam je oblikoval razlikovanje med povezovalnim ali 

vezivnim/premostitvenim/združevalnim (bonding/bridging/linking) socialnim kapitalom – 

sodobne študije uporabljajo predvsem vezivni in premostitveni aspekt socialnega kapitala. 

 

Bonding ali vezivni socialni kapital se nanaša na vezi med akterji istega oziroma podobnega 

okolja, kot je na primer značilno za ožjo družino, bližnje prijatelje ali sosede. Bridging ali 

premostitveni socialni kapital obsega vezi med akterji, ki prihajajo iz različnih okolij oziroma 

so si bolj oddaljeni, na primer znanci ali sodelavci. Linking ali združevalni socialni kapital 

pomeni povezovanje akterjev iz drugih okolij in neenakih razmer, na primer med pripadniki 

različnih skupnosti, kar osrednjim akterjem (pri katerih razumemo vzvod socialnega kapitala) 

omogoča dostop do precej širšega spektra virov, kot ga imajo na razpolago znotraj lastne 

skupnosti. 

 

Povezovanje družbenega kapitala, ki sega v nasprotju z ljudmi v neenakih razmerah znotraj 

skupnosti, tudi do tistih, ki so v celoti izven skupnosti, omogoča članom vzvoda precej širši 

spekter virov, kot so na voljo v skupnosti. (Woolcock 2001) 
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Putnam je sicer uporabil Woolcockovo pojmovanje veznega in premostitvenega kapitala, 

vendar brez prave vzročne povezave med posameznimi oblikami socialnega kapitala in 

njihovimi posledicami. 

 

Colemanova teorija je izkazala največji potencial za produkcijo novih pogledov za sociološko 

in politično vedenje (okolje/kulturo) – njegov pogled na socialni kapital kot proizvedeni vir je 

navdihnil Putnama, ki je populariziral koncept in ga zakoreninil z empiričnimi dokazi, kar je 

sprožilo mnogovrstne diskusije na temo socialnega kapitala. Bourdieu je z neo-marskistično 

teorijo potrdil močno povezavo med socialnim kapitalom in močjo. Alejandro Portres (Portes 

1998; Portes in Landolt 2000) je opozoril na »ohlapno« pripenjanje socialnega kapitala na vse 

dogodke in kontekste, zaradi česar se izgublja točno določen pomen socialnega kapitala kot 

samostojnega pojma – posledično formirano pomembno legitimno vprašanje je, ne če lahko 

socialni kapital pripenjamo ohlapno, temveč če daje nove aspekte h kontekstualnemu 

izhodišču, če ga obravnavamo popolnoma in samostojno. 

 

Če povzamemo pionirje proučevanja pojma socialnega kapitala, so prve in izhodiščne 

definicije socialnega kapitala sledeče: 

 

1. »Socialni kapital je skupek dejanskih ali potencialnih virov, ki so povezani s 

posedovanjem trajne mreže bolj ali manj institucionaliziranih odnosov vzajemnega 

poznanstva in priznavanja.« (Bourdieu 1983, 249) 

2. »Socialni kapital je opredeljen glede na svojo funkcijo. To ni ena sama entiteta, 

ampak gre za vrsto različnih entitet, ki imajo dve skupni značilnosti: vse so sestavljene 

iz določenih vidikov družbene strukture in vse se s tem aktivirajo oziroma spodbujajo 

določena dejanja posameznikov znotraj strukture.« (Coleman 1990, 1994, 302) 

3. Kot se fizični kapital nanaša na fizične objekte ter človeški kapital na lastnosti 

posameznikov, se socialni kapital nanaša na povezave med posamezniki, na družbena 

omrežja in norme vzajemnosti in zaupanja, ki izhajajo iz njih. Socialni kapital je iz 

tega vidika tesno povezan s pojmom "državljanske vrline." Razlika med pojmoma je v 

tem, da je državljanska vrlina najmočnejša v primeru, da je vpeta v čutno mrežo 
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medsebojnih družbenih odnosov. Družba mnogih močnih, vendar izoliranih 

posameznikov, ni nujno bogata z vidika socialnega kapitala.« (Putnam 2000, 19) 

 

Že prve študije kažejo, da se definicije socialnega kapitala razlikujejo glede na, oziroma 

izhajajoč iz proučevanja različnih vidikov družbenih pojavov, in tudi avtorji v nadaljevanju, 

ki sicer povečini gradijo svoje raziskave na predstavljenih teoretskih izhodiščih, svoje 

razumevanje postavljajo v različne okvire konteksta proučevanja. V nadaljevanju bomo zato 

povzeli še nekatere pogosto uporabljene definicije socialnega kapitala, ki jih, v skladu z 

izbrano temo doktorske disertacije, postopoma umeščamo v kontekst ekonomske 

učinkovitosti. 

 

2.1.2 Novejše obravnave socialnega kapitala 

 

Zanimivo je, da kljub izkazanemu interesu za koncept socialnega kapitala v različnih 

znanstvenih panogah pojem veliko obravnava predvsem strokovna literatura s področja 

ekonomije ali kvečjemu ekonomske sociologije – koncept socialnega kapitala je namreč 

pogost predmet ugotavljanja (neekonomskih) vplivov na gospodarsko rast in razvoj, tako na 

regionalni kot nacionalni ravni. Že Max Weber je s konceptom družbene moči pokazal, da je 

gospodarski razvoj predmet širših družboslovnih razprav. Tako družboslovni kot pisci 

ekonomske znanosti so si edini pri nedvomni povezanosti ekonomskega in neekonomskega 

okolja.
8
 

 

Posledično sodobne študije proučevanja uspešnosti oziroma ekonomske učinkovitosti nekega 

sistema (podjetje, regija, država ipd.) razvijajo podporna okolja in metodologije človeškega 

kapitala, intelektualnega kapitala, med njimi tudi socialnega kapitala. Prav socialni kapital kot 

                                                 

8
 Po Adamu Smithu je ekonomsko življenje globoko vraščeno v družbeno življenje in ga ne moremo 

razumeti ločeno od navad, običajev, morale, torej od kulture, v kateri se odvija (Fukuyama 1995, 13; 

povz. po Adam in drugi 2001, 9-10). Alfred Marshall (1890) je v svoji obravnavi lokalizacije opazil, 

da socialni procesi sodelujejo z ekonomskimi (Brown in Duguid 2000, 16-20; povz. po Adam in drugi 

2001, 10). 
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posebna oblika družbene moči je znotraj socioloških študij oziroma proučevanja socio-

kulturnih dejavnikov razvojne uspešnosti in dejavnikov spodbujanja konkurenčnosti pogosto 

predmet samostojnih diskusij.   

 

Koncept socialnega kapitala na najbolj posplošeni globalni ravni predstavlja moč mreženja in 

vezi, ki se odraža v večji (ali manjši) blaginji izbranega okolja. Takoj na tem mestu 

opozarjamo na povezanost pojma socialnega kapitala s pojmom človeškega kapitala, 

predvsem kadar govorimo tudi o kapitalu znanja, idejah investiranja, akumulacije in 

izkoristka, ki se razvijajo v okviru področja trajnostnega razvoja ali študijah o inovacijah in 

tehnoloških izzivih. Ker oba pojma velikokrat obravnavamo v enem kontekstu ali z enakim 

izhodiščem in ker je pri obeh definicija dokaj problematična, zavoljo svoje vezanosti ravno na 

izbran metodološki kontekst (več o tem kasneje), je dobro vedno znova poudariti povezovanje 

in hkrati razlikovanje med pojmoma, na kar smo naleteli tudi ob prebiranju strokovne 

literature oziroma v določenih primerih tovrstno razlikovanje celo pogrešali. 

 

Dokaj poglobljen ter relativno nevtralen pogled na pojem socialnega kapitala sta prispevala 

Adler in Kwon (2002). Socialni kapital sta uvodoma opredelila kot »zmogljivost ali 

pripravljenost, ki obstaja znotraj družbenih vezi in jo je mogoče generirati za kolektivno 

delovanje (akcijo)« ter naredila kratek pregled literature o socialnem kapitalu glede na 

kontekst obravnave, v veliki večini pa sta se opirala na dognanja organizacijskih študij. 

Družbene vezi, ki so nujne za socialni kapital, so tiste, s katerimi povezujemo doseganje 

materialne ali moralne podpore in delovnih ter drugih nasvetov (po Colemanu govorimo o 

»primernosti socialnih struktur«).  Navedena avtorja sta koncept socialnega kapitala, ki ga 

seveda spremljajo mnogovrstni fenomeni, skušala nekako spraviti pod isto streho (t.i. 

»umbrella« koncept), zato sta socialni kapital obravnavala z vidika definicij (vključujoč 

elemente socialnega kapitala, oblike socialnega kapitala ipd.), virov ter koristi in tveganj, 

povezanih s socialnim kapitalom. Gre torej za strukturirano, poglobljeno obravnavo pojma 

socialnega kapitala, ki predstavlja osnovo za oblikovanje mnogoterih variant proučevanja 

ekonomske učinkovitosti, uspešnosti prenosa znanja in inovacijske zmogljivosti v kontekstu 

družbenih dejavnikov, zato je podrobneje obdelana tudi v pričujoči disertaciji.  
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Pomemben element socialnega kapitala je torej zmogljivost oziroma pripravljenost nekoga, 

kar predstavlja pomemben vir delovanja nekoga drugega – s to pripravljenostjo se na primer 

povezujejo tudi simpatija, zaupanje, sposobnost odpuščanja (pripravljenost, ki obstaja na 

primer med prijatelji ali sorodniki). Ta zmogljivost omogoča tri najbolj glavne posledice 

socialnega kapitala: pretok informacij, vpliv in solidarnost, kar so lahko ugodnosti ali pa 

tveganja socialnega kapitala (učinki vodijo do drugih učinkov ter imajo za vsakega 

posameznika drugo vrednost).  

 

Vir socialnega kapitala leži v družbenih odnosih oziroma družbeni strukturi posameznika in je 

odvisen od njegovega položaja v tej strukturi. Rečeno drugače, viri socialnega kapitala so 

družbeni odnosi, ki se odražajo v različnih dimenzijah, na tem mestu omenjamo tržne odnose 

in hierarhične odnose, ki so pomembni v kontekstu ekonomske izmenjave, ter medosebne 

odnose, ki vplivajo na družbeno izmenjavo. Ti tipi odnosov se v realnosti seveda prepletajo – 

vsak dejanski odnos je kombinacija vseh tipov. Navedeni tipi odnosov so med seboj 

soodvisni, in sicer naj bi prva dva tipa družbenih odnosov spodbujala tretjega, ki ima 

neposredni vpliv na socialni kapital. 
9
 

 

Prvi obravnavani vidik proučevanja koncepta socialnega kapitala, ki izhaja iz omenjenih 

vidikov – virov ter koristi in tveganj socialnega kapitala, so številne definicije, ki jih lahko 

razdelimo glede na vsebinske poudarke. Tako nekatere definicije socialni kapital definirajo 

glede na njegove vire, nekatere izhajajo iz analize elementov in učinkov socialnega kapitala, 

nekatere definicije pa so oblikovane glede na odnose posameznika (osrednjega akterja) z 

drugimi, odnose med akterji v neki skupnosti ter upoštevajoč obe vrsti povezav oziroma 

odnosov.  

 

Če se osredotočimo na odnose, ki definirajo socialni kapital, lahko, kot pri v uvodnem 

poglavju omenjenemu Woolcocku, socialni kapital proučujemo z vidika internih odnosov 

                                                 

9 
V kolikor  koncept socialnega kapitala razumemo kot neposredno povezanega z medosebnimi, 

človeškimi odnosi, se v strokovni literaturi hitro pojavi misel na morebitno neustreznost uporabe 

termina »kapital«. 
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(»bonding« ali vezivni socialni kapital) in/ali zunanjih odnosov (»bridging« ali premostitveni 

socialni kapital).
10

 Pojem premostitveni pomeni razumevanje socialnega kapitala kot vira, ki 

veže osrednjega akterja z drugimi akterji, pri čemer ima vsak posameznik drugačen uspeh. 

Tovrstne obravnave sovpadajo z egocentričnimi variantami analiz družbenih mrež. Pojem 

vezivni pomeni dojemanje socialnega kapitala neke skupnosti, katerega vir je v njeni notranji 

strukturi oziroma v elementih, ki delajo skupnost kohezivno. Tovrstno razumevanje 

povezujemo z zasledovanjem skupnega dobrega in sovpada z družbeno usmerjenimi in 

celostnimi variantami analiz družbenih mrež. Eksterni odnosi se nadalje lahko oblikujejo med 

različnimi akterji, ki vendarle delujejo znotraj nekega zaokroženega, vendar širšega sistema, 

lahko pa govorimo o odnosih ali povezavah med akterji različnih okolij, v tem primeru delitvi 

socialnega kapitala glede na vrsto odnosov dodajamo še »linking« ali združevalni socialni 

kapital, kar sledi v uvodnem poglavju omenjenemu Woolcocku. Nekatere definicije 

obravnavajo socialni kapital z vidika odnosov kot nevtralnega oziroma ne delijo socialnega 

kapitala na različne oblike, izhajajoč iz vrste povezav – razlikovanje med odnosi je torej stvar 

perspektive in enot, ki se analizirajo. V prid nevtralnosti socialnega kapitala glede na vrsto 

odnosov govori tudi argument, da zunanji in interni odnosi niso izključujoči se, oziroma da se 

v odnosih prepletajo tako vezivni, premostitveni kot združevalni. Ta argument je zagotovo 

smiseln, kadar o socialnem kapitalu razmišljamo kot o viru medosebnih odnosov in v ospredje 

postavljamo posameznika. Vendarle pa je ugotavljanje različnih oblik kapitala še kako 

smiselno, ko pojem socialnega kapitala postavljamo v kontekst ekonomske uspešnosti in 

(posrednega) vira tržnih ter hierarhičnih odnosov ter v središče postavimo socialni kapital 

izbrane enote, na primer podjetja (ki sicer izhaja in rezultira v socialnem kapitalu relevantnih 

posameznikov znotraj enote) – različne oblike socialnega kapitala v tem primeru lahko 

pomenijo različne učinke ekonomske uspešnosti, kar je ena izmed osrednjih tez pričujoče 

disertacije. 

 

Že postopno postavljanje pojma socialnega kapitala, ki upošteva več tipov odnosov, ne zgolj 

medosebnih, nekako legitimira uporabo termina kapital. Socialni kapital kot pojem se pogosto 

                                                 

10
 Kilduff in Brass sta naredila enako razlikovanje, s tem da sta uporabila pojma komunalni socialni 

kapital (»communal«) in povezovalni socialni kapital (»linking«). Več v Oh, Kilduff and Brass (1999).  
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obravnava predvsem v okviru socioloških študij v ekonomskem kontekstu ter glede na 

razumevanje virov in pomena pojma pade v množico kapitalov (človeški, intelektualni, 

organizacijski, ipd.) – ekonomske prvine v socioloških študijah. Obravnava pojma socialnega 

kapitala znotraj te množice je spremljana z različnimi argumenti oziroma proti-argumenti, ki 

izvirajo iz različnih definicij po Adlerju in Kwonu: 

 

1. Socialni kapital je sredstvo z dolgo življenjsko dobo, vanj se lahko investirajo drugi 

viri s pričakovanjem prihodnjih koristi (čeprav negotovih). Tovrstno sredstvo je po 

mnenju nekaterih (Putnam in drugi) zgodovinsko pogojeno eksogeno dana 

opremljenost (razvitost), po mnenju drugih pa je lahko »skonstruirano« skozi namerne 

akcije (namerno delovanje). Kot tako lahko prinese prednosti oziroma ugodnosti tako 

za osrednjega akterja kot za ostale. 

2. Socialni kapital je lahko primeren/ustrezen (Coleman) ter je tako kot fizični kapital 

lahko uporabljen v različne namene ali zamenljiv/konvertibilen (Bourdieu), kar 

pomeni, da se lahko pretvori v druge oblike kapitala (najbolj konvertibilen bi naj bil 

ekonomski kapital). 

3. Socialni kapital je lahko nadomestilo drugih virov (pomanjkanje denarja ali znanja se 

nadomesti z dobrimi poznanstvi) in/ali dopolnjuje druge kapitale. 

4. Socialni kapital je (tako kot človeški ali fizični) potrebno vzdrževati, nima predvidljive 

stopnje upada ter se ponavadi razvija in povečuje z uporabo. Lahko zastara s 

kontekstualnimi spremembami, možnost le – tega pa je nepredvidljiva. 

5. Nekatere oblike socialnega kapitala predstavljajo skupno dobro oziroma kolektivno 

dobro (in niso v posesti oziroma domeni posameznika, ki ima korist od njih), kar naj 

bi bilo še posebej značilno za interni vezivni (bonding) socialni kapital. Če ima od 

tovrstnega socialnega kapitala korist nek akter, to še ne pomeni, da tovrstni socialni 

kapital kot vir ni na razpolago drugim akterjem, čeprav ni popolnoma neizključujoč 

(eni akterji lahko izključijo druge akterje iz mreže povezav kot vira socialnega 

kapitala).  

6. Socialni kapital ni lociran znotraj akterja, temveč v njegovih odnosih z drugimi, kar 

pomeni, da sta za nastanek in vzdrževanje potrebna le dva, za uničenje pa je dovolj 

samo eden. 
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7. Socialni kapital ni podoben drugim sredstvom, ki jih ekonomisti označujejo za kapital, 

ker ni podvržen količinskim merilom niti načeloma. Tudi če se namreč lahko merijo 

učinki, se zagotovo ne more meriti investiranje v izgradnjo socialnega kapitala. 

 

Kljub intenzivnim diskusijam v preteklih desetletjih se določanje pojma socialnega kapitala 

mestoma zdi relativno neuspešno, zato med raziskavami pojma socialnega kapitala naletimo 

tudi na vprašanje o smiselnosti uporabe in ohranjanja termina socialnega kapitala. Ob 

predstavljenih argumentih je veliko pozornosti temu posvetil Manohar Pawar, ki je obravnave 

o pojavu socialne kapitala definiral kot raziskave instinktivnih družbeno-človeških aktivnosti 

(nastajanje, vzdrževanje, vzpostavljanje odnosov) ter zato podvomil o primernosti fraze 

»socialni« »kapital«. (Pawar 2006) 

 

Pomenska raznolikost pojma socialnega kapitala torej izhaja iz tega, da se isti pojem 

uporablja v različnih disciplinah in v različnih kontekstih. Zabrisano razumevanje izhaja tudi 

iz pogoste dihotomične delitve pojma: individualno proti skupinskemu, pozitivno proti 

negativnemu, strukturirano proti kognitivnemu, mikro proti makro, »bonding« proti 

»bridging«. Pawar med drugim ugotavlja, da največje nejasnosti in problemi pri definiranju in 

razumevanju pojma izhajajo iz postmodernih okvirjev pozitivizma.  

 

Dvom o uporabi pojma »kapital« v zvezi z razumevanjem vrednosti socialnih interakcij in 

odnosov je posredno ali neposredno izrazilo več akademikov, zato je na mestu vprašanje, ali 

izraz socialni kapital omejuje oziroma zavaja našo realnost. (Grootaert in Bastelaer 2001) 

Nekega jasnega konsenza o začetku uporabe pojma ni bilo moč ugotoviti, je pa mogoče 

njegov vzpon povezovati z vzponom kapitalizma. Raziskovalci v 19. stoletju so fenomen 

raziskovali pod drugimi izrazi, na primer vloga zaupanja, tradicije, vloga odnosov v družbi 

ipd. Pawar je na primer analiziral 11 definicij (po njegovem mnenju najbolj poznanih), da bi 

razumel koncept socialnega kapitala. V vseh definicijah se najpogosteje pojavljajo izrazi kot 

so zaupanje, mreže, kolektivno delovanje, norme, odnosi, prepričanja itd., vendar nobeden 

izmed teh izrazov ni izpeljan iz pojma kapital ali iz določenega pomena pojma kapital. Še več, 

Pawar meni, da je pomanjkljivost vseh teh definicij odsotnost elementa nesebičnosti. 

Konceptualni okvir socialnega kapitala je tudi Pawar analiziral po Grootaertu in Bastelaertu, 



Gojkovič, Maja. 2016. »Vpliv socialnega kapitala na regionalno inovacijsko zmogljivost«, doktorska 

disertacija.  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

36 

ki delita socialni kapital na mikro, mezzo in makro ravni ter v strukturno in odnosno 

(kognitivno) dimenzijo. Indikatorje, s katerimi meriti socialni kapital, je povzel po Svetovni 

banki, ki socialni kapital meri s članstvom v organizacijah, indikatorji zaupanja in 

upoštevanja pravil ter indikatorji kolektivnega delovanja. Nadalje je analiziral izvor pomena 

izrazov socialni in kapital. Izraza se namreč nanašata na dve različni zadevi, pri čemer je 

pojem kapital v nasprotju s pojmom socialni (možna je sicer perspektivna na družbo kot tako, 

ki lahko pomeni spodbujanje nastanka kapitala, vendar ne kapitala samega po sebi). Pojem 

kapitala se nanaša na individualizem (ne more postati socialni), nastaja v rokah posameznikov 

ter je v lasti posameznikov, ne vseh, ki tako ali drugače prispevajo k njegovemu nastanku. 

Pojem kapitala je tudi izkoriščevalski oziroma se ustvarja z izkoriščevalskimi sredstvi. Pawar 

vidi možnost za povezavo pojmov v tem, da Svetovna banka teži k označevanju in 

razumevanju kapitala kot socialnega pojava. Kapital ustvarja diskriminacijo in učinek 

razdvajanja v družbi (argumentacijo za to je moč najti že pri Marxu). Socialni kapital zahteva 

delovanje vsaj dveh udeležencev – če dva ali več ljudi nekaj skupaj ustvarja, morda to ni za 

kapital, temveč gre preprosto za vprašanje dobre volje. Socialno je v nasprotju s kapitalom 

namenjeno širjenju, deljenju, povezovanju in večini. Uporaba izraza socialnega v zvezi s 

kapitalom pomaga zakriti oziroma zabrisati nekatere učinke kapitala, zato je prikladen tudi za 

politične in vladne strategije. Pawar zato termin socialni kapital označi za zavajajoč, s 

potencialom za manipuliranje. Opustitev uporabe tega termina po bi po njegovem omogočila 

razjasnitev definicijskih problemov – z definicijami starejših avtorjev (Smith, Marx, Weber) 

recimo ni težav, ker pri proučevanju vloge odnosov in povezav niso uporabljali tega termina. 

Pawar zato kot alternative predlaga ali nadomestilo uporabe izraza socialnega kapitala s 

sestavnimi izrazi, kot so norme, zaupanje, kolektivno delovanje, odnosi ipd. ali pa uvedbo 

novih izrazov, na primer družbena sposobnost, družbene mreže ali povezave, neformalne 

mreže ali povezave, neformalne prakse zagotavljanja splošne dobrobiti. 

 

Kljub nekaterim smiselnim opozorilom se je Pawar analize termina lotil precej tehnično ter 

morebiti celo preveč z vidika teorije zarot. Pregled teorije koncepta socialnega kapitala 

vendarle pokaže nekatere skupne elemente razumevanja in definiranja pojma, v najbolj 

globalnem pomenu se vsa teorija ukvarja z učinki medosebnih povezav in odnosov. Pojem 

socialnega kapitala je izpeljanka in v primarnih študijah ni bil predmet izhodiščne raziskave,  
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kasnejši fragmentaciji in razlikam v razumevanju in definiranju pojma pa sta prispevala 

pozitivistična doktrina, ki se kaže v prevelikem poudarku na kvantifikaciji, premajhnem 

upoštevanju kakovosti in izvora podatkov, zanemarjanju družbeno-kulturnega okvira 

produkcije in pomena že zbranih podatkov ter predvsem pomanjkanja zanimanja za pojasnitev 

kontradiktornih, kontroverznih izsledkov, kar je še posebej značilno za mednarodne študije, 

kjer so rezultati velikokrat v nasprotju s teoretičnimi pričakovanji, odsotna pa je tendenca 

avtorjev za pojasnitev teh kontradiktornosti. Novejši avtorji, ki so obravnavali pojem 

socialnega kapitala, so povečini raziskovalci ekonomskih znanosti in poslovnih ved, kar prav 

tako pomeni težnjo h kvantifikaciji ter nekritično obdelavo obstoječih podatkov (zgolj iz ene 

baze ipd.). Namesto opuščanja pojma socialnega kapitala je torej potrebna bolj poglobljena 

sociološka diskusija, ki temelji na triangulaciji metod, upošteva semantične kulturne razlike 

pri mednarodnih primerjavah ter ki se zaveda kontekstualne specifičnosti in geografske, 

kulturne in družbene pogojenosti pojma ter pojav deli glede na vsebinski kontekst in ne toliko 

glede na njegove učinke.  

 

Ne glede na argumente za ali proti socialni kapital torej pade med široko in heterogeno 

množico virov oziroma sredstev, imenovanih kapital. Včasih je raba pojma dobesedna, včasih 

metaforična, vendar so tovrstna metaforična dojemanja in pojmovanja v sodobni znanosti zelo 

pogosta. Odsotnost konsenza o definiciji (in indikatorjih) socialnega kapitala zahteva 

razvijanje kritičnega dialoga, obrat k post-pozitivizmu in odpira vprašanje opazovanja družbe 

oziroma relevantnosti rezultatov, pri čemer največ novih možnosti kažejo študije s 

kvalitativnimi oziroma kombiniranimi pristopi. 

 

Vrnimo se k analizi strukturne različnih obravnav socialnega kapitala ter k vsebinskim 

poudarkom, ki pogojujejo njegovo razumevanje. Kot omenjeno uvodoma, pomemben vidik 

dojemanja socialnega kapitala izhaja iz razumevanja virov socialnega kapitala. 

 

Vire socialnega kapitala, torej povezave in omrežja, definiramo glede na strukturo vezi, ki 

tvorijo družbeno mrežo in kot vsebino teh vezi. Strukturo določajo elementi, kot so zaprtost 

ali strukturne luknje, proučevanje strukture pa je teoretično vprašanje. Vsebina vezi so skupne 

norme, vrednote, prepričanja in možnosti, ki se proučujejo empirično. Ker pa različne vrste 
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povezav pomenijo tudi različne vrste učinkov, je tudi pri proučevanju virov socialnega 

kapitala mnogo nestrinjanja med raziskovalci. Adler in Kwon sta na primer skušala ubrati 

neko srednjo pot, t.i. »ljudsko« shemo konceptualnega modela socialnega kapitala, kjer kot 

vire socialnega kapitala navajata priložnost, motivacijo in sposobnost. 

 

Mreža socialnih vezi ustvarja priložnost za nastanek in prenos socialnega kapitala, pri čemer 

mrežo razumemo kot skupek internih vezi, za katere je značilna neformalna, osebna 

interakcija članov, na primer v prostovoljnih organizacijah ali družbenih klubih. Teoretiki 

mreže opozarjajo, da razumevanje socialnega kapitala zahteva podrobnejšo analizo 

specifičnih kvalitet in razporeditev povezav (vezi) znotraj mreže. Govorimo torej o kvaliteti 

vezi, ki jo določajo pogostost, intenzivnost, multikompleksnost itd. Razlikovati je potrebno 

tudi med direktnimi in indirektnimi vezmi. Pri ugotavljanju glede tega, kakšne lastnosti mreže 

so za socialni kapital ugodnejše, številni raziskovalci razlikujejo dve struji – prva sledi 

Colemanovemu razmišljanju, da je za krepitev socialnega kapitala primernejša zaprtost 

strukture mreže, ki omogoča pojav učinkovitih norm in ustvarja vrednost zaupanja, druga 

struja sledi Ronu Burtu (1992, 2000), ki vidi možnosti za večji potencial socialnega kapitala v 

bolj odprtih mrežah (redkih mrežah), z malo odvečnimi vezmi – če je namreč največja 

vrednost socialnega kapitala pretok informacij med skupinami, ki sicer niso oziroma ne bi bile 

povezane, potem so strukturne luknje v mreži ključni vir socialnega kapitala. Burtova teorija o 

strukturnih luknjah je sicer v raziskavah učinkov socialnega kapitala na prenos znanja in vpliv 

na inovacijsko zmogljivosti zaznana velikokrat. Adler in Kwon, ki sta v okviru tovrstnih 

raziskav velikokrat citirana, pri tem ugotavljata, da si Colemanov in Burtov pogled nista 

diametralno nasprotna, temveč da se razlikujeta v tem, da se prvi osredotoča na interni, drugi 

na eksterni vidik ter da imata drugačna predvidevanja glede ciljev socialnega kapitala. 

Zaprtost zagotavlja koristi kohezivnosti znotraj organizacije, strukturne luknje v zunanjih 

povezavah osrednjega akterja predstavljajo stroškovno učinkovite vire za konkurenčno 

delovanje – oba pogleda torej imata svoje prednosti. 

 

Pojem motivacije se nanaša na vprašanje, kaj pravzaprav motivira donatorje, da pomagajo 

prejemnikom. Motivacija ni nepredvidljiv faktor, temveč neposredni vpliv socialnega 

kapitala, kar najde svojo argumentacijo v Putmanovi trditvi, da socialni kapital ni zgolj v 
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povezavah, temveč tudi v normah in zaupanju. Leana in Van Buren (1999) podobno trdita, da 

je (organizacijski) socialni kapital v zaupanju in »povezljivosti« – pripravljenosti in 

sposobnosti spoznati in sprejeti skupne cilje. Proti pojmu motivacije so zagovorniki teorije 

racionalne izbire (Coleman), drug, sicer ne preveč sprejet argument, ki se pojavlja v strokovni 

literaturi je, da je motivacija stranski učinek mrežnih struktur. Raziskovalec pojma motivacije 

Portres jo deli na »konzumativno« in »instrumentalno« motivacijo. Prvo obliko povezuje s 

socializacijo, skupno usodo, kar se izraža v generalizirani vzajemnosti, značilni za kolektivno 

delovanje in povezane skupnosti. Druga oblika je povezana z normami, ki temeljijo na 

racionalni izbiri, kar se nanaša na diadne družbene izmenjave oziroma »vsiljeno zaupanje«, 

kar je bolj popularno z ekonomskih vidikov. (Blau 1964) 

 

Osrednji motivacijski vir socialnega kapitala so torej skupne norme. To motivacijsko funkcijo 

jim, izhajajoč iz Putnamovega razmišljanja, omogoča zaupanje. Ni dovolj, da so močne in 

skupne, specifični pomen skupnih norm določa, da delujejo kot vir socialnega kapitala. Prav 

tako je na tem mestu potrebno opozoriti na različno dojemanje pomena zaupanja, ki je v 

shemi priložnost−motivacija−sposobnost predstavljeno kot motivacijski vir socialnega 

kapitala. 

 

Sposobnost kot vir socialnega kapitala izhaja iz ugotovitve, da povezljivost združuje 

motivacijo in sposobnost (zmogljivost) kolektivnosti, da definira in sprejme svoje cilje. 

Nahapiet in Ghosal (1998) kot obliko sposobnosti dodajata skupna prepričanja. Tudi na tem 

mestu opažamo najmanj dva tabora strokovnjakov, v enem Portresa in druge, ki trdijo, da 

zmogljivost vozlišč mreže dopolnjuje socialni kapital, ter v druge tiste, ki trdijo, da so 

zmogljivosti konstitutivne socialnemu kapitalu ter da strogo ločevanje med mrežo ter lastnosti 

njenih vozlišč omejuje moč socialnega kapitala.
11

 

 

Priložnost, motivacija in sposobnost oziroma zmogljivost so torej trije viri za aktivacijo, še 

vedno pa ostaja vprašanje o tistih elementih strukture, ki omogočajo te tri vire. Bras in 

                                                 

11
 Med drugimi to tezo zagovarjajo: Gabbay in Leenders (1999), nadalje tudi Lin, Ensel and Vaughn 

(1981).  
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Labianca (1999) navajata, da je potrebno upoštevati predhodnike socialnega kapitala – 

organizacijska struktura, velikost, podobnosti med akterji, stališči ipd. Krishna in Shrader 

(1999) ločujeta med mikro kognitivni in strukturnimi faktorji ter makro faktorji (vloga 

zakonov, politični režim, legalni okvirji in omejitve, stopnja participacije v političnem 

procesu ter nove politične decentralizacije). 

 

Vire socialnega kapitala ali strukture družbenih odnosov, norme, vrednote in prepričanja se 

dodatno obravnava še v strožjem kontekstu tržnih in hierarhičnih odnosov. Hierarhični odnosi 

oziroma formalno organizirane oblike hierarhije vplivajo na strukturo neformalnih družbenih 

odnosov ter s tem posredno na sam socialni kapital. V tem kontekstu je največ kritik letelo na 

Putnamovo čezmerno linearno dojemanje socialnega kapitala z velikim poudarkom na 

neformalnih vezeh ter podcenjevanjem vloge formalnih institucij (struktura vlade, legalne 

omejitve pri spodbujanju ali oviranju nastanka in ohranjanja socialnega kapitala in zaupanja v 

civilni družbi). Kasnejši bolj institucionalni in sinergijski pogledi na socialni kapital seveda 

povečujejo vlogo vlade in političnega režima, pri čemer je bila hierarhija sprva razumeta kot 

negativna za socialni kapital, z razvojem politične znanosti pa se ugotavljajo tudi pozitivni 

učinki. (Adler in Borys 1996; Evans 1996) Tržna razmerja sodijo v kontekst socialnega 

kapitala zavoljo ekonomskih izmenjav, pri čemer progresivna diferenciacija in širitev domene 

ekonomske izmenjave prispeva k slabitvi socialnega kapitala. (Hirschman 1982) Slednji 

trditvi nasproti stoji t.i. »doux commerce« teza, ki jo je predstavil Thomas Paine (1951) ter ki 

predstavlja sistem, ki s tem, ko zaradi izmenjave približuje narode in posameznike, ki imajo 

korist drug od drugega, spoprijateljuje človeštvo. 

 

Socialni kapital lahko ima ob sicer pogostejši pozitivni akontaciji tudi negativno plat, kar prav 

tako narekuje razumevanje pojma v izbranem kontekstu. Proučevanje pojma socialnega 

kapitala je moč začeti tudi z opredelitvijo do ugodnosti (koristi) in tveganj socialnega 

kapitala, ki tako oblikujejo kontekst raziskave. Investiranje v socialni kapital (podobno kot v 

človeški kapital) ni reverzibilno ali konvertibilno brez nastanka stroškov. Prekomerno ali 

neuravnoteženo investiranje v socialni kapital sicer produktivno sredstvo spremeni v omejitve 

in obveznosti. Dojemanje koristi in tveganj je odvisno tudi od tega, s katerega vidika 

vrednotimo socialni kapital – socialni kapital je lahko koristen za osrednjega akterja, ima pa 
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hkrati negativne posledice za širšo skupnost. Povedano drugače, skupek elementov socialnega 

kapitala lahko pomeni različno končno vrednost za akterje.  

 

Med najbolj pogoste koristi socialnega kapitala uvrščamo informacije, vpliv in solidarnost. 

Socialni kapital pomeni dostop do več informacij, medorganizacijsko povezovanje pomeni 

tudi pridobivanje novih znanj in veščin. (Sandefur in Laumann 1998) V nekaterih primerih so 

informacije ugodne za širšo skupnost,
12

 pri čemer socialni kapital med neodvisnimi enotami 

znotraj sodelovanja spodbuja pretok informacij (Nebus 1998), Hensen pa pri tem poudarja 

tudi moč šibkih vezi, ki so pomembne za ustvarjanje tihega znanja ter so predvsem 

stroškovno učinkovite v kontekstu razvoja novih produktov. (Hansen, Podolny and  Pfeffer 

1999) Vpliv (kontrola, moč) je argumentirana s Colemanovim primerom senatorskega kluba 

ter sprejemanja in spreminjanja zakonodaje in ohranjanja politične moči ter z Burtovim 

primerom moči podjetnikov, ki povezujejo nepovezane skupine. Pod določenimi pogoji ima 

tudi vpliv pozitivni učinek za širšo skupnost (zaradi vpliva se določene stvari v skupnosti 

naredijo, izvršijo – »Power makes things done«). Solidarnost v podobi močnih družbenih 

norm in prepričanj znotraj zaprtih socialnih skupin povečuje skladnost s formalnimi kot 

neformalnimi pravili ter znižuje potrebo po formalnem nadzoru in kontroli. Solidarnost je 

tako pozitivna v povezanih zaprtih strukturah, prav tako pa v okviru šibkih vezi, ki med t.i. 

podenotami prispevajo v stopnji integracije širše skupnosti, kar pomeni tudi višjo stopnjo 

civilne pripadnosti. (Granovetter 1982) 

 

Tveganja socialnega kapitala za širšo skupnost ali za osrednjega akterja lahko povzamemo v 

ugotovitvah, da vlaganja v socialni kapital v določenih situacijah niso stroškovno učinkovita, 

da močne povezave v projektni skupini pomenijo več časa, potrebnega za izvrševanje nalog, 

pri čemer se ugotavlja učinek močnih vezi in učinek šibkih vezi, ki naj bi bile v tem kontekstu 

bolj učinkovite, ker pomenijo dostop do relevantnih informacij in cenejše vzdrževanje. 

Učinek vpliva se postavlja v kompromis z učinkom informacij. Močna solidarnost znotraj 

skupine lahko nadvlada same odnose osrednjega akterja, kar pomeni manjši pretok novih idej, 

                                                 

12
 Ob že omenjenem Burtu to tezo zagovarja tudi Uzzi (1999). 



Gojkovič, Maja. 2016. »Vpliv socialnega kapitala na regionalno inovacijsko zmogljivost«, doktorska 

disertacija.  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

42 

solidarnost med zaprtimi skupinami ima negativne učinke za širšo skupnost.
13 

Solidarnost v 

manjših skupinah prispeva k fragmentaciji družbe. Širok pretok informacij lahko tudi ovira 

inovativnost (relativnost, verodostojnost informacij, uhajanje informacij ipd.).  

 

Končna vrednost socialnega kapitala temelji na bolj kontekstualnih dejavnikih, na primer 

delovne in simbolične zahteve osrednjega akterja ter dostopnost dopolnilnih virov. Delovne 

zahteve se nanašajo na ujemanje med elementi mreže ter cilji organizacije, pri tem je ponovno 

na mestu debata o pomembnosti močnih ali šibkih vezi – prve spodbujajo prenos kompleksnih 

informacij in so odvisne od tržnih vezi ter številnosti partnerjev, druge so pomembne za 

prenos tihega znanja (ki se povezuje z zaupanjem in voljo za sodelovanje), predvsem so pa 

stroškovno ugodnejše za vzdrževanje. Pojem delovnih zahtev nekoliko razjasni napetost med 

Colemanom (zaprtost družbenih mrež) in Burtom (široke mreže, strukturne luknje). Zaprtost 

mrež se nanaša na solidarnost, strukturne luknje na pretok informacij in ustvarjanje vpliva, 

učinkovitost pa je odvisna od delovne zahteve/potrebe/potenciala socialnega kapitala. Enako 

velja za vrednost zunanjih in internih vezi. Med simbolične zahteve uvrščamo norme in 

prepričanja, ki v okolju vplivajo na vrednost socialnega kapitala (podjetnik je lahko v nekem 

okolju razumet kot legitimen, drugje bo označen za oportunističnega in egoističnega). 

Simbolične zahteve pomenijo, da uspeh organizacije ni samo v tem, da osvoji tehnične 

naloge, temveč da ustvarja in vzdržuje svojo legitimnost v okolju. Dopolnilni viri pomenijo 

kompetence oziroma sposobnosti samega osrednjega akterja, predvsem sposobnost 

kombiniranja različnih (ločenih) idej za generalizacijo novih, kar pravzaprav pomeni 

sposobnosti izkoristiti socialni kapital mreže oziroma partnerjev. 

 

Socialni kapital se kaže v različnih oblikah, determinirajo pa ga različne dimenzije. Ločevanje 

in razumevanje posameznih dimenzij (in oblik) je ključno pri povezovanju socialnega kapitala 

z drugimi pojmi, na primer ekonomsko učinkovitostjo oziroma inovacijsko zmogljivostjo. 

Večdimenzionalnost se tudi tu kaže v strukturni, kognitivni in odnosni dimenziji. 

Razumevanje navedenih dimenzij socialnega kapitala sledi najpogosteje uporabljenim 

                                                 

13 
Coleman: primer zaprtih skupin mladostnikov ter manjšega vpliva staršev, učiteljev ter posledično 

slabši učni rezultati. 
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definicijam, povzetih po Nahapiet & Ghoshal (1998). Strukturna dimenzija socialnega 

kapitala je povezana z obliko vezi v socialnem omrežju (ali je mreža »ohlapna« z veliko 

šibkimi vezi – strukturne luknje – Burt ali kohezivna – Coleman); kognitivna razsežnost je 

skupek sredstev, ki zagotavljajo skupne predstavitve, interpretacije in sisteme razumevanja ter 

se kaže v skupni viziji, namenu, unikatnem jeziku ter močno poosebljenih navadah in kulturi 

(Pearson, Carr and Shaw 2008), odnosno dimenzijo pa predstavljajo zaupanje, norme, 

identiteta. 

 

Socialni kapital je torej oblikovan večplastno, večdimenzionalno in v različnih kontekstih 

učinkuje različno. Odsotnost enotne definicije je tako logična posledica kontekstualne izbire 

za umestitev pojma socialnega kapitala, ki jo določimo z razumevanjem vzvodov oziroma 

virov socialnega kapitala, ki narekujejo lastnosti strukture mreže, pogosto tudi razumevanje 

okoliščin, ki omogočajo oblikovanje socialnega kapitala (politični, zakonodajni, kulturni, 

zgodovinski okvirji izbranega okolja), identifikacija učinkov v obliki ugodnosti in tveganj ter 

na podlagi navedenega oblikovane definicije socialnega kapitala z različnimi vsebinskimi 

poudarki. Osnovo za raziskovanje pojma socialnega kapitala v izbranem kontekstu je podal 

tudi Halpern, ki je povzel tri ključne komponente: mreža kot prva komponenta, norme, 

vrednote in pričakovanja kot druga komponenta ter sankcije, ki so potrebne za vzdrževanje 

mrež in norm kot tretja komponenta. Nadalje je identificiral tri nivoje analize in obstoja 

socialnega kapitala: individualni (mikro nivo), nivo skupin, skupnosti ipd. (mezzo nivo) ter 

nacionalni oziroma globalni nivo (makro nivo). Konceptualni okvir je združil s pojmom 

funkcije socialnega kapitala, ki se glede na omenjeni kriterij kaže v bonding ali vezivni, 

bridging ali premostitveni in linking oziroma združevalni obliki. Halpern je koncept povzel v 

sledeči shemi, z navedbo primerov: 

 

Tabela 2.1: Oblike socialnega kapitala v različnih nivojih 

 

 Mreže  Norme  Sankcije  

Vezivni 

(bonding) 
Mikro nivo 

Družina, 

sorodniki ipd. 
Ljubezen, skrb 

Umik 

pozornosti 
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socialni kapital 

Mezzo nivo 

Soseske, delovno 

okolje, podjetja, 

okrožja, regije 

ipd. 

Skupne navade, 

proces dela ipd. 
izključitev 

Makro nivo 
Država, narodi 

ipd. 

Patriotizem in 

zaupanje 

Nazivi časti in 

zakonodaja 

Premostitveni 

(bridging) 

socialni kapital 

Mikro nivo 
Znanci, prijatelji 

ipd. 
Recipročnost  (slab) sloves 

Mezzo nivo 

Združenja med 

skupnostmi, 

podjetji ipd. 

Razumevanje med 

skupinami 

Medskupinski 

konflikti 

Makro nivo 
Trgovske zveze 

ipd. 

Pogodbe, 

sporazumi 

Diplomacija, 

vojna 

 

Združevalni 

(linking) socialni 

kapital 

Mikro nivo 

Povezave s 

pomembnejšimi, 

vplivnejšimi 

Radodarnost  

Formalne 

sankcije in 

izločitev 

Mezzo nivo 

Družbeni, 

ekonomski ipd. 

razredi 

(združenja, v 

katera se 

povezujejo glede 

na podobne 

interese) 

Vzajemno 

spoštovanje 
pregon 

Makro nivo Unije ipd. 
Človekove 

pravice ipd. 

Sankcije po 

mednarodnem 

pravu 

Vir: Halpern 2005, 27 

 

Predstavljen konceptualni okvir odlično ponazori večplastnost in večdimenzionalnost 

socialnega kapitala, zagotovo pa je vsakršna nadaljnja analiza pogojena s kontekstualnim 
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okvirjem predmetne raziskave oziroma identifikacija in merjenje stopenj posameznih oblik in 

funkcij socialnega kapitala na različnih nivojih variira glede na končne spremenljivke. Zato 

definicijo pojma socialnega kapitala v nadaljevanju premikamo v kontekstualni okvir 

ekonomskega razvoja, gospodarske rasti ter nazadnje inovacijske zmogljivosti, zagotovo pa 

bomo pri določitvi razumevanja in definicije socialnega kapitala v izbranem okvirju določili 

nivo proučevanja, funkcijo socialnega kapitala, vire in vzvode socialnega kapitala ter 

sredstva, potrebna za spodbujanje in ohranjanje socialnega kapitala z namenom doseganja 

večje inovacijske zmogljivosti, s posebno pozornostjo tudi za s tem povezana tveganja.  

 

2.2 Razumevanje socialnega kapitala v okviru ekonomske učinkovitosti in inovacijskih 

sistemov 

 

V kontekstu proučevanja vpliva socialnega kapitala na ekonomsko učinkovitost in 

gospodarsko rast je socialni kapital definiran nekoliko modificirano, pogosta je interpretacija 

Grootaerta in Bastelaerta, ki pravita, da so socialni kapital institucije, odnosi, razmerja in 

vrednote, ki urejajo interakcije med ljudmi in prispevajo k družbenemu in gospodarskemu 

razvoju. (Grootaert in Bastelaer 2002) Za popularizacijo pojma socialnega kapitala v 

kontekstu ekonomske moči sta zagotovo zaslužna OECD, ki ga uvršča med pet vrst sredstev 

gospodarske rasti, ter Svetovna banka, ki socialni kapital obravnavata v dveh oblikah 

(strukturni, kognitivni) ter v treh stopnjah: mikro – posamezniki, družine; mezzo – 

institucionalno in politično okolje ter makro – regije, podjetniški grozdi ipd. ter ga definira na 

način: socialni kapital se nanaša na institucije, odnose in norme, ki oblikujejo kvaliteto in 

kvantiteto družbenih interakcij neke družbe ... Socialni kapital ni samo vsota institucij, ki 

podpirajo družbo, temveč vezivo, ki jih drži skupaj. (The World Bank 1999) Reino Hjerppe 

(2003) omenjenima dodaja še tretji vidik umeščanja socialnega kapitala v okvirje gospodarske 

učinkovitosti, to je analiza izkupičkov kolektivnih akcij. Razumevanje socialnega kapitala in 

ekonomske učinkovitosti se bolj kot na neki globalni ravni velikokrat kaže v povezovanju 

izbranih neekonomskih dejavnikov kot temeljnih lastnostih nekega sistema in kazalnikov 
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ekonomske uspešnosti, čemur se bomo podrobneje posvetili v poglavju o indikatorjih 

socialnega kapitala. 
14

  

 

Strokovna literatura, ki proučuje socialni kapital v kontekstu inovacijske zmogljivosti in 

inovacijskih sistemov, se ob poskusih definicije socialnega kapitala sočasno ukvarja tudi z 

ustreznim definiranjem pojmov inovacije, inovacijske zmogljivosti in inovacijskih sistemov. 

 

Akademska razprava na področju ekonomske geografije se je v zadnjih desetletjih 

osredotočila na dva vidika: znanje kot ključni vir konkurenčnosti in regija kot strnjena 

platforma za učinkovit prenos znanja. Oboje povezujemo z nastankom in pomembnostjo 

regionalnega gospodarstva kot odgovor splošni globalizaciji. (Hauser, Gottfried and Walde 

2007) Regija torej predstavlja platformo oziroma strnjen inovacijski sistem, ki omogoča 

učinkovito doseganje konkurenčne prednosti z znanjem, temu dodamo za razvoj inovacij 

pomemben koncept tihega znanja, ki ga je v strokovno literaturo predstavil tudi filozof 

Michael Polanyi ter ga najbolje opredelimo kot neopredmeteni »know how«, ki nastaja in se 

prenaša v neposredni interakciji in face-to-face stikih. (Howells 2002) Povedano drugače, tiho 

znanje se skriva v osebnih socialnih interakcijah in omrežjih, ki so težko ponovljiva drugje in 

jih lahko definiramo kot socialni kapital, značilen za določeno okolje. Zato je diskurz o regiji 

kot inovacijskem sistemu ter socialnem kapitalu regije sočasna interpretacija in nenehno 

iskanje povezav med inovacijskimi procesi, lastnostmi družbenih omrežij in značilnostih 

regije. Čeprav pričujoča študija črpa iz razumevanja socialnega kapitala in inovacijske 

zmogljivosti, podobna izhodišča dajejo tudi študije regij, omenimo lahko zelo znan koncept 

učečih se regij, kot Richard Florida definira območja z izrazitim spodbujanjem socialnih in 

institucionalnih vrednot, ki rezultirajo v stalnem ustvarjanju in razširjanju novega znanja in 

visoki stopnji inovacij. (Florida 1995) 

 

                                                 

14 
Sem na primer uvrščamo študije, ki ugotavljajo vpliv (generaliziranega ali institucionalnega) 

zaupanja na gospodarsko rast, proučevanje nekaterih institucionalnih spremenljivk kot učinkov 

socialnega kapitala na nacionalni ravni, kot so državne svoboščine, politična svoboda, pogostost 

političnega nasilja, meddržavne primerjave, in druge. 
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Inovacijski proces je interaktiven, tudi socialni proces. Socialni kapital pri tem, glede na 

obseg izmenjave ter stopnjo novosti in inovativnosti, ki jo omogoča, daje zanimivo 

perspektivo med-organizacijskega sodelovanja, tako je definiran kot vsota dejanskih ali 

potencialnih virov, integriranih znotraj njega samega ter dostopnih in izpeljanih iz mrež, 

povezav oziroma odnosov, ki jih poseduje posameznik ali družbena enota. (Pérez-Luño et al. 

2011) Tudi v tovrstnem konceptu socialnega kapitala naletimo na delitev, in sicer na 

strukturno dimenzijo socialnega kapitala, ki jo določajo pogostost, povezanost, hierarhija 

povezav ter odnosno dimenzijo (ki jo določajo spoštovanje, zaupanje, prijateljstvo ipd.) Obe 

dimenziji socialnega kapitala vplivata na inovativnost – ne le število partnerjev ter struktura 

vezi, pomembna je namreč tudi stopnja zaupanja, pripadnosti, kohezivnosti.
15

 

 

Tako kot pojem socialnega kapitala razčlenjujemo v luči inovacijske zmogljivosti, postopoma 

razširjamo tudi razumevanje povezanih dejavnikov, kot je znanje, katerega prenos omogoča 

socialni kapital in, ki je seveda nujno za inovacijsko učinkovitost.   

 

Predhodno smo že nakazali razlikovanje med različnimi tipi znanja in njihove pomembnosti 

za inovacijsko zmogljivost oziroma za razumevanje vpliva med-organizacijskega sodelovanja, 

torej odnosov na inovativnost (Hansen). V kontekstu inovacijske zmogljivosti, predvsem 

sposobnosti za radikalne inovacije se največkrat omenja in proučuje pojav t.i. tihega znanja 

(kodificiranega), ki je kompleksno ter ima osebnostne kvalitete, ki otežujejo njegovo 

formulacijo kot tudi komunikacijo. Kako lahko torej organizacije združijo svoj socialni 

kapital in interno znanje za večjo inovativnost? Raziskave, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem, 

zanima potencial med-organizacijskega sodelovanja za spodbujanje procesov izmenjave 

znanja in interaktivnih učinkov učnih procesov med udeleženimi. Socialni kapital torej 

omogoča prenos predvsem tihega znanja ter s tem veča inovacijsko učinkovitost. Teza, ki jo 

pri tem postavljajo Pérez-Luño et al. je, da socialni kapital ne spodbuja zgolj inovacij, temveč 

radikalne inovacije – v sodelovanju so podjetja namreč zmožna razviti produkte, ki jih sami 

ne bi mogli. Socialni kapital je pri tem procesu pomemben, ker s prenosom tihega znanja 

                                                 

15
 Novejša obravnava, ki sledi tudi že omenjenima Adlerju in Kwonu, ki govorita o vplivu vrste in 

lastnosti vezi na inovacijsko zmogljivost, je na primer tudi Mu, Peng and Love (2008).  
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omogoča raziskovanje oziroma proučevanje na primer novih tehnologij, ter je pri tem 

stroškovno učinkovit.  

 

Capaldo pravi, da se mora podjetje za dvig konkurenčne prednosti in dostopa do novih znanj 

osredotočiti predvsem na raznolikost svojih povezav z vzpostavljanjem več takih kontaktov, 

ki povečujejo raznolikost mreže, za kohezivnost ter ustvarjanje kolektivnih ciljev je torej 

pomembna kvaliteta vezi. (Capaldo 2007) Za inovativnost so nadalje pomembne dalj časa 

trajajoče, ponavljajoče se ter zaupanja vredne povezave, torej odnosna dimenzija socialnega 

kapitala, kar sovpada s konceptom močnih vezi. (Levin in Cross 2004) Pomembna je tudi 

solidarnost, kot element oziroma učinek socialnega kapitala, pri čemer je pomembna prednost 

eksternega socialnega kapitala pred internim, ki zaradi močnih skupnih norm in prepričanj in 

iz tega izhajajočega zaupanja omogoča prenos bogatejših in občutljivejših informacij. 

Porajanje zaupanja v kontekstu močnih vezi med partnerji, kot neformalno varovalo s 

pozitivnim učinkom na inovativni proces, spodbuja radikalne inovacije, za katere je značilna 

osebna oziroma čustvena angažiranost (vpletenost) akterjev. Shu et. al so tako na primer 

predstavili empirične dokaze, do so zunanje vezi podjetja lahko vzvod njegove sposobnosti 

učenja, za povečanje radikalnih inovacij v smislu inkorporacije novih tehnologij in osvajanja 

novih tržišč. (Shu, Wong and Lee 2005) Družbeni integrirani odnosi med člani raziskovalnih 

skupin imajo neposreden vpliv na dostop članov do novih informacij in znanj. (Uzzi 1997) 

 

Komunikacija, koordinacija in multidisciplinarni načini so podlaga za gojenje ustreznega 

nivoja zaupanja za socialni kapital. Vseeno ima lahko socialni kapital oziroma določeni 

elementi socialnega kapitala negativen vpliv na inovativnost, ki se kaže v odvisnosti od 

zunanjih virov kreativnosti ter v določenih oblikah zaprtosti, ki je značilna za močne in zelo 

bližnje odnose. Glede na to, da samo močno sodelovanje torej ne omogoča inovativnih 

aktivnosti, se dodaja okvir znanja s sledečimi argumenti: izvajanje znanja ima pozitiven vpliv 

na možnost inovacije; stopnja novih produktov je odvisna od sposobnosti udeleženih za 

izmenjavo in kombiniranje znanja, radikalnost inovacije pa je pri tem pogojena z vrsto znanja. 

Za radikalnost inovacije je pomemben predvsem nivo tihosti in kompleksnosti znanja – tiho 

oziroma kodificirano znanje je, kot smo že ugotovili, povezano z »know – how« in je temelj 

generalizacije neke ideje, v skladu z nekaterimi študijami pa izhaja predvsem iz izkušenj. 
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(Gopalakrishnan, Bierly and Kessler 1999; Smith, Collins and Clark 2005) Za prenos tihega 

znanja je potrebna neformalna in osebna komunikacija (tiho znanje je subjektivno) oziroma 

socialni kapital v svoji odnosni dimenziji (predvsem stopnja zaupanja). Kompleksnost znanja 

pogojuje kompleksnost inovacij. Kompleksno znanje sestoji iz več edinstvenih enot, ki 

delujejo v interakciji in so enako pomembne za končni izid, kompleksnost inovacij pa se kaže 

v težavnosti, intelektualni sofisticiranosti in izvirnosti. Lastnosti kompleksnega znanja dajejo 

višjo stopnjo novosti (radikalnosti) inovacij, inovacije, ki temeljijo na kompleksnem znanju, 

pa je težko prenesti izven organizacije, razen če gre v primeru zunanjih povezav za tesne 

povezave, ki temeljijo na zaupanju. Če zaupanja ni, organizacija omejuje svoje znanje, 

predvsem v zvezi s kompleksnimi inovacijami. Skupen učinek kompleksnosti znanja in 

socialnega kapitala torej prispeva k razvoju inovacij, lahko tudi radikalnih inovacij. Povedano 

drugače, samo socialni kapital nekega omrežja nima nujno velikega vpliva na radikalne 

inovacije, v primeru pretesnih, zaprtih povezav ima lahko v luči novosti celo negativen 

učinek, ker so organizacije zaprte v ozke mreže in odvisne od malega števila zunanjih virov 

kreativnosti. Socialni kapital ima na radikalnost inovacij vpliv v združenem učinku s tihim 

oziroma kodificiranim znanjem, pri čemer lahko je pozitivna vrednost eksternega socialnega 

kapitala kot protiuteži internemu socialnemu kapitalu zaprte mreže veliko višja – višja kot je 

stopnja socialnega kapitala, več je radikalnih inovacij, če je tudi več kompleksnega znanja in 

obratno. Ali je socialni kapital za radikalnost inovacij in dobre rezultate inovacijskih procesov 

koristen, je odvisno od vrste znanja, ki ga dotični inovacijski proces zahteva – pri tihem, 

kodificiranem znanju je socialni kapital pomemben element in vir inovacijske učinkovitosti, 

medtem ko je v primeru inovacij na podlagi formalnega, eksplicitnega in nekodificiranega 

znanja investiranje v socialni kapital nepotrebno in neučinkovito. 

 

Pri nekaterih študijah, ki se ukvarjajo z vprašanjem, kaj pogojuje inovativnost neke 

organizacije, se socialni kapital obravnava kot podkategorija drugih oblik kapitala, najbolj 

pogosto se ga uvršča med oblike intelektualnega kapitala.
16

 

                                                 

16 
Intelekualni kapital v tem kontekstu tvorijo človeški kapital v obliki znanja in sposobnosti 

posameznika, organizacijski kapital v obliki eksplicitnega znanja v organizaciji (tudi organizacijski 

spomin) ter socialni kapital kot rezultat sodelovanja in interakcije, ki pa je tudi v takem primeru 
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Tudi v primeru ugotavljanja vpliva več kategorij oziroma kapitalov na inovacijsko 

zmogljivost po študiji Carmona-Lavado,Cuevas-Rodríguez and Carmen Cabello-Medina 

(2010), je pomembno razlikovanje več tipov inovativnosti ter opredelitev indikatorjev 

inovativnosti. Mednje se uvrščajo strateški faktorji, faktorji razvojnega procesa, organizacijski 

faktorji in tržni faktorji. Faktorji razvojnega procesa in organizacijski faktorji vključujejo 

elemente organizacijskega in socialnega kapitala. Socialni kapital je ponovno obravnavan 

tako v svoji strukturni kot odnosni dimenziji, ki načeloma poseduje večji vpliv na inovacijsko 

zmogljivost. Organizacijski kapital predstavlja znanje, institucionalizirano znotraj 

organizacijskega procesa in podatkovnih baz, dokumentov, patentov in priročnikov, s katerimi 

organizacija arhivira svoje znanje. Znanje, ki ni institucionalizirano in eksplicitno (tiho 

znanje) ter je pridobljeno s socialnim kapitalom, se kodificira skozi organizacijski kapital. 

(Youndt, Subramaniam and Snell 2004) Organizacijski kapital lahko vpliva na deljenje in 

prenos novih idej in informacij na nivoju socialnega kapitala – integracija znanja pomeni 

komunikacijo in diskusijo med udeleženci. Tako organizacijski kot socialni kapital imata 

pozitiven vpliv na inovativnost – socialni zaradi močnih vezi ter osebne komunikacije, ki jo 

omogoča (inovacija je kolaborativno dejanje). Vpliv organizacijskega kapitala se razlikuje od 

vpliva socialnega – organizacijski kapital povezujemo s formalnim, eksplicitnim znanjem, ki 

vpliva na primarne inovacije oziroma inovacijske procese, povezane z izboljšavo obstoječih 

produktov in storitev, medtem ko smo za socialni kapital že ugotovili povezanost s tihim, 

kodificiranim znanjem in radikalnimi inovacijami. Organizacijski kapital ima pozitiven vpliv 

na socialni kapital, vendar nima neposrednega vpliva na inovativnost. Socialni kapital ima 

pozitiven vpliv na radikalne inovacije in torej posreduje vpliv organizacijskega kapitala na 

inovativnost. Radikalnost inovacije ima pozitiven vpliv na produkt inovacije (ki predstavlja 

novost). Interakcija med socialnim kapitalom in radikalnostjo inovacijskega procesa je torej 

precejšnja. 

 

Podobno razmišljanje zasledimo tudi v prispevku Landrya (Landry, Amara and Lamari 2002), 

ki ugotavlja, da je znanje, potrebno za inovativnost, odvisno od socialnega kapitala znotraj 

                                                                                                                                                         

definiran kot pripravljenost oziroma zmogljivost, dostopna posameznikom in skupinam v mreži, ki 

vpliva na oziroma ustvarja pretok informacij, moč (vpliv) in solidarnost. 
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regij ter dostopno skozi interakcije in učenje. Socialni kapital določa šest indikatorjev: 

poslovna mreža, informacijska mreža, raziskovalna mreža ter sredstva za participacijo, 

sredstva za odnose in sredstva zaupanja. Na znanju temelječe teorije o inovativnosti v večini 

primerov vključujejo pojem socialnega kapitala, kar izhaja iz razumevanja inovacije kot 

procesa, ki vključuje socialne interakcije oziroma inovacijo kot proces, ki vključuje 

nepredmetne kapitale. Prispevek socialnega kapitala k inovativnosti se kaže v znižanju 

predvsem transakcijskih stroškov med organizacijami – stroškov raziskav in pridobivanja 

informacij, stroškov pogajanj in sprejemanja odločitev, tudi stroškov oblikovanja in 

izvrševanja politik. Socialni kapital torej predstavlja konkurenčno prednost. Kaže se v 

različnih oblikah, kot so zaupanje, norme in povezave – slednje predstavljajo zanesljivo in 

učinkovito komunikacijsko pot.
17

 Spodbujanje inovativnosti je po ugotovitvah navedene 

študije povezano s spodbujanjem participacije in odnosov oziroma raziskovalne mreže 

organizacije. Zaupanje naj ne bi imelo neposrednega vpliva na radikalnost inovacije, prav 

tako ne poslovna mreža in informacijska mreža organizacije. Tovrstne ugotovitve sicer na 

prvi pogled odstopajo od siceršnjega prepričanja o pomembnosti zaupanja kot pomembne 

determinante odnosnega socialnega kapitala, vendar nikakor niso diametralno nasprotne 

tezam o pomembnosti zaupanja za inovacijske procese, v kolikor dodamo element znanja 

oziroma tihega znanja, s katerim se Landry in drugi niso ukvarjali ločeno. Pomemben 

poudarek in izhodišče, ki ga daje predstavljena raziskava je smotrnost ugotavljanja povezav 

med posameznimi elementi socialnega kapitala in posameznimi elementi inovacijskega 

procesa, bodisi povezovanja različnih oblik ali dimenzij socialnega kapitala z elementi, 

nujnimi za inovacijske procese, bodisi povezovanje posameznih indikatorjev socialnega 

kapitala z indikatorji inovacijske zmogljivosti.  

 

Glede na to, da študije s podobnimi izhodišči prihajajo tudi do različnih rezultatov pri 

proučevanju vpliva socialnega kapitala na inovativnost oziroma inovacijsko zmogljivost, je 

                                                 

17
 Tudi v tem prispevku se socialni kapital obravnava v strukturni in kognitivni dimenziji, pri čemer v 

prvo sodijo vloge akterjev, pravila in procedure, ki predstavljajo sredstva mreženja, odnosov in 

participacije, medtem ko v kognitivno dimenzijo sodijo norme, vrednote, način vedenja, odnosi in 

prepričanja. 
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pomembno spoznanje, da do različnih rezultatov lahko pride tudi zaradi drugačnih teoretskih 

izhodišč in razumevanja pojma socialnega kapitala kot tudi pojma inovativnosti. 

 

Izreden prispevek in razmislek na tem področju ponujata Frane Adam in Hans Westlund, ki 

sta uredila zbornik o socio-kulturnem kontekstu inovativnosti. (Frane in Westlund 2013) 

Tradicionalni dejavniki ekonomske produktivnosti se namreč umikajo povečanemu vplivu 

znanja in ostalih nematerialnih dejavnikov na gospodarski razvoj. Ključno izhodišče 

proučevanja tovrstnih dejavnikov inovacijske zmogljivosti je, da se proces inovacije dogaja v 

določenem družbenem kontekstu in v okviru določenih vrednot, torej v določenem kulturnem 

in kognitivnem kontekstu. Proučevanje odnosa med inovacijsko zmogljivostjo in socialnim 

kapitalom odpira številna konceptualna in metodološka vprašanja, katerim se bomo posvetili 

v poglavju o indikatorjih tako socialnega kapitala kot inovacijske zmogljivosti, na tem mestu 

pa izpostavimo, da je v okviru tovrstnih študij potreben epistemološki obrat k post-

pozitivizmu, v smislu večjega poudarka na etnološkemu pristopu, študiju primerov in 

triangulaciji. 

 

K poskusu relevantne in glede na kontekstualno specifičnost ustrezne definicije pojma 

socialnega kapitala se bomo torej vrnili po pregledu razumevanja in definiranja pojma 

inovacijske zmogljivosti, metodoloških orodij in pregled obstoječih kvantitativnih in 

kvalitativnih študij socialnega kapitala kot tudi inovacijske zmogljivosti. 

 

3 SOCIALNI KAPITAL IN SOCIO-KULTURNI DEJAVNIKI 

RAZVOJNE USPEŠNOSTI 

 

 

Razmišljanje o socialnem kapitalu v kontekstu socio-kulturnih dejavnikov razvoja oziroma 

njegovega pomena za razvojno uspešnost nekega organiziranega sistema, kot je regija, temelji 

na (večinoma sprejemljivi) tezi, da je kooperacija ključna določilnica socialnega kapitala. 

Kooperacija se pojavlja v številnih kontekstih in povezavah, ki kažejo vpliv socialnega 

kapitala na oblikovanje kooperativnih organizacijskih oblik, ki temeljijo na timskem delu in 

projektnem menedžmentu. 
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Socialni kapital, brez katerega v nekem okolju ne moremo preiti k dejanski kooperaciji in 

udejanjanju kooperacije v relevantnih organizacijskih oblikah, po prispevku Adama in drugih 

(2001) obravnavamo v sledečih aspektih: 

 

1)  Socialni kapital kot katalizator diseminacije človeškega oziroma intelektualnega 

kapitala. 

Človeški kapital kot del intelektualnega kapitala v obliki znanja in kompetenc, sta po svoji 

definiciji posedovana – lahko sta  »mrtvi kapital«, če ne pride do pretoka tega znanja in 

kompetenc, z mehanizmi rekombinacije in rekonfiguracije, na način primernosti za 

tehnološko uporabo ali za rešitev družbenih problemov (glej Gibbons et al 1994). Socialni 

kapital je v tem kontekstu lahko opredeljen kot vir, ki izvaja to vlogo. Različna omrežja na 

osnovi generalizirane vzajemnosti, zaupanja in pripravljenosti za kooperacijo, so namreč 

predpogoj za prenos in širjenje znanja in inovacij (Giddens 2000).  

 

2) Socialni kapital kot osnova za višje nivoje sinergije in koordinacije. 

V raziskavah, ki jih vodi Svetovna banka, sta v okviru ekonomske učinkovitosti poudarjeni 

potrebi po povezovanju med vlado in civilno družbo in po oblikovanju javno-privatnega  

partnerstva (Woolcock in Narayan 2000). To konceptualizacijo lahko definiramo tudi kot 

diskretno reintegracijo individualnih in kolektivnih projektov ter virov v bolj kompleksne 

okvire strateškega upravljanja. Seveda to upravljanje po naravi ni hierarhično, saj se lahko 

pojavi samo v obliki kontekstualnega upravljanja. Na tem mestu izstopata povezovalna in 

premostitvena funkcija socialnega kapitala.  

 

3) Socialni kapital kot »mazivo« omrežnih oz. projektnih organizacij. 

V višje razvitih okoljih je več organizacij, ki temeljijo na projektih, so manj hierarhične, bolj 

fleksibilne in zaradi svoje organizacijske narave predpostavljajo bolj zahtevno obliko vodenja 

in komunikacije. Za okolja, kjer zaznavamo nizko stopnjo socialnega kapitala, je značilen 

počasen razvoj takih organizacij. Enako velja za ustanavljanje skupin na različnih področjih, 

od industrije do raziskovalnih timov na univerzah in inštitutih.  
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4) Socialni kapital kot pospeševalec intermediarnih institucij. 

Ta vidik je povezan s projektnim in asociacijskim tipom organizacij, čeprav ima tudi širše 

implikacije. V bistveni meri zadeva odnose in omrežja znotraj civilne družbe. Socialni kapital 

je organizacijski fenomen, ki daje zmožnost oblikovati asociacijski in projektni tip 

organizacij. Na ta način deluje socialni kapital kot katalizator drugih kapitalov in virov. 

(Adam in drugi 2001, 51-53) 

 

Vprašanje socialnega kapitala kot dejavnika oblikovanja določenega regijskega okolja kot 

pomembne baze za razvoj visoko konkurenčnih dejavnosti predpostavlja upoštevanje 

celostnega sklopa socio-kulturnih dejavnikov razvojne uspešnosti, kot so to predstavili Adam 

in drugi (slika 3.1). 

 

Slika 3.1: Model socio – kulturnih dejavnikov razvojne uspešnosti 

 

Vir: Adam in drugi (2001, 8) 

 

Model je zastavljen na treh ravneh, pri čemer je tretja raven razvojna uspešnost kot rezultat 

razvojnih procesov. Pri oblikovanju le-teh je najpomembnejša druga raven t.i. aktualnih in 
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perspektivnih razvojnih dejavnikov, glede na shemo internih in eksternih.
18

 Prvi so nanizani v 

medsebojno pogojenih petih sklopih. Model izhaja iz predpostavke, da je osrednjega pomena 

socialni kapital, ki ima multiplikativne učinke na druge sklope. Ker lahko govorimo tudi o 

povratnem vplivu, je socialni kapital vendarle odvisna spremenljivka, vendar brez nje družba 

ne more izkoristiti drugih razvojnih potencialov – obstoječih človeških resursov ni mogoče 

mobilizirati brez zadostne količine socialnega kapitala. Za politično stabilnost, učinkovitost 

države in tudi ekonomski razvoj je lahko socialni kapital morda celo bolj pomemben od 

fizičnega in človeškega kapitala. 

 

Najpomembnejša vira konkurenčnosti neke regije sta inovativnost in sofisticiranost izdelkov 

in storitev (Porter, 2001) razvijanje konkurenčnosti pa je v veliki meri lokaliziran proces, 

vezan na lokalizirano znanje in učenje. Neprenehno učenje in ustvarjanje novega znanja je v 

primeru predvsem nizko- in srednje tehnoloških dejavnosti pravzaprav edini način preživetja 

tovrstnih dejavnosti na območjih, kjer previsoki stroški onemogočajo cenovno konkurenčnost. 

Z vidika inovacije in inovativnosti, upoštevajoč interaktivno pojmovanje inoviranja, znanje ni 

informacija, temveč proces, pri čemer je razvijanje in diseminacija znanja socialni proces, ki 

predpostavlja medorganizacijsko učenje in komunikacijo, za kar je potrebna določena stopnja 

interakcije. Nadalje je potrebno razlikovati med učenjem za izboljševanje produktov in 

procesov ter institucionalnim učenjem, zavoljo nujnosti obstoja in učinkovitega delovanja 

tako formalnih kot neformalnih institucij, ki spodbujajo zaupanje in ekonomsko koordinacijo. 

De la Mothe in Paquet opozarjata na družbene predpostavke procesov učenja. Ker inovacija 

zanju predstavlja predvsem novo praktično znanje, je za organizacijo bistvena sposobnost 

absorbiranja tega znanja, torej je odvisna od odnosov med akterji učnega procesa oziroma od 

oblike odnosov med akterji inovacijskega sistema. Navedena avtorja pri tem poudarita pomen 

bližine, zaupanja in vrednot solidarnosti. (Adam in drugi 2010) 

 

                                                 

18
 Eksterni dejavnik je odprtost družbe − ta dejavnik implicira tako racionalno izrabo eksternih 

resursov (npr. neposrednih tujih investicij ali sredstev iz strukturnih skladov) kot tudi aktivno 

prilagodljivost na okolje, ki je že po definiciji bolj kompleksno kot sam sistem (določena družba) 

(Heylighen 1992). 
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4 INDIKATORJI IN MERJENJE SOCIALNEGA KAPITALA 

 

 

Kot že rečeno, se številne novejše študije ukvarjajo s proučevanjem učinkov socialnega 

kapitala na pretežno ekonomske pojave (gospodarska rast, inovacijska zmogljivost ipd.). Med 

mnogoterimi indikatorji, s katerimi določajo stopnjo socialnega kapitala v izbranih okoljih 

(podjetja, regije, države, ipd.) se najpogosteje pojavljajo zaupanje oziroma generalizirano 

zaupanje, nadalje članstvo v prostovoljnih organizacijah, preživljanje časa v prostovoljnih 

organizacijah, nadalje politična stabilnost, delež volivcev, družbene norme in pravila ter z 

njimi povezano institucionalno zaupanje, tudi različne oblike odnosov.  

 

Kljub intenzivnim diskusijam v preteklih dveh desetletjih se določanje pojma indikatorjev 

socialnega kapitala zdi relativno neuspešno. Fragmentarno razumevanje pojma kot 

indikatorjev socialnega kapitala je predvsem posledica pozitivistične doktrine, ki se kaže v 

prevelikem poudarku na kvantifikaciji, premajhnem upoštevanju kakovosti in izvora 

podatkov, zanemarjanju družbeno – kulturnega okvira produkcije in pomena že zbranih 

podatkov ter predvsem pomanjkanja zanimanja za pojasnitev kontradiktornih, kontroverznih 

izsledkov, kar je še posebej značilno za mednarodne študije, kjer so rezultati velikokrat v 

nasprotju s teoretičnimi pričakovanji, odsotna pa je tendenca avtorjev za pojasnitev teh 

kontradiktornosti. Novejši avtorji, ki so obravnavali pojem socialnega kapitala, so povečini 

raziskovalci ekonomskih znanosti in poslovnih ved, kar prav tako pomeni težnjo h 

kvantifikaciji ter nekritično obdelavo obstoječih (družboslovnih) podatkov – zgolj iz ene baze 

ipd.   

 

Zaradi navedenega in pa močne kontekstualne specifičnosti socialnega kapitala zahteva po 

enotni operativni definiciji ni realna. Primerno je, da je metodologija in konceptualizacija 

socialnega kapitala vezana na natančnejše definiranje ravni in konteksta raziskovanja, ter da z 

uporabo primernih raziskovalnih orodij zagotovimo transparentnost in preverljivost 

rezultatov. 
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V tem poglavju želimo določiti indikatorje socialnega kapitala, ki bodo omogočali 

triangulacijo metod ter katerih izsledki bodo lahko pojasnjeni tudi v primeru kontradiktornosti 

s teoretičnimi izhodišči. 

 

4.1 Kvantitativna analiza indeksa socialnega kapitala 

 

Zaupanje je kot indikator socialnega kapitala kar dobro utemeljeno – Putnam meni, da je 

zaupanje mazivo, ki olajšuje aktivnosti potencialnih virov pri drugih akterjih, vključenih v 

kooperativno omrežje. Zaupanje kot mnogokrat edini kazalec socialnega kapitala je postalo 

legitimno zlasti z nekaterimi mednarodnimi raziskavami, ki so dokazale povezanost med 

stopnjo zaupanja, politično stabilnostjo in gospodarsko močjo (primer povezave med 

navedenimi elementi pri državah z visoko stopnjo zaupanja – ZDA, Nemčija, Japonska, ne pa 

tudi pri državah z nizko stopnjo zaupanja – Francija, Italija). (Fukuyama 1995) 

 

Delež t.i. splošnega zaupanja sistematično meri tudi Evrobarometer, ki ugotavlja, da je na 

primer med starimi članicami več takih, ki izražajo zaupanje, kar po Inglehartu (World Value 

Study 1997) kot po drugih raziskovalcih pomeni tudi večjo stabilnost demokratičnih režimov. 

Ugotovitev, da je zaupanje v druge članice EU višje tam, kjer je višje tudi zaupanje v lastne 

državljane (Kaase in Newton 1995), potrjuje ugotovitev, da je zaupanje izrazito vzajemen 

socialni pojav. 

 

Pri mednarodni primerjavi Slovenije glede stopnje medsebojnega zaupanja je pomembno 

izpostaviti nekatere predhodne ugotovljene korelacije v skladu z obsežno statistično analizo 

odnosov med medsebojnim in institucionalnim zaupanjem. (Rus in Toš 2005) Ugotovljeno je 

bilo, da medsebojno zaupanje vpliva na kakovost življenja in kakovost delovnega življenja, 

nadalje da vrednostna usmerjenost ni pomembno povezana s kazalniki medsebojnega 

zaupanja, medtem ko je dokaj očitna povezava z najpomembnejšimi statusnimi kazalci, se 

pravi od položaja in vloge, ki jo imajo respondenti v družbi. V okviru raziskave ni bilo 

ugotovljenih tesnejših povezav med medsebojnim zaupanjem, članstvom v NVO in 

pogostejšimi socialnimi stiki, vendar bi lahko to pripisali naravi raziskave (ločeno 

obravnavanje odnosov glede na posamezne vrste stikov bi najverjetneje apliciralo močnejšo 
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povezanost). Ugotovitev, da med medsebojnim zaupanjem in institucionalnim zaupanjem ni 

pomembnejših povezav, je dokaj v skladu z Inglehartovimi tezami ter precej na mestu. 

 

Drugi indikator, temelječ na izsledkih Evropske raziskave vrednot, je aktivno članstvo 

oziroma neplačano delo v prostovoljnih organizacijah ter aktivnosti in preživljanje časa v 

»klubih in asociacijah«. Na točki, kjer participacijo v NVO razumemo kot indikator 

socialnega kapitala vendarle velja opozoriti na motivacijo za aktivno članstvo. Glede na 

veljavno zakonodajo v Sloveniji ter v kontekstu gospodarske krize verjetno obstaja možnost 

motivacije za članstvo v NVO ne v povezovanju in aktivni participaciji, temveč v davčnih 

olajšavah, možnostih subvencij in drugih ugodnostih za NVO v primerjavi z gospodarskimi 

subjekti. Smiselnost tovrstnega razmišljanja bi morebiti lahko potrdila analiza registriranih 

gospodarskih subjektov, ki so hkrati tudi nosilci NVO. Zato je smiselno pogledati tudi tretji 

indikator, preživljanje časa v klubih in asociacijah, ki lahko razkrije nekoliko drugačen 

vzorec. 

 

Kot omenjeno uvodoma, se kot ključna spremenljivka najbolj pogosto pojavlja zaupanje 

oziroma generalizirano zaupanje. Sledijo ji nekatere institucionalne spremenljivke, ki 

odražajo učinke socialnega kapitala na nacionalni ravni, to so državne svoboščine, politična 

svoboda, tudi pogostost političnega nasilja.
19

  

 

Družbeni oziroma civilni socialni kapital sestavljajo ko-operativne norme, medosebno 

zaupanje in družbene vezi. Visoka stopnja zaupanja ima ekonomski učinek s tem, ko zvišuje 

ekonomsko učinkovitost z zmanjševanjem transakcijskih stroškov, stroškov pogajalskih 

pogodb ter vpliva na pospeševanje pogodb oziroma dogovorov v primerih sporov in goljufij.
20

  

                                                 

19
 Avtorji, ki so na meddržavni ravni primerjali raven državnega socialnega kapitala in gospodarsko 

rast s pomočjo merjenja tovrstnih institucionalnih spremenljivk, so na primer Kormendi in Meguire, 

Grier in Tullock (politična represija) ali Baro (politična stabilnost). Povezave med subjektivnim 

ocenjevanjem političnih tveganj ter gospodarsko rastjo sta proučevala tudi Knack in Keefer.  

20 
Med avtorji, ki so raziskovali vpliv zaupanja na gospodarsko rast, se omenjajo La Porto et al., Knock 

in Keefer, Zak in Knack. 
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Norme in vrednote kot indikator socialnega kapitala so povezane s kulturnimi razlagami tega 

družbenega pojava, ki lahko izhajajo iz tez, kot so, da norme spodbujajo človeško mobilnost 

in akumulacijo človeškega in fizičnega kapitala v nekaterih družbenih okoljih, medtem ko jih 

druge ovirajo. (Gratano, Inglehart and Leblang 1996) Socialni kapital se omenja tudi v 

študijah, ki raziskujejo pojav revščine, predvsem zaradi ugotovitev, da je lahko med revnimi 

precej visoka stopnja zaupanja, ki naj bi sicer bilo indikator gospodarske rasti. Avtorji razlog 

za to vidijo v nacionalnem socialnem kapitalu, ki ustvarja in nastaja predvsem zaradi pravic 

privilegiranih in bogatih. 

 

Za merjenje socialnega kapitala se nekatere študije osredotočajo na obnašanje v skupini 

oziroma mreži kot izhodišču socialnega kapitala. Pomembno razlikovanje, ki ga je predstavil 

Reino Hjerppe, se nanaša na pojmovanje narave in vloge skupine (Putnam, Olsen, 

Fukuyama). V analizi ekonomskih učinkov se ugotavlja pozitiven oziroma negativen vpliv 

skupine, pri čemer obstaja Olsen-tip skupine (različne interesne skupine, ljudje se združujejo 

zaradi rent ipd.), ki znižujejo gospodarsko rast in Putnam-tip skupine (primarno družbeni 

nameni, povečujejo medsebojno zaupanje v družbi), ki imajo pozitiven učinek na gospodarsko 

rast. Hjerppe je raziskoval tudi vlogo civilne participacije pri gospodarski rasti ter ugotovil, da 

naj bi bila le-ta zanemarljiva. Kakorkoli, priznava pa ugotovitve, da je aktivna participacija 

pomembna spremenljivka, ki razlaga uspešnost v različnih mikroekonomskih projektih v 

državah v razvoju (Narayan in Prichett). Glede na vezi v skupini in med skupinami tudi 

Hjerppe razlikuje med vezivnim (bonding) in premostitvenim (bridging) socialnim kapitalom. 

Strinja se tudi glede ugotovitev, da ima lahko močna skupinska formacija (v drugih študijah 

zaprte skupine ali mreže) negativen učinek na gospodarsko rast, ker ovira fleksibilnost in 

inovativnost. Hjerrpe opozori tudi na pomemben zgodovinski vidik socialnega kapitala in 

obnašanja v skupini – neki vzorec vedenja ima v določenem trenutku zgodovine pozitiven 

učinek, kasneje pa negativnega, predvsem če interesna skupina zaradi ustaljenega 

vedenjskega vzorca postane sovražna inovativnosti in nefleksibilna. (Hjerppe 2003) 

 

Generalizirano zaupanje, institucionalno zaupanje, aktivna participacija in politična aktivnost 

so sicer spremenljivke, ki jih je za evropske države mogoče povzeti po obstoječih statistikah 

in študijah, predvsem EVS, nadalje tudi ESS in WVS. K temu se bomo vrnili v empiričnem 
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delu disertacije. V nadaljevanju bomo teoretični okvir razširili s premislekom o drugih 

morebitnih determinantah socialnega kapitala, ki se jih da določiti bodisi kvantitativno bodisi 

kvalitativno. 

 

Obravnava možnosti kvalitativnega merjenja socialnega kapitala je nujna in je logično 

izhodišče razumevanja pojava socialnega kapitala v kontekstu inovacijske zmogljivosti, ki 

kaže nezadostnost obstoječih empiričnih raziskav in sekundarnih podatkov, ki jih bomo 

morali za namene pričujoče disertacije nadgraditi s primarnimi kvalitativnimi podatki, ter tako 

s pomočjo triangulacije podati končne ugotovitve. 

 

4.2 Kvalitativna analiza indeksa socialnega kapitala 

 

V nadaljevanju so opisane nekatere najbolj znane mednarodne iniciative za merjenje 

socialnega kapitala, s pomočjo katerih prehajamo v povezovanje kvantitativno in kvalitativno 

določljivih spremenljivk socialnega kapitala. Na prvem mestu je Svetovna banka, z modelom 

za naslavljanje socialnega kapitala, ki temelji na pomembnosti kontekstualnih spremenljivk, 

ter ki je kombinacija kognitivnega, strukturnih in institucionalnih elementov socialnega 

kapitala. Model se osredotoča na študije manjših primerov ter specifične razvojne situacije, 

predvsem z vidika, da so razmerja dimenzij socialnega kapitala različna glede na situacijo 

oziroma okolje. Trije najbolj pogosti indikatorji se lahko odražajo kot vir socialnega kapitala, 

to so sestava in obseg kooperativnega omrežja (individualnega in kolektivnega); kot vir in 

rezultat socialnega kapitala – odvisno od izhodišča, to so institucionalno zaupanje in 

spoštovanje norm ter njihove vsebine ali kot rezultat socialnega kapitala, to je obseg 

kolektivnih akcij (dejanj, ukrepov) oziroma izid kooperacije.
21

  

 

Na drugem mestu je OECD, ki se osredotoča na razvite države ter socialni kapital raziskuje 

kot indikator blagostanja kot končni rezultat. Po OECD so socialni kapital »omrežja, skupaj s 

skupnimi normami, vrednotami in dogovori, ki omogočajo sodelovanje v ali med skupinami« 

                                                 

21
 Na podlagi navedenega je Svetovna banka razvila orodje za merjenje socialnega kapitala v 

razvijajočih se državah (Toolkit SOCAT). 
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(OECD, 2001: 47). OECD uporablja metodo komparativna analiza oziroma iskanje skupnih 

orodij merjenja socialnega kapital med državami, na podlagi katerih oblikuje primerljive 

podatkovne baze. Pristop je nesporno šibek že zaradi dejstva, ki izhaja iz same definicije, torej 

da socialni kapital variira glede na lokalni, regionalni oziroma nacionalni kontekst oziroma da 

variira glede na problemsko izhodišče. Posledično so v okviru OECD oblikovali model 

standardiziranih vprašanj, ki jih je mogoče integrirati v nacionalne ali mednarodne študije z 

namenom identifikacije določenega števila indikatorjev (International social survey program). 

 

Indikatorji socialnega kapitala po modelu standardiziranih vprašanj (razvoj: t.i. Sienna Group) 

so:  

 

 družbena vpetost 

 družbena podpora 

 družbena omrežja in 

 aktivnost v družbi (državljanska participacija). 

 

Merjenje socialnega kapitala v Združenem kraljestvu, v domeni Službe za nacionalno 

statistiko na podlagi OECD je doprineslo k identifikaciji razvoja pet glavnih dimenzij 

socialnega kapitala: participacija oziroma angažiranost in socialna predanost/nadzor, samo-

učinkovitost/percepcija družbe oziroma družbena interakcija, družbene mreže, družbena 

podpora/recipročnost in socialna kohezija. Ker se podatki, vezani na te dimenzije zbirajo iz 

različnih baz in niso nujno medsebojno povezani, obstaja tveganje napačnega sklepanja 

oziroma kontradiktornih informacij; zato so vprašanja testirali skozi posebno študijo stanja 

gospodinjstev (GHS 2004-2005). 

 

V Kanadi so socialni kapital testirali kot odvisno spremenljivko oziroma so ga skušali 

razložiti z uporabo drugih dejavnikov, oziroma so iskali povezavo predstavljenih dimenzij z 

že uporabljenimi vprašanji v obstoječih študijah. Problem kanadskega pristopa je ugotavljanje 

učinkov socialnega kapitala na različna področja (gospodarstvo, zdravje itd.) ter hkratna 

možnost manipulacije v politične namene. 
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Pri avstralskem modelu gre predvsem za razvoj v okviru državnih smernic; statistični uradi 

sledijo koherentnemu konceptualnemu okvirju, ki ločuje med družbenimi omrežji kot 

determinantami socialnega kapitala ter učinki socialnega kapitala. Tako so oblikovali sklop 

potencialnih indikatorjev in primerov vprašanj za vsak indikator za merjenje socialnega 

kapitala oziroma za zbiranje podatkov. 

 

Pomanjkljivost večine omenjenih študij je, da socialni kapital razumejo kot končni izidi 

namesto kot pojasnjevalno komponento za določene družbeno-ekonomske izide. 

 

Francoski raziskovalci (Ponthieux of France’s Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques) so kot odgovor na nezmožnost empirično dokazati koncept socialnega kapitala 

v predpostavki presegli z doseganjem naslednjih pogojev: 

 

 v izhodišču je potrebno vedno biti osredotočen na specifični problem, v okviru 

katerega se raziskuje socialni kapital, 

 teoretični okvir mora biti povezan z drugimi analitičnimi okvirji, ki obdajajo pojem 

socialnega kapitala, 

 nujna je formulacija jasnih hipotez, na podlagi katerih se določijo spremenljivke, zelo 

razumljiva morata biti način in vrstni red obravnave spremenljivk v analizi. 

 

Sklep, do katerega prihajamo, je po pregledu raziskav, da bi empirične raziskave socialnega 

kapitala namesto od različnih analitičnih študij (WVS, določene nacionalne študije) lahko 

imele koristi od bolj raziskovalnih študij, kot so kvalitativne analize, študije primerov in 

socialnega eksperimentiranja.
22

 

 

Skozi analizo družbenih omrežij se torej lahko raziščejo možne hipoteze glede različnih 

lastnosti družbenih omrežij in kako delujejo v različnih situacijah in kontekstih; analiza 

                                                 

22
 Podobno sta v okviru svojih raziskav ugotovila tudi Adam in Rončevič, na pomembnost 

kvalitativnega raziskovanja je opozoril predvsem Adam (2012). 
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družbenih omrežij nudi vrsto analitičnih orodij in tehnik za merjenje socialnega kapitala z 

relativno natančnostjo, tako na individualni kot na kolektivni ravni. 

 

Raziskovalna politika se je torej prevesila v to, da socialni kapital temelji na pristopu socialne 

mreže. Kanadski raziskovalci (Franke), h katerim se obračamo v nadaljevanju in ki so skušali 

določiti novo metodologijo merjenja socialnega kapitala, izhajajo iz indeksa socialnega 

kapitala v kontekstu orodja javnega dobrega oziroma orodja javne politike. Na podlagi tega so 

povzeli definicijo, ki pravi, da je socialni kapital povezan z družbenimi omrežji, ki omogočajo 

dostope do družbenih virov in družbene podpore. Tovrstne študije je sicer potrebno jemati z 

rezervo, predvsem ker so financirane in usmerjanje s strani vlade in so velikokrat odraz 

političnih interesov, lahko pa opozorijo na določene elemente, pomembne za lastno 

raziskovalno delo. V nadaljevanju bomo torej pogledali študijo socialnega kapitala v 

kontekstu razvoja in evalvacije javnih politik in vladnih programov v Kanadi. (Franke 2005) 

 

Raziskava temelji na treh različnih pristopih h konceptu socialnega kapitala, ki pogojujejo 

načine merjenja socialnega kapitala: mikro-pristop (temelji na naravi in oblikah 

povezovalnega vedenja), makro-pristop (pogoji za sodelovanje) in mezzo-pristop (strukture, 

ki omogočajo povezovanje). 

 

Mikro-pristop je povezan s kognitivnim socialnim kapitalom, po definiciji Svetovne banke, 

sledeč Grootaertu and van Bastelaeru (2001) ter se izraža v nagnjenosti akterjev za 

sodelovanje. Socialni kapital je definiran kot potencial strategij za povezovanje in sodelovanje 

v obliki asociacij, skupin ipd. oziroma kot produkt akterjeve motivacije za povezovanje, 

odnosov (vrste asociacij, ki pogojuje sodelovanje) ter dojemanja skupnih vrednot. 

 

Makro-pristop je povezan z integracijo in socialno kohezijo. Zagovorniki tega pristopa vidijo 

socialni kapital kot družbeno korist (sledeč Putnamu). 

 

Mezo-pristop se nanaša na strukturni socialni kapital, po definiciji Svetovne banke, pri čemer 

je pomembna instrumentalna vrednost oziroma potencial socialnega kapitala za prenos in 

ustvarjanje informacij in znanja, pri tem pa socialni kapital ni ne lastnost posameznika ne 
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lastnost skupine, temveč nekaj, kar nastane iz soodvisnosti med posameznikom in skupino 

znotraj družbe. 

 

Franke je razvila model socialne mreže kot bistvenega problemskega elementa: kako socialne 

mreže delujejo kot potencialni razjasnjevalni element v kontekstu problema X? Model temelji 

na predpostavki, da omrežja torej marsikaj pojasnjujejo, vendar ob prisotnosti drugih 

elementov. Osrednjo vprašanje je torej, kaj so drugi razjasnjevalni  faktorji, ki so 

komplementarni ali lahko delujejo v vlogi socialnega kapitala? 

 

Slika 4.1: Operativni okvir socialnega kapitala. 

 

Vir: Franke (2005, 9) 

 

Predstavljeni model ločuje socialni kapital (omrežja) od njegovih virov (determinant) ter 

njegove funkcije (rezultatov), kar je po mnenju avtorice ključno pri izogibanju konfuznih 

razlag indikatorjev socialnega kapitala. Predlagani model daje poudarek kontekstu socialnega 

kapitala, ki tvori operativni okvir socialnega kapitala (družbene, politične, kulturne institucije, 

položaj posameznika ali skupnosti). Prednost modela se kaže v socialnem kapitalu kot odvisni 



Gojkovič, Maja. 2016. »Vpliv socialnega kapitala na regionalno inovacijsko zmogljivost«, doktorska 

disertacija.  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

65 

ali kot neodvisni spremenljivki. Pri ugotavljanju operativne funkcije socialnega kapitala 

predstavljen raziskovalni koncept odpira vprašanje distribucije – kdo (vrsta organizacije) ima 

dostop do virov socialne mreže X v določenem sklopu okoliščin. Nadalje nagovarja tudi 

ciljno specifičnost socialnega kapitala − zakaj se določene socialne mreže mobilizirajo in v 

čem rezultirajo. Iz tega raziskovalnega koncepta izhaja, da bolj natančno, kot je definirano 

vprašanje javne politike oziroma specificiran izid neke javne politike, lažje je meriti socialni 

kapital (merjenje socialnega kapitala v kontekstu orodja javnega dobrega). 

 

Neposredni izidi aktiviranja socialne mreže ali pridobivanje virov/sredstev socialnega kapitala 

se kažejo v naslednjih oblikah: kooperacija (kolektivno delovanje); podpora (materialni viri, 

finančna pomoč, zagotavljanje storitev, čustvena podpora in izmenjava informacij, nasvetov 

ali strokovnega znanja); vpliv na vedenje (družbeni nadzor, krajevni učinki, vpliv mentorjev) 

ter dvig zmogljivosti (na individualni ali kolektivni ravni) oziroma razvoj in sposobnost 

soočanja z določenimi situacijami ali izzivi.  

 

Model odgovarja tudi na vprašanje zmogljivosti ustvarjanja socialnega kapitala oziroma 

ustvarjanja družbenih omrežij. 

 

Analiza socialnega kapitala kot enoto analize predpostavlja odnose med posamezniki oziroma 

skupinami. Vprašanje socialnega kapitala torej ni metodološko, temveč analitično. 

 

Opazna sta dva nivoja analize socialnega kapitala. Prvi nivo je zaznavanje elementov, ki 

nakazujejo prisotnost socialnega kapitala (vrednost socialnih omrežij), ki zahteva analizo 

družbenih mrež z ugotavljanjem razlik med kvantiteto ali tipi socialnega kapitala, do katerih 

dostopa fokusni akter; kdo je del/ni del mreže, ki predstavlja družbeno pomemben vir ter 

kakšni tipi omrežij prevladujejo v izbrani skupnosti. 

 

Drugi nivo se navezuje na vprašanje, kako socialni kapital deluje, kar zahteva upoštevanje 

dinamike socialnega kapitala (socialni kapital nastaja in prehaja znotraj  socialnih interakcij), 

opozarja na pomembnost družbeno-prostorskega aspekta ipd. 
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Na podlagi predstavljanega lahko prepoznamo razvoj naslednjih indikatorjev: lastnosti mreže, 

članov in odnosov, kar pomeni da so identifikacija določenih strukturnih elementov družbenih 

mrež; prepoznavanje uporabnosti virov in njihove potencialne dostopnosti so glavni kriteriji, 

ki naznanjajo razvoj večine kazalcev socialnega kapitala v mreži. 

 

Nadalje indikatorji sovpadajo z nekaterimi že znanimi elementi strukturnega, kognitivnega in 

odnosnega socialnega kapitala, kot so lastnosti mreže, ki se ugotavljajo na podlagi velikosti 

mreže in gostote mreže (ekskluzivnost mreže) ter tudi na podlagi karakteristik pripadnikov, 

ter raznolikost mreže oziroma družbena homogenost znotraj mreže − bonding odnosi; manjša 

homogenost − bridging odnosi, heterogenost − linking odnosi. Relacijske lastnosti (pogostost, 

intenzivnost, prostorska bližina odnosov) so definirane kot tretji tip indikatorjev strukture 

mreže in temeljijo na teoriji močnih in šibkih vezi. 

 

Dinamika mreže pomeni pogoje za kreacijo in mobilizacijo mreže. Model torej želi 

odgovoriti, kako delujejo pogoji za operacionalizacijo in mobilizacijo mreže za zagotavljanje 

dostopa članov do določenih virov, ki so lahko zunanji ali interni glede na mrežo. 

 

Mobilizacija mreže izhaja iz razlikovanja med potencialnimi in dejansko uporabljenimi viri, 

Reimer je namreč pokazal vrzel med potencialnimi viri in tistimi, ki so dejansko uporabljeni. 

(Reimer 2002) Priporočeni indikatorji mobilizacije mreže so pogoji dostopa (obstoj ali 

odsotnost alternativnih rešitev, občutka soodvisnosti ipd. – spodbujanje produktivnih in 

trajnostnih odnosov) ter vrzel med zaznanimi in mobiliziranimi viri (pričakovana podpora in 

dejansko izkazana podpora). 

 

Socialni kapital se kaže tudi v zmogljivosti članov mreže oziroma v odnosni zmogljivosti. 

(Negrón in McCarty 2003) Med indikatorje za ugotavljanje te zmogljivosti prištevamo na 

primer psihometrične teste za ugotavljanje odnosnih zmogljivosti, kar pa je bolj pomembno 

za določanje individualnega socialnega kapitala. Na ravni kolektivnega socialnega kapitala je 

pomembna odnosna zgodovina – če se mreža oziroma skupina namreč formira na podlagi 

predhodnih neformalnih povezav, ima večje možnosti za uspeh. (Charbonneau in Simard 

2005) 
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Stabilnost mreže se ugotavlja s priporočenimi indikatorji: odnosna stabilnost (predhodni 

neformalni odnosi, prepoznavnost in uveljavljenost članov, integracija novih članov ipd.) ter 

obstoj operativnih načel (protokol sprejemanja odločitev ipd.). V tem kontekstu je zanimivo 

vprašanje norm in pravil in ali so vir ali rezultat socialnega kapitala. 

 

Operativni kontekst socialnega kapitala oziroma proučevanje institucionalnih okvirjev 

(politični, zakonodajni, kulturni, družbeni) temelji na ugotavljanju institucionalne strukture in 

razmerja (lokalni, regionalni pogoji), kot so politika zaposlovanja, skupine za lobiranje, 

skupne politike več področij, obstoj specifičnih metod kooperacije ipd. 

 

Predstavljena študija zagotovo ponudi določene rešitve ali smernice za oblikovanje 

metodološkega orodja za merjenje socialnega kapitala v kontekstu inovacijske zmogljivosti 

izbrane regije. Problem, ki ga tudi ta študija ne rešuje, je, kako meriti socialni kapital 

statistično oziroma katere dimenzije socialnega kapitala meriti in kako, da bodo podatki 

različnih baz komparativni in da jih bo mogoče povezati s kvalitativnimi študijami.  

 

Podoben problem je na drugi strani tudi s pojmom inovacijske zmogljivosti ter ugotavljanja 

stanja in trendov inovacijske dejavnosti, kar je za primer primerjave držav članic EU s 

predstavitvijo problemov in uporabe kazalnikov zelo dobro prikazal Frane Adam (2013, 

2014), k čemur se bomo vrnili pri proučevanju in določanju indikatorjev inovacijske 

zmogljivosti. 

 

Pri oblikovanju metodološkega orodja se bomo torej oprli na identifikacijo različnih 

elementov in indikatorjev socialnega kapitala skozi predstavljen pregled literature in teorije, 

predvsem relevantne v regionalnem kontekstu, velik poudarek bo pri tem na oblikovanju 

komparativnih baz primarnih podatkov in smiselno izbranih in argumentirano nezadostnih 

sekundarnih podatkov za čim bolj natančno in preverljivo določanje tako indeksa socialnega 

kapitala kot indeksa inovacijske zmogljivosti ter možnost ugotavljanja vzročno-odvisne 

povezave med obema. 
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5 INOVACIJSKA ZMOGLJIVOST, PRENOS ZNANJA IN SOCIALNI 

KAPITAL 

 

5.1 Inovacija 

 

Inovacija v tehnološkem smislu pomeni prenovo in spremembo oziroma vezano na nek 

proizvodni oziroma poslovni kontekst  razvoja novih storitev, izdelkov, procesov in struktur v 

podjetjih. Osnovo za to predstavljata razvoj in uporaba novih znanj. Strokovna literatura s 

področja menedžmenta znanja pravi, da je za uspešen inovacijski proces potrebna definicija 

inovacijskih faz, t. j. iskanje idej, preizkušanje idej, realizacija idej in uporaba idej, ter 

optimalna mrežna prepletenost ravni znanja ter podatkovne in projekte ravni. (Leber et al. 

2004) Povedano drugače, inovacija je proces, pri katerem je ključno ustvarjanje pogojev za 

uspešen prenos znanja, vse od določitve vira potrebnega znanja, interakcije vseh relevantnih 

akterjev do ustrezne implementacije znanja v končnih izdelkih oziroma storitvah. Inovacijska 

zmogljivost pomeni učinkovito upravljanje inovacijskih procesov, z identifikacijo vseh 

relevantnih okoliščin inovacijskega procesa ter na tem temelječo strateško selekcijo 

relevantnih orodij in metod za upravljanje inovacijskega procesa. Razpršenost upravljanja 

inovacijskega procesa sledi okvirjem obvladljivosti, kar pomeni da se lahko inovacijski 

proces na več ravneh odvija znotraj ene organizacije ali pa inovacijski proces poteka med 

organizacijami, ki jih zaokrožuje neka smiselna, logična komponenta, kot je prostorska 

bližina, tehnološka podobnost, tržna podobnost ipd.  

 

Sam obstoj tehnoloških kapacitet in visoka raven znanja pri deležnikih nista zadostni in 

absolutni pogoj uspešnega inovacijskega procesa. Vse komponente tehnološkega procesa je 

potrebno smiselno ovrednotiti (glede na želen in glede na potencialno najbolj mogoč izid 

inovacijskega procesa), povezati, predvsem pa aktivirati v ustrezni uravnoteženosti. Pri tem 

sta pomembni tako sposobnost prenosa znanja in povezovanje znanja kot absorpcijska 

sposobnost vpletenih deležnikov, pri čemer se vloga prejemnika in vloga oddajnika znanja 

izmenjujeta. Socialni kapital pri tem procesu nastopa tako v vlogi vira (temelja) kot v vlogi 

rezultata. 
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5.2 Inovacijska zmogljivost in prenos znanja 

 

Uspešnost neke organizacije oziroma podjetja je v veliki meri odvisna od neopremljenih 

sredstev kot je socialni kapital. Socialni kapital se v kontekstu upravljanja inovacijskih 

procesov in doseganja optimalne inovacijske zmogljivosti razume kot vir socialne mreže, ki 

ga podjetje (lahko) aktivira za vzpostavitev določenih delovanj, pomeni namreč dostop do 

zunanjega znanja, predvsem do tihega znanja ter omogoča prenos tega znanja, kar je, kot že 

predpostavljeno v uvodnih ugotovitvah, velikega pomena za samo inovacijsko zmogljivost.  

 

Študija 748 visokotehnoloških podjetij na Tajvanu je pokazala obrnjeno U razmerje med 

tehnološko raznolikostjo podjetniškega socialnega omrežja ter inovacijsko zmogljivostjo 

podjetja, kar so avtorji interpretirali v tezi, da zmerna tehnološka raznolikost podjetniške 

socialne mreže pozitivno vpliva na inovacijsko zmogljivost, medtem ko prevelika tehnološka 

raznolikost predstavlja negativni aspekt inovacijske zmogljivosti. Pomemben moment, ki ga 

izpostavi navedena študija je, da razmerje med socialnim kapitalom in inovacijsko 

zmogljivostjo ni linearno – vlaganja v socialni kapital morajo biti zmerna, da vodijo k 

optimalnim rezultatom. Prav tako je pomembno, na čem temelji ugotavljanje inovacijske 

zmogljivosti v povezavi s socialnim kapitalom – ali je izhodišče na posamezniku, konkretnem 

projektu, ki vključuje inovacijski proces, ali na sami industriji.  

 

Omenjena študija na primeru analize 748 tajvanskih podjetij navedene trditve preizkusi na 

podlagi števila odobrenih in vloženih patentov kot kazalnika inovativnosti ter kategorije 

patentov kot kazalnika tehnološke raznolikosti, za obdobje treh let. Pri proučevanju socialnih 

mrež se osredotoči na geografske omejitve (ruralne, industrijske, metropolitanske regije) ter 

na  omejitve glede na funkcijo podjetja (prepletanja direktoratov, strateške povezave ali 

sodelovanje v skupnih dogodkih), pri tem vzpostavi dva nivoja opazovanja (celotna mreža ali 

ego-mreža, torej z vidika enega podjetja ter njegovih povezav). Raziskava skuša določiti tudi 

absorpcijsko zmogljivost podjetij, in sicer na podlagi stopnje izdatkov za razvojno-

raziskovalno dejavnost na (povprečno) neto plačo. Avtorji so potrdili pomembnost dostopa do 

znanja skozi socialna omrežja ter hkrati sorazmernost raznolikosti novega znanja z 

absorpcijsko zmogljivostjo (ki je ključna za umerjanje razmerja oziroma soodvisnosti 
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tehnološke raznolikosti znanja v omrežju in inovacijske zmogljivosti akterjev). Študija pokaže 

tudi pomembnost kompozicije omrežja (analiza glede na posameznika, projekt ali enoto v tej 

raziskavi glede na podjetje) ter vplivov elementov omrežja na poslovno uspešnost. (Yu 2013) 

 

Ko torej proučujemo vpliv socialnega kapitala na inovacijsko zmogljivost, je pomembno 

izhajati iz kompozicije oziroma strukture socialne mreže. Ob ugotavljanju in zagotavljanju 

dostopa do zunanjega znanja je pomembna tudi absorpcijska zmogljivost organizacije 

(podjetja) – podjetje se ne more zanašati samo na zunanje vire znanja, enakovredno mora 

razvijati tudi lastno (tehnološko zmogljivost).  

 

Socialni kapital je vir, vdelan v socialne mreže, ki ga lahko aktivira osrednji akter (podjetje 

oziroma organizacija) z namenom povečanja stopnje uspešnosti za določene ukrepe oziroma 

dejavnosti. (Lin 2001) Za razumevanje socialnega kapitala je potrebno razumeti kompozicijo 

ali strukturo mreže oziroma identificirati vse akterje v mreži in mrežno raznolikost. Mrežna 

heterogenost pomeni razlike v zmogljivosti, tehnologiji, virih in znanju mrežnih deležnikov – 

večja, kot je raznolikost mreže, več različnih vrst tehnologije, sredstev in znanja lahko 

pridobi, absorbira in uporablja posamezno podjetje (akter) znotraj mreže.  

 

Izhajajoč iz teorije mrež je mogoče sklepati, da večja tehnološka raznolikost mreže pomeni 

več možnosti osvajanja tehnoloških informacij in virov, ko so vitalni za podjetniško 

inovativnost oziroma več možnosti za povezovanja znanja in tehnologije ter s tem večje 

možnosti za inovativne rešitve. Glede na rekombinatorno teorijo iskanja (orig. Search theory) 

je inovacija proces reševanja problemov, kjer podjetja re-kombinirajo svoje obstoječe znanje, 

probleme in rešitve oziroma re-konfigurirajo povezave znanja z namenom ustvarjanja novega 

znanja. Pri tem je zahtevnost prenosa znanja povezana s karakteristikami znanja samega – 

tehnološko znanje, ključno pri inovacijskih procesih visokotehnoloških podjetij je povečini 

profesionalizirano, tiho oziroma poosebljeno ter ne more biti izmenjano na trgu, temveč je 

odvisno od internih povezav, ki jih poseduje podjetje. Če podjetje pri procesu izmenjave znanj 

odkrije in asimilira neka nova spoznanja, se potencial formiranja novega znanja povečuje, pri 

izmenjavi že posedujočih tehnoloških znanj pa pride do stopnjujočih se inovacij (nadgradnje 

oziroma razvoja že predpostavljenih inovacij). Če torej podjetje pridobi raznolika in ne 
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ponavljajoča se znanja, lahko spodbija lasten »status quo« ter odkriva nove povezave med 

elementi znanja pri procesu razvoja novih konceptov in rešitev obstoječih problemskih 

izhodišč ter tako ustvarja nove inovacije. 

 

Združevanje teorije mrež in kombinatorne teorije iskanja (tehnoloških oziroma drugih rešitev) 

nakazuje, da tehnološka raznolikost poveča kooperacijsko inovacijsko zmogljivost. Vendar 

iskanje novih, še neosvojenih ali zaznanih znanj zahteva čas in sredstva, pri čemer je prisotna 

velika stopnja negotovosti uspeha. Sampson (2007) pravi, da večja raznolikost pomeni večje 

stroške reševanja tehnoloških problemov ter osrednje akterje zavezuje k pogajanjem (in 

popuščanjem), drugi strokovnjaki pa nadalje ugotavljajo tudi, da veliko večja raznolikost 

zmanjšuje uporabnosti in kompilacijo znanj med deležniki. Tehnološka raznolikost 

predstavlja torej tako prednosti in koristi v primeru zmerne stopnje kot pomanjkljivosti in 

slabosti v primeru visoke stopnje. Sklepamo torej lahko na obrnjeno U razmerje med 

tehnološko raznolikostjo podjetniškega socialnega omrežja ter inovacijsko zmogljivostjo 

podjetja. 

 

Naredimo premik po osi inovacijskega procesa od dostopnosti in virov znanja ter pridobivanja 

in osvajanja znanja k implementaciji znanja in absorpcijski zmogljivosti osrednjega akterja. 

Absorpcijska zmogljivost pomeni sposobnost podjetja razumeti, absorbirati in uporabljati 

novo znanje, pridobljeno iz zunanjih virov. (Cohen in Levinthal 1989; Zahra in George 2002) 

Absorpbcijska zmogljivost pomembno vpliva na prenos znanja in je odvisna od zmogljivosti 

in izkušenosti podjetja. V primerjavi s socialno mrežo, ki omogoča dostop do zunanjega 

znanja in informacij in posledično vpliva na prihranek podjetja na eksperimentih za nadaljnje 

inovacije, je interna zmogljivost podjetja tista, ki omogoča evalvacijo, razumevanje in 

asimilacijo znanja. Večja absorpcijska zmogljivost tako poveča dodatno vrednost zunanjega 

znanja, pomeni hitrejše in ugodnejše iskanje znanja ter pozitivno vpliva na inovacijsko 

zmogljivost. Absorpcijska zmogljivost omili krivočrtno razmerje med omrežno tehnološko 

raznolikostjo in inovacijsko zmogljivostjo, zato večja absorpcijska zmogljivost vpliva na večji 

razpon pozitivnih učinkov tehnološke raznolikosti, poveča amplitudo učinkov raznolikosti in 

poveča vrednost tehnološke raznolikosti, ki poveča inovacije. 
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Vpliv strukture omrežja in absorpcijske zmogljivosti v kontekstu inovacijske zmogljivosti je 

potrebno proučevati simultano, da lahko ugotovimo, koliko lahko podjetje pridobi od 

socialnih omrežij. V nadaljevanju bomo zato ponovili razmislek o tem, kako ugotavljati 

karakteristike socialnih mrež oziroma kompozicijske lastnosti mrež, povezave socialnega 

kapitala kot vira in rezultata (karakteristično različnih) omrežij, absorpcijsko zmogljivost 

deležnikov ter vpliva na inovacijsko zmogljivost oziroma na uspešnost inovacijskih procesov. 

Predhodno bomo raziskali še druge možne aspekte povezovanja pojmov inovacija – 

inovacijska zmogljivost – prenos znanja – socialni kapital ter preverili primerljivost podatkov 

za različne indikatorje na podlagi različnih podatkovnih baz – nujnost tega se zaradi 

povezovanja različnih pojmov kaže tekom obravnave in poskusov povezovanja tako rekoč 

vseh pojavov, ki so predmet pričujoče disertacije.  

 

Pred tem se vrnimo k inovacijski zmogljivosti in vlogi socialnega kapitala. Številni avtorji 

ugotavljajo, da so na področju raziskovanja vzajemnega odnosa med socialnim kapitalom in 

prenosom znanja kot eno ključnih karakteristik inovacijskega procesa na izredno 

kompleksnem področju, ki vedno znova zahteva ugotavljanje izhodiščnih pogojev in 

kontekstualnega okvirja. Povedano drugače, novejše študije so na podlagi ugotavljanja 

pomanjkljivosti predhodnih poizkusov precej posplošenega povezovanja pojmov socialnega 

kapitala in inovacijske zmogljivosti zasnovane na način, da v izhodišču definirajo in 

razčlenijo obravnavane pojme, nato skušajo določiti primerljive podatkovne baze za merjenje 

teh pojmov ter jih ravno zaradi nezadoščanja kriteriju primerljivosti nadgradijo še z dodatno 

pridobljenimi primarnimi podatki, in šele nato nakažejo možne korelacijske odnose, čemur 

bomo sledili tudi v tej doktorski disertaciji.   

 

5.3 Komponente inovacijske zmogljivosti in socialni kapital 

 

V prvem poglavju je bilo govora o različnih dimenzijah socialnega kapitala. Kako torej 

opredeljene dimenzije socialnega kapitala vplivajo na inovacijsko zmogljivost in ali se tudi 

inovacijska zmogljivost kaže v več oblikah oziroma dimenzijah, ki jih je smiselno obravnavati 

posamezno?  
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Camp (2013) pri iskanju odgovora na vprašanje, kako socialni kapital spodbuja inovativnost, 

sproži debato tako o različnih vplivih različnih dimenzij socialnega kapitala kot o različnih 

vrstah inovativnosti. Inovacijsko zmogljivost definira kot dinamično sposobnost organizacije 

za doseganje kompetitivne prednosti, ki je v veliki meri odvisna od izpiljenosti internih 

tehnoloških, organizacijskih in upravljavskih procesov. Pomemben prispevek Campa je 

povezovanje različnih dimenzij socialnega kapitala z različnimi tipi inovacijske zmogljivosti 

– kako torej socialni kapital v različnih dimenzijah deluje na inovacijsko zmogljivost, ki se 

kaže v različnih komponentah (produkt, proces, marketing, strateška in vedenjska 

komponenta). Camp je z namenom preizkusa povezovanja različnih dimenzij socialnega 

kapitala z različnimi dimenzijami inovacijske zmogljivosti opravil kvalitativno študijo 

izbranega podjetja, ki je aktivno na področju inovacij.  

 

Velik poudarek strokovne literature na področju raziskovanja vplivov socialnega kapitala na 

inovacijsko zmogljivost je pomanjkljivost in nezadostnost metodoloških pristopov pri 

oblikovanju nekih generičnih odgovorov in tez in precejšnja verjetnost neustreznih, včasih 

kontradiktornih sklepanj, zato je nujno poudariti glavne karakteristike Campove študije. 

Izbrana študija je zasnovana na interpretativni paradigmi, ki temelji na relativistični ontologiji 

ter na subjektivistični epistemologiji. (Morgan 1980) V izbranem  podjetju so avtorji 

identificirali različne skupine ter izbrali osebe, ki so vključene v inovacijske procese. Kot 

metodo raziskovalnega dela so uporabili dve obliki semi-strukturiranih intervjujev, prvi za 

socialni kapital, drugi za inovacijsko zmogljivost; raziskovanje je bilo nadalje nadgrajeno z 

opazovanjem z aktivno udeležbo. Ključna je torej uporaba triangulacije, v izbranem primeru 

uporaba dvojne kodifikacije. 

 

Heterogenost socialnega kapitala se je pokazala v razlikovanju komponent socialnega kapitala 

glede na njegove dimenzije med dvema skupinama, ki sta združevali zaposlene glede na 

podobnosti v določilih socialnega kapitala, ter ki sta bili oblikovani kot neformalni strukturi 

(neodvisno od uradne strukture in strategije podjetja) – rezultat pretekle interakcije med 

ljudmi in njihovega prostovoljnega združevanja. Zaznane so bile razlike v socialnem kapitalu: 

strukturna dimenzija se je pokazala v različnih karakteristikah vezi – pri eni skupini so bile le-

te precej homogene, močne, identificirana je bila različna intenzivnost odnosov. Jasno  je bilo 
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razločevanje med pripadniki in ne-pripadniki skupine pri eni ter nejasno pri drugi. Kognitivna  

dimenzija socialnega kapitala je pokazala sicer manj očitne razlike med prvo in drugo skupino 

pri skupni viziji, zaznavne pa so bile razlike pri dojemanju, izražanju oziroma tolmačenju – 

raziskovalci so zabeležili uporabo metafor, lastnih in dojemljivih le eni skupini. Analiza 

odnosne dimenzije socialnega kapitala je na podlagi razlik med eno in drugo opazovano 

skupino prav tako potrdila homogenost socialnega kapitala. Pri eni skupini je bila zaznana 

nižja osebna identifikacija, medtem ko so se pri drugi skupini cilji skupine izkazali tudi v 

veliki meri kot osebni cilji pripadnikov skupine. Obe skupini sta sicer izrazili visoko stopnjo 

zaupanja v in izven skupine, so pa člani ene skupine izrazili nižje individualno zaupanje v 

organizacijo kot drugi, nadalje so tudi norme, vrednosti in obveznosti pripadniki ene skupine 

močneje poosebili kot drugi. 

 

Če povzamemo, opisane razlike potrjujejo heterogenost socialnega kapitala znotraj ene 

organizacije ter okrepijo smiselnost proučevanja vpliva socialnega kapitala na inovacijsko 

zmogljivost z vidika različnih skupin znotraj organizacije (ne nujno formalnih). 

 

Z vidika skupin so avtorji raziskave analizirali tudi inovacijske zmogljivosti ter pri tem 

izhajali iz predpostavke, da ob obstoju razlik tudi na tem področju lahko ugotavljamo 

povezanost socialnega kapitala in inovacijske zmogljivosti. Rezultati so potrdili postavljeno 

tezo, vse komponente inovacijske zmogljivosti so bile namreč močnejše pri skupini z višjim 

indeksom socialnega kapitala. 

 

Rezultati indicirajo, da vrsta zmogljivosti izhaja ali je pozitivno pogojena s socialnim 

kapitalom in povezana z inovativnostjo; izsledki nakazujejo na različno pomembnost 

nekaterih dimenzij socialnega kapitala za različne elemente − predhodnike inovativnosti, ki 

vplivajo na inovacijske zmogljivosti oziroma njene komponente – kognitivna dimenzija 

(skupne vizije, jezik in tolmačenje) definirajo nivo uravnoteženja ciljev, ki je povezan s 

komponento produkta. Faktorji odnosnega socialnega kapitala so povezani z več dejavniki, ki 

pozitivno vplivajo na inovacijsko zmogljivost, na primer norme so povezane z izboljšavami 

znanja in sodelovanja, ki sčasoma vplivajo na komponento procesa, zaupanje je osnova za 
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komunikacijo, tok informacij, pripravljenost za tveganje in tudi za kreativno okolje, ki so 

povezani s tržno in vedenjsko komponento inovacijske zmogljivosti 

 

Težava študije je, da je izvedena samo na enem podjetju ter da se ne ukvarja še z vlogo 

intelektualnega in organizacijskega kapitala ali vsaj razlikuje med vsemi oblikami kapitala. 

Lahko torej rečemo, da tudi znotraj organizacije obstajajo razlike v karakteristikah socialnega 

kapitala, ki se kažejo v oblikovanju neformalnih skupin. Zavedanje samega obstoja kot 

pomembnosti neformalnega povezovanja je ključno pri upravljanju procesov za spodbujanje 

socialnega kapitala ter opozarja na (ne)primernost upoštevanja formalnih struktur kot enot za 

analizo socialnega kapitala, predvsem kognitivnega vidika (ki je po navadi zanemarjen). 

Študija razkriva tudi bistveno vlogo različnih dejavnikov inovacijske zmogljivosti – študija 

daje odlično izhodišče za razmislek o povezovanju socialnega kapitala z elementi, ki 

omogočajo inovacijsko aktivnost in neposredno povezovanje socialnega kapitala in 

inovacijske zmogljivosti. Tako znatno prispevajo vsaj k oblikovanju metodoloških pristopov 

za raziskovanje vloge socialnega kapitala pri inovacijski zmogljivosti če zaradi 

pomanjkljivosti študije ne k samemu odgovoru, kako socialni kapital vpliva na inovacijsko 

zmogljivost. (Teece, Pisano and Shuen 1997) 

 

Socialni kapital je ključen pri upravljanju kompleksnega in tveganega procesa inovacije 

oziroma ključen pri njenem razvoju, inovacija je namreč rezultat sodelovanja. Kako oziroma 

zakaj torej socialni kapital vpliva na inovacijsko zmogljivost?  

 

Pomemben vidik iskanja odgovora na zastavljeno vprašanje je ponovno identifikacija ključnih 

lastnosti socialnega kapitala, ki omogoča ugotavljanje operativne kompetence socialnega 

kapitala. V prvi vrsti je potrebno ponovno poudariti heterogenost in večdimenzionalnost 

socialnega kapitala, bodisi znotraj ene organizacije bodisi med več organizacijami. Tudi 

znotraj organizacije je ponavadi več skupin, torej socialni kapital na ravni organizacije ni 

homogen, temveč heterogen – posledično se je pri poskusu analize oziroma merjenja 
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socialnega kapitala smiselno osredotočiti na nivo skupin, ne na nivo organizacije (podjetja). 

Večdimenzionalnost se kaže v strukturni, kognitivni in odnosni dimenziji.
23

 

 

Inovacijska zmogljivost je nadalje definirana tudi kot sposobnost razvijanja novih izdelkov, 

storitev in/ali trgov tekom uravnoteženja strateške inovativne usmerjenosti z inovativnimi 

vedenji in procesi. (Wang in Ahmed 2004) Kaže se v petih komponentah: komponenta 

produkta (sposobnost vpeljati nov izdelek na trg), komponenta procesa (sposobnost 

vzpostaviti nove metode produkcije oziroma proizvodnje), komponenta trga (sposobnost 

zaznati oziroma uporabiti nove pristope na trgu), strateška komponenta (sposobnost 

upravljanja ambicioznih organizacijskih ciljev ter identifikacije neskladij med temi 

ambicijami in obstoječimi viri ter kreativnega širjenja ali omejevanja le-teh) in vedenjska 

komponenta (pripravljenost na spremembe, spodbujanje novih načinov poslovanja in novih 

idej). Pri analizi inovacijske zmogljivosti je pomembno ločevati tudi med stopnjo 

inovativnosti – inovacija je lahko primarna (inkrementalna) inovacija in obsega stopnjevanje 

obstoječih idej, produktov oziroma storitev, ali pa govorimo o radikalni inovaciji, ki se 

asimilira skozi izrazite transformacije obstoječih produktov, storitev, oziroma tehnologij, v 

primerjavi s katerimi so njihovi predhodniki zastareli. (Chandy in Tellis 2000) 

 

Vrnimo se k dimenzijam socialnega kapitala in njihovim potencialnim učinkom na 

inovacijsko zmogljivost oziroma na prenos informacij in znanja kot ključno determinanto 

uspešnosti inovacijskega procesa. Strukturna dimenzija (oblika mrežnih vezi, konfiguracija 

omrežja) vpliva na komunikacijo in tok informacij. Pri tem oblika mrežnih vezi, ki se kaže v 

povezanosti in gostoti vezi, vpliva na fleksibilnost toka informacij oziroma ga v nasprotnih 

pogojih otežuje. Konfiguracijo mreže pri inovacijskem procesu dojemamo kot kanal za prenos 

                                                 

23
 Razumevanje navedenih dimenzij socialnega kapitala sledi najpogostejše uporabljenim definicijam, 

kot smo jih predstavili v predhodnih poglavjih. Strukturna dimenzija socialnega kapitala je torej 

povezana z obliko vezi v socialnem omrežju (ali je mreža »ohlapna« z veliko šibkimi vezi – strukturne 

luknje – Burt ali kohezivna – Coleman); kognitivna razsežnost je skupek sredstev, ki zagotavljajo 

skupne predstavitve, interpretacije in sisteme razumevanja ter se kaže v skupni viziji, namenu, 

unikatnem jeziku ter močno poosebljenih navadah in kulturi, odnosno dimenzijo predstavljajo 

zaupanje, norme, identiteta. 
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informacij, od katerega so odvisna kvaliteta, viri in aktualnost informacij. Kognitivna 

dimenzija (skupna vizija, skupno kodiranje in jezik, skupno tolmačenje) spodbuja 

kombiniranje in izmenjavo znanja, predvsem v kontekstu skupnega tolmačenja in 

razumevanja, ker omogoča ustvarjanje, izmenjavo in ohranjanje bogatega skupka pomenov. 

Odnosna dimenzija, ki združuje zaupanje, skupne norme, obveznosti in identifikacijo na 

uspešnost prenosa informacij in znanja z namenom izboljšanja inovacijske zmogljivosti 

vpliva iz več vidikov: zaupanje vpliva na ujemanje in ustvarjanje skupnih ciljev ter se kaže v 

večji pripravljenosti na kooperativno interakcijo; skupne norme in vrednote ustvarjajo sistem 

nadzora v odsotnosti hierarhije in skupaj z visoko stopnjo zaupanja nadomeščajo formalne 

pogodbe, formalne olajšave ipd., kar pomeni večjo fleksibilnost v organizaciji dela; 

identifikacija pomeni pripadnost skupini ter tako povečuje skrb za kolektivne procese in 

rezultate.  

 

Iz navedenega sklepamo, da socialni kapital na inovacijsko zmogljivost vpliva večstopenjsko, 

če že ne posredno. Različne dimenzije socialnega kapitala v raznovrstnih kombinacijah 

namreč ustvarjajo spodbujevalne momente (spodbujevalce) inovacijske zmogljivosti, ki na 

naslednji stopnji omogočajo inovacije.  

 

Pri pregledu inovacijskega procesa in okoliščinah uspešnega iskanja, asimilacije, absorpcije in 

uporabe novega znanja naletimo na nov (vmesni) dejavnik, ki učinkovit proces inovacije 

povezuje s socialnim kapitalom, to so t.i. spodbujevalci inovacijskih aktivnosti. Spodbujevalci   

niso inovacijske zmogljivosti oziroma komponente inovacijske zmogljivosti »per se«, temveč 

igrajo pomembno vlogo pri njihovem nastanku. Med spodbujevalce inovacijskih aktivnosti se 

uvrščajo uravnoteženi cilji, sposobnost povezovanja, skrb za kolektivno, kontrolni 

mehanizmi, izboljšave znanja, komunikacija, tok informacij, sodelovanje, pripravljenost za 

tveganje, kreativno okolje.  

 

Za samo raziskavo, ki je predmet pričujoče disertacije, je ob dodatnem uvidu inovacijskega 

procesa pomembno spoznanje o potencialnem obstoju vmesnih dejavnikov ali 

spodbujevalcev, ki jih bomo skušali ugotoviti v raziskovalnem delu naloge. Pregled študij, ki 
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se približajo ciljem lastne raziskave, pa ponovno implicira smotrnost triangulacije metod in 

pridobivanja primarnih kvalitativnih podatkov. 

 

5.4 Odprte in zaprte inovacije 

 

Proučevanje socialnega kapitala v povezavi z inovacijami je precej aktualno tudi v okviru 

novejših razmislekov o sodobnih inovacijskih procesih, kot so odprte inovacije (original 

»open innovation«) in »crowdsourcing« pristopov k razvoju novih poslovnih idej. 

 

Socialni kapital je iz tega vidika opredeljen kot mediator med implementacijo pristopa 

(orodij) odprtih inovacij in uspešnostjo podjetja. Implementacija instrumentov odprtih 

inovacij pa krepi socialni kapital organizacije ter s tem pozitivno vpliva na uspešnost 

organizacije. (Rass at al. 2013)
 

 

Pri poglabljanju navedene teze se je sprva potrebno vprašati, kako bolj odprti pristopi k 

inovacijam delujejo na uspešnost podjetja (Lichtenthaler 2011) ter kakšno vlogo pri tem 

igrajo socialne interakcije med vpletenimi posamezniki, ki predstavljajo temelj modela 

odprtih inovacij. Kako torej socialni odnosi kot jedro socialnega kapitala vplivajo na 

inovativnost po principu odprte inovacije oziroma kako implementacija odprtih inovacij 

vpliva na socialni kapital ter posledično na delovanje organizacije so vprašanja, ki jih 

novodobne študije naslavljajo ob predpostavki, da uporaba instrumenta odprte inovacije ne le 

spodbuja takojšnje generiranje idej, konceptov, produktov ali storitev, temveč ustvarja 

dragocen socialni vir, ki ga organizacija lahko usmerja in uporablja na različne načine, v prid 

dviga ekonomske učinkovitosti.  

 

Model odprtih inovacij na najbolj posplošeni ravni pomeni vključevanje različnih zunanjih 

akterjev v inovacijski proces. Podjetja, ki uporabljajo instrumente odprtih inovacij, kot so na 

primer delavnice, pripravljene in usmerjanje s pozicije uporabnika, na IKT temelječe 

platforme za zbiranje in evalvacijo idej ipd., lahko ustvarijo celovite socialne mreže izven 

lastnih meja, ki omogočajo pretok idej, znanja in drugih virov. 
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Prednosti odprtih inovacij pa niso neodvisne ali absolutne, temveč so pogojene z okoljem 

osrednje organizacije – podjetja, pri čemer je socialni kapital in njegov obseg odvisen od 

organizacijskih norm in praks osrednje organizacije, ki spodbuja interakcijo. (Foss, Laursen, 

and Pedersen 2011) 

 

Implementacija modela odprtih inovacij torej lahko spodbuja razvoj socialnega kapitala, 

hkrati pa je socialni kapital tisti, ki omogoča oziroma dviguje uspešnost metod odprtih 

inovacij. Pozitivni učinki se posledično kažejo tudi v drugih organizacijskih procesih. 

 

Kako vkomponirati idejo socialnega kapitala v teorijo odprtih inovacij, pri čemer se teorija 

odprtih inovacij hkrati nadgradi s konceptualizacijo instrumentov odprtih inovacij in kako 

ugotavljati dolgoročni vpliv odprtih inovacij na samo inovacijsko zmogljivost, ob 

predpostavki, da odprte inovacije omogočajo tvorjenje socialnega kapitala, ki torej nastopa v 

vlogi mediatorja v povezavi odprte inovacije – inovacijska zmogljivost? 

 

Odprte inovacije so posledica potrebe podjetja, da lahko in mora uporabiti zunanje kot tudi 

notranje ideje ter zunanje in notranje tržne poti pri pospeševanju razvoja lastne tehnologije. 

(Chesbrough 2003) Odprta inovacija pomeni tako raziskovanje zunanjega znanja in idej 

(vhodnih aktivnosti) kot tudi eksploatacijo lastnega znanja (izhodne aktivnosti). (Dahlander in 

Gann 2010) Integracija internih inovatorjev – raziskovalcev in zunanjih inovatorjev 

(dobavitelji, končni uporabniki, raziskovalne in visokošolske institucije) pomeni bolj raznolik 

nabor idej, znanja ter komercialnih priložnosti. 

 

Raziskave odprtih inovacij kot samostojnega raziskovalnega področja ponudijo določene 

empirične dokaze, da model odprtih inovacij lahko vodi k uspešnim inovacijskim rezultatom. 

(Laursen in Salter 2006) Študije se dotikajo dveh področij odprtih inovacij – na eni strani 

imamo raziskave, ki analizirajo notranjo organizacijo in posamezne faze odprte inovacije, pri 

čemer so pomembne organizacijske norme in prakse, ki spodbujajo izmenjavo znanj med 

zaposlenimi v osrednji organizaciji in zunanjimi deležniki inovacijskih aktivnosti, na drugi 

strani pa se nekateri strokovnjaki posvečajo proučevanju socialnih povezav, hierarhije in 

interakcij v elementih odprtih inovacij.   
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Dahlander in Gann sta opredelila štiri kategorije odprtih inovacij: zbiranje ali pridobivanje 

(pridobivanje vhodnih podatkov iz perspektive trga), povezovanje ali »sourcing« (integracija 

zunanjih virov v lastne inovacijske aktivnosti, na primer z nagradami za inovacije), prodaja 

(ponudba izhodnega znanja za tržno ceno) in razkrivanje internih virov v zameno za posredne 

ugodnosti za osrednjo organizacijo, na primer razvoj IKT.  

 

Pri implementaciji modela odprtih inovacij so v uporabi različni instrumenti ali orodja, 

katerih skupna značilnost je to, da služijo kot kanali, ki omogočajo izmenjavo virov z 

zunanjimi akterji. Uspešna implementacija odprtih inovacij se kaže v sposobnosti uspešne 

interakcije in izmenjave znanj, interakcija pa krepi socialni kapital. 

 

Izmenjava informacij in (inovativnih) znanj skozi elemente odprtih inovacij vpliva na vse 

dimenzije socialnega kapitala, ker vsaka oblika odprte inovacije zahteva neko interakcijo za 

pospeševanje inovacijskih procesov. Odprte inovacije vplivajo na število in gostoto vezi, ki 

predstavljata strukturno dimenzijo, zaupanje, ki se rodi iz uspešne interakcije pomembno 

vpliva na odnosni socialni kapital, torej strukturni socialni kapital v elementih odprtih 

inovacij potencira priložnosti za tvorjenje odnosne dimenzije socialnega kapitala. Ker se z 

interakcijo vzpostavljajo in izmenjujejo tudi skupne vizije, norme, pričakovanja ter načini 

komuniciranja, podobno razmerje lahko predpostavimo tudi za kognitivno dimenzijo 

socialnega kapitala. Tudi organizacijske prakse, ki omogočajo prostovoljno izmenjavo 

informacij in znanj, predstavljajo pomembno izhodišče socialnega kapitala. Na izbiro socialne 

interakcije, ki z aspekta odprtih inovacij pomeni komuniciranje z zunanjimi deležniki z 

namenom pospeševanja inovacijskih aktivnosti, z vidika organizacijske prakse pa predstavlja 

pomemben vir socialnega kapitala, vplivajo norme in kulture osrednje organizacije in 

zunanjih deležnikov.  

 

Dejstvo je, da je inovacijske aktivnosti potrebno usmerjati – podjetja z namernim 

oblikovanjem in upravljanjem razvoja novih produktov imajo tudi bolj inovativni portfolio in 

so razvojno uspešnejša. (Salomo, Talke and Strecker 2008) Socialni kapital ne spodbuja zgolj 

inovacijskih procesov, temveč vpliva na vse inovacijske aktivnosti, tudi hitrejši pretok 

informacij, zasledovanje priložnosti ipd. Odprte inovacije predstavljajo možnost za mreženje 
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in povezovanje med različnimi akterji, posamezniki, enotami, strokami ipd. Socialni kapital 

pri izbranih študijah ni zgolj neodvisna spremenljivka, ki vpliva na poslovni izid, ampak ga je 

moč razumeti in interpretirati kot mediatorja, pogojenega z interakcijo (in instrumenti odprtih 

inovacij, v kolikor so te prisotne).  

 

Glede na težnjo in poudarek prednosti inovacij, ki potekajo med več deležniki, bo sledeči del 

disertacije sledil aktualnemu raziskovalnemu trendu in političnemu poudarku obeta odprte 

inovacije. (Dahlander in Gann 2010; Van de Vrande, Vanhaverbeke and Gassmann 2010; 

West in Bogers 2011) Pri obravnavi odprte inovacije v različnih oblikah in manifestacijah, kot 

tudi zaprte inovacije kot edinstveni obliki upravljanja, oboje z različnimi ugodnostmi in 

stroški, bomo sledili prispevku Felina in Zengerja (2014). 

 

Odprta inovacija izhaja iz potrebe organizacij za preseganje svojih mej pri pridobivanju 

znanja in tehnologije od zunaj. V tem kontekstu se v proces inovacije vključujejo dobavitelji, 

končni uporabniki oziroma kupci, univerze in konkurenca. Izraža se v različnih oblikah, kot 

so tekmovanja, natečaji, združenja, skupna vlaganja, korporativni tvegani kapital, licenciranje, 

odprte platforme, sodelovanje v različnih razvojnih skupnostih. Implikacije upravljanja 

odprtih inovacij se kažejo v pospešenem povezovanju in povečanem pritoku znanja med 

zunanjimi partnerji, kar lahko vodi k večjim inovativnim rezultatom, še posebej v negotovih 

okoljih. Jasno izraženi potrebi po pridobivanju dodatnega zunanjega znanja pa nakljub vsemu 

niso jasne opredeljene komparativne in vodstvene implikacije upravljanja t.i. odprtih inovacij. 

Povedano drugače, nejasno ostaja, kaj pogojuje smiselnost uporabe odprte inovacije oziroma 

zaprte inovacije. (Afuah in Tucci 2012) 

 

Da lahko razlikujemo med odprto in zaprto inovacijo, je potrebno določiti definicijo, iz katere 

izhajamo. Felin in Zenger inovacijo determinirata kot proces, pri katere se obstoječe znanje in 

napori preoblikujejo v nove ugodne oziroma dobičkonosne rešitve. Taka definicija sama po 

sebi ponuja vprašanje, kako je ta proces upravljan, voden. V kolikor se opremo še na 

razumevanje inovacije kot na reševanje problemskih nalog, ki se razlikujejo po strukturi in 

kompleksnosti, (Fernandes in Simon 1999) je logična potreba po razumevanju in identifikaciji 

problemskih izhodišč inovacije. Omenjeni ključni dimenziji sta kompleksnost problema, ki je 
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konsistentna z že opravljenim predhodnim delom na problemu ter skritost razpršenega znanja, 

predvsem tistega, ki je v okviru dotične inovacije relevantno. Dve dimenziji problemskega 

izhodišča nakažeta tudi dve dimenziji iskanja rešitev, torej elementov inovacijskega procesa. 

Prva je vir iskanja rešitve, medtem ko je druga mehanizem za iskanje sodelujočih pri iskanju 

rešitve. 

 

Osredotočimo se sprva na inovacijske probleme (problemsko izhodišče oziroma problemski 

izziv neke inovacije) ter njihovo kompleksnost, v povezavi s stopnjo potrebnega skritega 

znanja. 

 

Kompleksni problemi v primerjavi z enostavnejšimi zahtevajo določeno stopnjo razumevanja 

vzorcev interakcije med danimi možnostmi in relevantnim znanjem; pri enostavnih problemih 

ta interakcija ne determinira vrednosti rešitve. 

 

Kompleksne težave, ki so slabo strukturirane, ne samo da imajo precejšnjo stopnjo 

soodvisnosti med relevantnim znanjem in oblikovanjem rešitev, tudi narava teh soodvisnosti 

ni jasno artikulirana – tovrstna nesigurnost poslabšuje prizadevanja za decentralizacijo 

razvoja rešitve oziroma s tem razgradi proces iskanja rešitev, v nasprotju s preprostimi 

problemi, kjer je proces iskanja rešitve decentraliziran, posamezni akterji pa z lastnim 

znanjem individualno ocenijo svoje odločitve ali preizkuse. 

 

Enostavnejši problemi so torej usmerjeni v iskanje rešitev s preizkušanjem in na podlagi 

napak; pri čemer rešitve odkrijejo posamezniki. Gre torej za iskanje rešitev na podlagi 

enostavnih povratnih informacij. Tovrstno iskanje rešitev pomeni možnost večjega števila 

vključenih v iskanje rešitev brez zahtevne koordinacije med akterji. V tem primeru so uspešne 

decentralizirane, avtonomne metode iskanje rešitev. Centralizirano iskanje rešitev pa na drugi  

ne ustreza nujno reševanju kompleksnejših nalog, ki zahtevajo bolj holističen pristop. 

(Macher 2006) 

 

Kompleksne naloge zahtevajo, da se na prvi točki identificira in sintetizira relevantno znanje, 

nato preoblikuje v teoretično rešitev, rešitev se nato išče na podlagi preizkušanja različnih 
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alternativ, ki izhajajo iz nove teorije. Povedano drugače, sprva se determinira relevantno 

znanje, nato se ga uporabi −  preoblikuje ter komponira v teorijo, s katero se evalvirajo možni 

izidi. Predpostavljamo torej lahko, da ko problemi postajajo kompleksnejši, organizacija 

sprejema oblike upravljanja, ki omogočajo intenzivno izmenjavo znanja, potrebnega za 

oblikovanje teoretičnih in hevrističnih rešitev. Pri enostavnejših problemih organizacija 

spodbuja več avtonomnega preizkušanja in iskanja rešitev na podlagi testiranja napak ter na 

osnovi obstoječega lokalnega znanja. 

 

Že večkrat smo omenili skrito oziroma tiho znanje – v kontekstu kompleksnosti inovacijskih 

problemov je pomembna razpršenost relevantnega znanja, ki ga je težko locirati ter 

posledično, iz vidika upravljanja ni mogoče enostavno zahtevati/uporabiti – ustrezno tiho 

znanje sodelujoči (zaposleni) razkrijejo sami, torej ni centralno opredeljeno s strani 

organizacije. Navedeno je povzeto v naslednji tabeli. 

 

Tabela 5.1: Kompleksnost inovacijskega problema in skrito znanje 

  Kompleksnost problema 

  visoka nizka 

Skrito znanje 

Visoka stopnja 

Odprto iskanje 

rešitev – bolj 

holistični pristop, 

zasnovano na teoriji  

Odprto iskanje – 

usmerjeno, s 

preizkušanjem in na 

podlagi napak  

Nizka stopnja 

Centralizirano 

iskanje rešitev, 

zasnovano na teoriji 

Centralizirano 

iskanje, usmerjeno, s 

preizkušanjem in na 

podlagi napak  

Vir: Felin in Zenger (2014, 916) 

 

Največji problem upravljanja inovacijskih procesov je identificirati lokacijo sicer razpršenega 

tihega znanja. Bolj kompleksni kot je inovacijski problem in bolj kot je visoka stopnja 

potrebnega tihega znanja za rešitev inovacijskega problema, zahtevnejše je upravljanje 

inovacijskega procesa. Upravljalec mora namreč motivirati nosilce znanja, da ga sami 



Gojkovič, Maja. 2016. »Vpliv socialnega kapitala na regionalno inovacijsko zmogljivost«, doktorska 

disertacija.  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

84 

razkrijejo. Ker reševanje inovacijskih problemov tudi v manj kompleksnih oblikah problemov 

zahteva tiho znanje, predpostavljamo, da organizacija uporabi metode upravljanja, ki na 

široko odprejo problemska izhodišča (v širši razpravi) z namenom, da se tiho znanje samo 

razkrije, namesto da ga centralno opredeli osrednja organizacija. 

 

Tipi razvojnih problemov vplivajo na obliko upravljanja – kompleksnejši problemi zahtevajo 

velik prenos znanja, pri enostavnejših problemih je to iz vidika upravljanja nepotrebni dodatni 

strošek. 

 

Z vidika upravljanja obstajata dva notranja oziroma interna vidika, ki ju povezujemo z 

zaprtimi inovacijami, ker inovacijski procesi potekajo znotraj ene organizacije. Prvi vidik 

upravljanja je hierarhija, ki temelji na avtoriteti, in drugi vidik upravljanja je na konsenzu 

temelječa hierarhija. Nato ločimo še štiri zunanje ali eksterne vidike upravljanja, značilne za 

inovacijske procese med več organizacijami, torej odprte inovacije, to so   

partnerstva/zavezništva; trg/pogodbena razmerja; tekmovanja/platforme in uporabniški 

vidik/skupne inovacije. 

 

Medtem ko so lastnosti notranjih vidikov upravljanja s samo definicijo, t. j. hierarhija, ki 

temelji na avtoriteti, in drugi vidik upravljanja je na konsenzu temelječa hierarhija, precej 

jasno definirane, si podrobneje oglejmo lastnosti zunanjih vidikov upravljanja oziroma vidike 

upravljanja odprtih inovacij med več organizacijami.  

 

Prvi, dokaj enostavni vidik upravljanja inovacij so pogodbena razmerja, pri čemer se iščejo 

tehnologija, znanje ali lastniške pravice na prodajo. Tako upravljanje inovacij je povečini 

ustrezno za preproste, jasno strukturirane in razčlenljive probleme, pri čemer mora biti 

lokacija potrebnega znanja jasna. 

 

Drugi tip odprte inovacije poteka v partnerstvih, zavezništvih oziroma z lastništvom 

tveganega kapitala. Take oblike povezovanja in upravljanja inovacijskega procesa so ustrezne 

za srednje kompleksne probleme, ki so delno razčlenljivi. Gre za  odprto upravljanje oziroma 

za kategorijo oblike upravljanja med prepoznanimi zunanjimi partnerji, med katerimi poteka 
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bolj odprta izmenjava znanja. Odnosi so bolj bogati, večstranski, značilen je aktiven pristop k 

reševanju problemov. Lokacija tihega znanja je delno odvisna od prostovoljnega razkritja 

posedujočih. 

 

Naslednji zunanji vidik upravljanja inovacij so tekmovanja oziroma različne platforme, ki 

omogočajo učinkovito povezovanje organizacij z razvojnimi problemi s posamezniki ali 

organizacijami, ki imajo ustrezne rešitve. Tako upravljanje je primerno za reševanje 

razčlenjenih problemov, ki so jasno opredeljeni, dobro strukturirani in (v posameznih členih) 

enostavni ali nezahtevni. Tak tip upravljanja je pogosto podprt s strani tretjega subjekta, ki 

zagotavlja neko platformo, osrednja organizacija in vir znanja se srečata v okviru tega – 

osrednji organizaciji je lokacija potrebnega znanja sicer neznana. 

 

Zadnjo obliko, ki jo razumemo kot zunanji vidik upravljanja odprtih inovacij, predstavljajo 

skupne inovacije oziroma vključevanje končnih uporabnikov v sam inovacijski proces.
24

 Pri 

upravljanju gre torej za aktivno vključevanje uporabnikov in širše skupnosti, problema ne 

določi osrednja organizacija temveč skupnost, pri čemer inovacija temelji na znanju in 

izkušnjah uporabnikov (predvsem t. i. lead users). Tovrstno upravljanje odprtih inovacij 

velikokrat rezultira v izboljšanih produktih in je značilno za reševanje kompleksnih 

problemov, oblikovanje novih teorij in prestrukturiranje znanja. Na nek način je paralelno 

zaprti inovaciji, ki temelji na konsenzu, vendar z večjim dostopom do skritega znanja, ker 

inovacija ni omejena zgolj na eno organizacijo. 

 

Pri vseh vidikih upravljanja ugotavljamo značilnosti komunikacije, obstoječe spodbude 

oziroma olajšave in ugodnosti ter kako so urejene lastniške pravice. Pri ugotavljanju 

                                                 

24
 V primerjavi z Westom, ki je dodobra razčlenil in pojasnil pojem inovacijske skupnosti, vključujoč 

pojem skupne inovacije, je tu razumevanje precej poenostavljeno – skupna inovacija je z razliko z 

ostalimi tipi odprte inovacije tista, ki v inovacijski proces vključuje vse deležnike od razvoja do 

uporabe ideje. Upravljanje se v vsakem primeru močno razlikuje od ostalih tipov, zato ta 

poenostavitev niti ni ključna, niti ne pomeni potenciranja nejasnosti ali površnosti z vidika 

raziskovanja upravljanja. 
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inovacijske zmogljivosti regije bo namreč ključno primerjanje tipov inovacij, ki v nekem 

okolju obstajajo in kaj so vzvodi teh inovacij, oziroma ali socialni kapital nekega okolja bolj 

ali manj pozitivno sovpada s prevladujočim tipom inovacij.  

 

Komunikacija znotraj hierarhičnega tipa upravljanja zaprtih inovacij, ki temelji na avtoriteti, 

je značilno vertikalna, družbeno vpeta znotraj podjetja. Kar zadeva neke spodbude oziroma 

olajšave in ugodnosti, ki jih ta vidik upravljanja prinaša, so te precej nizke oziroma 

zanemarljive oziroma za sodelujoče v inovacijskem procesu to ne predstavlja neke dodatne 

vrednosti. Lastniške pravice pripadajo organizaciji, se pravi podjetju.  

 

Skoraj popolnoma enaka situacija glede dodatnih olajšav in lastniških pravic je pri na 

konsenzu temelječem hierarhičnem upravljanju zaprtih inovacij. Razliko je moč zaznati v 

komunikaciji, ki pri konsenzu poteka horizontalno, je pa prav tako družbeno vpeta znotraj 

podjetja. 

 

Za tržna in pogodbena razmerja kot prvi tip upravljanja odprte inovacije je značilna 

komunikacija, ki je omejena ter pomeni selektivno vključevanje partnerjev. Prenos znanja je 

prav tako omejen, in sicer na izoblikovane rešitve, na primer patente. Pri prenosu znanja torej 

ni  resnega sledu o nekem odprtem, vzajemnem odnosu. Ker so tržna razmerja zgrajena na 

zamenjavi dobrin oziroma kupoprodajnih razmerjih (znanje za denar), predstavljajo precej 

visoke ugodnosti oziroma olajšave za deležnike, ki so znane vnaprej. Prav tako so vnaprej 

znane tudi lastniške pravice.  Lastništvo je zunanje oziroma se izmenjuje, vedno je  strogo 

določeno in vnaprej dogovorjeno. 

 

Za skupino partnerstva, zavezništva in tveganega kapitala je značilna bilateralna, družbeno 

vpeta komunikacija, ki jo zaznamuje več komunikacijskih kanalov. Komunikacija je tudi 

usmerjena v samo delo, ne toliko v rezultate, prenos znanja pri tem omogoča prestrukturiranje 

obstoječega znanja in oblikovanje novih teorij. Ugodnosti oziroma olajšave za deležnike tega 

tipa upravljanja inovacij so kooperativne, kar pomeni, da so dovolj privlačne za sodelovanje, 

skupno proizvodnjo in izmenjavo znanja. Ugodnosti so torej precejšnje, vendar nižje kot tiste, 
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ki izhajajo iz tržnih razmerij. Pogodbe in lastniške pravice so bolj odprte in temeljijo na 

sprotnem dogovarjanju.  

 

Za tekmovanja in platforme je značilna široko odprta, na informacijski tehnologiji temelječa 

komunikacija, ki pa je precej površna oziroma ni poglobljena. Ugodnosti, ki so jih deležni 

akterji znotraj te skupine, so zmerne. Predvsem gre za nagrade, kar ne zagotavlja nujno 

ustrezne kompenzacije za vložene stroške in delo. Ugodnosti so namreč pogojene z 

verjetnostjo zmage, ne glede na stroške in čas. Velikokrat se odražajo v obliki internega 

nagrajevanja oziroma pridobivanja ugleda, delovne motivacije ipd. Lastniške pravice so zelo 

različno razpršene glede na osrednjo organizacijo in obstoj tretjega subjekta. 

 

Za skupne inovacije je značilna horizontalna komunikacija, družbeno vpeta zunaj osrednje 

organizacije; relativno bogata in robustna, torej nesofisticirana v tehničnem ali kakem drugem 

smislu. Zadnji tip upravljanja ne predstavlja omembe vrednih ugodnosti ali olajšav za 

deležnike, zato je znotraj tega modela bistvena samomotivacija. Prav tako niso urejene 

lastniške pravice.  

 

Predstavljeni vidiki upravljanja glede na tip inovacije so povzeti v naslednji tabeli: 

 

Tabela 5.2: Lastnosti upravljanja inovacijskih procesov glede na tip inovacije 

 Znotraj organizacije/zaprte 

inovacije 
Odprte inovacije 

 hierarhija, ki 

temelji na 

avtoriteti 

na konsenzu 

temelječa 

hierarhija 

partnerstva/z

avezništva 

/tvegani 

kapital  

trg/ 

pogodbena 

razmerja  

tekmovanja/

platforme  

 

uporabni

ški 

vidik/ 

skupne 

inovacije  

 

Komunikacija 

vertikalna, 

družbeno 

vpeta znotraj 

podjetja 

horizontalna; 

družbeno 

vpeta znotraj 

podjetja 

bilateralna, 

družbeno 

vpeta, več 

komunikacij

skih 

kanalov, 

omejena, 

selektivno 

vključevan

je 

partnerjev, 

prenos 

horizontalna, 

široka, 

podprta z 

IKT, ni pa 

poglobljena 

komunikacij

horizont

alna, 

družbeno 

vpeta 

zunaj 

podjetja; 
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komunikacij

a usmerjena 

v samo delo  

znanja je 

omejen na 

izoblikova

ne rešitve 

a relativno 

bogata in 

robustna 

 

Spodbude/ 

olajšave/ 

ugodnosti 

nizke nizke kooperativne  visoke/ 

precejšnje 

zmerne nizke 

Lastniške 

pravice 

pripadajo 

osrednji 

organizaciji/ 

podjetju 

pripadajo 

osrednji 

organizaciji/

podjetju 

po dogovoru 

– pogodbe in 

lastniške 

pravice so 

bolj odprte 

lastništvo 

je 

zunanje/se 

izmenjuje, 

vedno 

strogo 

določeno 

in vnaprej 

dogovorjen

o  

različno 

razpršene 

glede na 

osrednjo 

organizacijo 

in obstoj 

tretjega 

subjekta 

jih ni 

Vir: Felin in Zenger (2014, 918) 

 

Če združimo pregled lokacije znanja glede na obliko upravljanja ter iskanje znanja in 

kompleksnost problemskega izhodišča, se presečišča pokažejo z naslednjo shemo: 
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Slika 5.1: Iskanje rešitev glede na kompleksnost inovacijskega problema 

 

Vir: Felin in Zenger (2014, 918) 

 

Pri odprtih inovacijah so pomembne dinamika in uravnoteževalne – izravnalne sile. Na razvoj 

odprtih inovacij je namreč vplival razvoj novih komunikacijskih orodij, ki zmanjšujejo 

stroške povezovanja z zunanjimi akterji – informacijska tehnologija je znižala stroške 

predstavitve problemskih izhodišč in iskanja potrebnega znanja, ciljano ali na podlagi samo 

razkrivanja, vendar povečana komunikacijska zmogljivost preizkuša upravljavske 

zmogljivosti organizacije oziroma spodbuja razvoj novih oblik upravljanja inovacij. 

Posledično osrednje organizacije kompleksne težave razbijajo na enostavnejše, razčlenljive 

težave, ki temeljijo na formiranju teorij in ne na preverjanju konkretnih rešitev. Upadanje  

stroškov komunikacije in eksperimentiranja (Baldwin in von Hippel 2012) pomeni 

uravnoteženje s preusmeritvijo od reševanja problemov k formulaciji problemov. (Baer, Dirks 

and Nickerson 2012) 

 

Razvoj odprtih inovacij je nadalje povezan z razvojem in oblikovanjem novih mrežnih 

povezav in platform; platfome, ki podpirajo tekmovanja ali vključujejo uporabnika v proces 
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inovacije vplivajo (nagovarjajo) različne preference in motivacijo posameznikov za 

vključevanje v iskanje rešitev, velikokrat na prostovoljni bazi (verjetnost plačila je majhna – 

nagrade oziroma povračilo stroškov in časa ni zagotovljeno, pa posamezniki iz drugih 

razlogov sodelujejo – personalizirane oziroma ponotranjene ugodnosti). Novodobni načini 

upravljanja za doseganje učinkovitosti torej zahtevajo povezanost inovacijskih procesov s 

prostovoljstvom oziroma upravljanje inovacijskih procesov na način, da spodbujajo 

prostovoljno udejstvovanje deležnikov v inovacijski skupnosti. 

 

Razvoj procesov in upravljanja odprtih inovacij pomeni bolj učinkovite inovacijske procese in 

s tem večjo inovacijsko zmogljivost. 

 

Ob teoretski osvetlitvi pojma tako odprte kot v primerjavi z odprto tudi zaprte inovacije bi 

bilo na podlagi nevednega mogoče razviti smernice za učinkovito upravljanje inovacijskih 

procesov glede na kompleksnost in vrsto problemskega izhodišča, zmogljivosti osrednje 

organizacije (npr. absorpcijska zmogljivost ipd.), prav tako bi bilo mogoče razviti nove 

sisteme ugodnosti oziroma olajšav za različne procese upravljanja inovacij. Vsekakor pri 

oblikovanju smernic ostaja odprto vprašanje povezovanja upravljanja inovacijskih procesov z 

drugimi dejavnostmi osrednje organizacije – zagotovo obstaja verjetnost dodatnih zapletov pri 

vodstvu in vodenju organizacije z zahtevo po dodatnih upravljavskih zmogljivostih, ki 

obsegajo tudi zunanje organizacije.  

 

Ker gre tudi v tem primeru za novejšo tezo, ki zaenkrat ostaja na precej konceptualni ravni 

zaradi nezadostnih empiričnih raziskav, bomo razmislek o povezavi odprtih inovacij in 

socialnega kapitala ponovno zaključili z naborom novih možnosti, relevantnih za raziskovalni 

okvir dotične disertacije, in sicer, da obstoj različnih definicij socialnega kapitala kot tudi 

različno pojmovanje in klasificiranje odprtih inovacij – novejši avtorji namreč poudarjajo, da 

je vpliv vrste socialnega kapitala (interni/eksterni, močne vezi – Coleman/šibke vezi – Burt; 

bonding/bridging/linking socialni kapital) pomemben glede na vrsto naloge, povezane s 

prenosom znanja in inovacijsko zmogljivostjo. Uvedba novih pristopov inovacijskih 

aktivnosti, kot so odprte inovacije, zahteva tudi preverbo kompatibilnosti starejših razumevanj 

socialnega kapitala ali drugače: potrebno je proučiti vlogo mediatorja (in heterogenost učinka 
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odprtih inovacij in drugih metod) vseh dimenzij socialnega kapitala, medsebojni vpliv 

dimenzij ter interrelacije med različnimi stopnjami socialnega kapitala (individualni nivo, 

skupinski nivo, regije, podjetja) glede na metode oziroma instrumente odprtih inovacij, kot 

tudi pri drugih novodobnih konceptih, kot je na primer »crowdsourcing«. 

 

Zelo pomemben moment razčlenitve odprtih oziroma zaprtih tipov inovacij, inovacijskih 

skupnosti in različnih vidikov upravljanja inovacijskih procesov se kaže v oblikovanju 

vprašanj za izbiro sekundarnih podatkov kot tudi za oblikovanje modela za pridobivanje 

primarnih podatkov. Preden bomo namreč lahko ugotovili inovacijsko zmogljivost izbranih 

regij, ki so predmet raziskave, bomo morali empirično dokazati obstoj in vrsto inovacij, 

načine upravljanja inovacij, vzvode in učinke tako vrste inovacij kot tipov upravljanja ter nato 

osrednje elemente smiselno in preverljivo povezati z elementi socialnega kapitala, ki na 

podlagi teoretskih predpostavk predstavljajo potencialni vpliv na učinkovitost inovacijskih 

procesov in inovacijsko zmogljivost. V prid temu ob skorajda neodvisni raziskavi lastnosti 

inovacij in inovacijskih procesov vedno znova naletimo na pojme, kot so samomotivacija, 

prostovoljno razkrivanje znanja, visoka stopnja medsebojnega zaupanja, oblikovanje 

neformalnih skupin znotraj inovacijskih aktivnosti ipd., ki so zagotovo posredno ali 

neposredno tudi vir ali učinek stopnje socialnega kapitala. 

 

5.5 Regionalna inovacijska zmogljivost in inovacijske skupnosti 

 

Preden nadaljujemo z diskurzom o skupnih inovacijskih modelih in vlogi socialnega kapitala, 

bomo predmet naše raziskave smiselno postavili še na regionalni nivo oziroma utemeljili, 

zakaj je tovrstna geografska umestitev potrebna.  

 

Ugotovili smo že, da je tako pojem socialnega kapitala kot inovacijske zmogljivosti 

kontekstualno specifičen, torej da se inovacija, tako kot socialni kapital, različno pojmujeta in 

razčlenjujeta glede na izbrani kontekst, vezan na neko zaokroženo območje, za katerega lahko 

določimo kulturno-zgodovinske, ekonomske in predvsem družbene karakteristike oziroma 

kjer lahko zaznamo obstoječe ali potencialne podjetniške povezave, naleteli smo že na izraze 

odprta inovacija, skupna inovacija, regionalni inovacijski sistemi ipd. Glede na možnost 
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ugotavljanja stopnje inovacijske razvitosti med regijami ter glede na obstoječe razlike (na 

primer RIS) se regija kaže kot smiselno izhodišče in dan okvir ugotavljanja povezav med 

socialnim kapitalom in nivojem inovacijske zmogljivosti ter vpeljavi pojma regionalnega 

inovacijskega sistema. V nadaljevanju bomo pogledali bolj natančno razumevanje, predvsem 

pa razlikovanje med različnimi pojmi regionalne in skupne inovacije, z namenom ustrezne 

identifikacije pomena za raziskovalno vprašanje same disertacije, to je ugotavljanje 

inovacijske zmogljivosti izbranih slovenskih regij oziroma ugotavljanje vzrokov za nižjo 

inovacijsko zmogljivost glede na indeks socialnega kapitala. 

 

Koncept podjetniškega regionalnega inovacijskega sistema po Cooku and Leydesdorffu 

(2006) temelji na razlikovanju med institucionalnimi inovacijskimi sistemi in tradicionalnimi 

in novodobnimi regionalnimi inovacijskimi sistemi, ki so veliko bolj odvisni od individualnih 

akterjev razvoja inovacij, kot so podjetniki, imetniki tveganega kapitala, raziskovalci, 

inkubatorji in zahtevni kupci ter pomenijo večjo kompatibilnost samega sistema z majhnimi 

podjetji in značilno fleksibilnimi start-up podjetji. Tradicionalni inovacijski sistemi so 

medtem bolj osredotočeni na razvoj in eksploatacijo tehniškega znanja ter  na tesno 

sodelovanje med institucijami, ki proizvajajo znanje. (Ylinenpää 2009; Berggren in 

Dahlstrand 2009) 

 

Zunanje okoliščine, kot so gospodarska kriza in prehod iz industrijske ekonomije k ekonomiji 

znanja, pripomorejo k večji veljavi manjših podjetij in fleksibilnih start-up-ov za trajnostni 

ekonomski razvoj. 

 

Pri oblikovanju regionalnih inovacijskih sistemov gre pravzaprav za povezovanje dimenzij 

socialnega kapitala z viri podjetništva na sektorski ravni, kar rezultira v razširjanju razvojnega 

učinka že uveljavljenih podjetij ter v grozdenju start-up podjetij. Na organizacijski ravni se 

povezovanje dimenzij socialnega kapitala kaže v sodelovanju podjetij z univerzami, javnimi 

in zasebnimi raziskovalnimi instituti ipd., na individualni ravni pa pomeni stopnjevanje 

privlačnosti domačih in tujih podjetij v regiji. 
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Yoon v svoji študiji ugotavlja, da je bila kategorizacija regionalnih inovacijskih sistemov 

Cooka in Leydensdorffa preveč enostavna, glede na to, da na posameznike in organizacije v 

regionalnem inovacijskem sistemu vplivajo družbene norme in institucionalna pravila, zato 

predlaga dodatno delitev regionalnih inovacijskih sistemov na zrele ter na tiste v razvoju. Za 

prvo skupino je značilno spontano nastajanje iz težnje po generiranju malih podjetij in 

fleksibilnih start-up podjetij, medtem ko je za regionalne inovacijske sisteme v razvoju 

značilno, da njihov nastanek spodbuja vlada, s težnjo po velikem kooperativnem podjetništvu 

pod vplivom vlade in državnih institucij. Yoon v teorijo regionalnih inovacijskih sistemov 

vpelje in testira tudi obstoj in delovanje dimenzij socialnega kapitala. Strukturna dimenzija 

pomeni dostop podjetij do informacij, podpore in virov znanja, pri čemer za podjetnika na 

centralni poziciji v mreži strukturni socialni kapital ustvarja več priložnosti za nove oblike 

poslovanja. Odnosna dimenzija se, kot ponavadi, kaže v stopnji zaupanja. Z vidika 

regionalnih inovacijskih sistemov med-organizacijski odnosi pogojujejo formacijo modela 

regionalnega inovacijskega sistema (laissey-faire, normativni model). Kognitivni socialni 

kapital povečuje izmenjavo informacij ter učenje in ustvarjanje znanja med posamezniki ter se 

v regionalnem inovacijskem sistemu kaže v dveh kategorijah, to so skupni cilji deležnikov in 

skupna kultura deležnikov. Yoon v svoji raziskavi značilnosti vzhodno azijskih inovacijskih 

skupnosti opredeli dva možna načina oblikovanja regionalnih inovacijskih sistemov. Prvi je 

spontan, pri tem se podjetja povezujejo samoiniciativno – tak način je značilen na primer za  

Združene države, Veliko Britanijo (Cambridge), Francijo (Marseilles). Drugi način pomeni 

načrtno usmerjanje s strani vlade, pri čemer je ključna komponenta socialni kapital. Ta način 

je značilen za proučevano okolje vzhodne Azije, Tajvan, kjer je glavno gonilo regionalnih 

inovacijskih sistemov vlada. Yoonova študija je torej pokazala močno nacionalno pogojenost 

povezanosti socialnega kapitala in inovacijskih sistemov ter opozorila na kompleksnost 

razumevanja in razlikovanja med različnimi stopnjami regionalnih inovacijskih sistemov, ki 

zahtevajo drugačno razmerje elementov socialnega kapitala in drugače usmerjane procese 

prenosa znanja. Pri primerjavi regionalnih inovacijskih sistemov moramo torej podobno kot 

pri socialnem kapitalu v prvi vrsti identificirati izhodiščno stanje in na njem temelječe pogoje 

za nastanek, razvoj in implementacijo socialnega kapitala, ki pomeni specifični potek 

inovacijskih aktivnosti in drugačen pristop k spodbujanju inovacijske zmogljivosti. (Yoonet 

al. 2015) 
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Podjetniški regionalni inovacijski sistem tako predstavlja vzvod predvsem strukturnega 

socialnega kapitala in se kaže v vzpostavitvi osrednje industrije oziroma gospodarske panoge 

ter v formiranju paradnih konjev te panoge. Ker člani regionalnega inovacijskega sistema 

pogosto zavračajo hierarhične in birokratske strukture za oblikovanje novih odnosov znotraj 

sistema, osredotočenje samo na krepitev individualnih kompetenc deležnikov ne bo 

doprineslo k regionalni inovacijski uspešnosti. Povedano drugače: uspešni podjetniški 

regionalni inovacijski sistem mora oblikovati neke vrste podjetniški ekosistem, pri katerem 

člani razvijajo soodvisnost in medsebojne odnose kot partnerji, ne individualno in delujejo na 

visoki ravni zaupanja. Regionalni inovacijski sistem je vzvod odnosnega socialnega kapitala, 

ki stremi v smer spin-off podjetij ter delno tudi odnosnega socialnega kapitala, ki ga 

generirajo podjetniške univerze. Temu razmisleku je podobna tudi teza o regionalnem 

inovacijskem sistemu kot vzvodu kognitivnemu socialnemu kapitalu v obliki skupne kulture 

spodbujanja dotoka in kroženja znanja ter kognitivnemu kapitalu v obliki skupnih ciljev za 

ohranjanje uspešnih start-up podjetij in spin off-ov lokalnih institucij v regiji. 

 

V razvijajočih se regionalnih sistemih je večji poudarek strukturnega in odnosnega socialnega 

kapitala ter ne toliko dolgoročnega kognitivnega kapitala, ki služi javnemu dobremu. V 

nasprotju s tem zreli regionalni inovacijski sistemi kažejo enako pomembnost vseh dimenzij 

socialnega kapitala. Pri razvijajočih se sistemih bi torej moralo biti več poudarka na redukciji 

vladnih intervencij ter večji vlogi univerz in na spodbujanju sodelovanja med lastniki 

tveganega kapitala in podjetniki. Vitalizacija socialnega kapitala je lahko maksimalna v 

pristopih, temelječih na mreži multiplih entitet, kar v kontekstu razvoja inovacijskega sistema 

in prenosa znanja pomeni  tranzicijo od trojne vijačnice k večkratni vijačnici ter s tem 

prehajanje regionalnega inovacijskega sistema iz razvijajočega se v zrelega. 

 

V predhodnih vrsticah je bilo govora o regionalnih inovacijskih sistemih in visokotehnoloških 

podjetjih. Poskusimo obravnavana pojma pojasniti še drugače oziroma razširiti zorni kot 

razumevanja inovacijskega sistema, s poudarkom na nekoliko bolj splošnem in širokem 

dojemanju inovacijskega procesa med več deležniki. Tu se opiramo na delo Richarda Westa, 

ki je proučeval karakteristike t. i. inovacijskih skupnosti. (West 2009) 
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Kreativni dosežki se merijo in pogosto zahtevajo sodelovanje med različnimi akterji – 

raziskovalci in strokovnjaki predmetnega področja so to sposobnost poimenovali na različne 

načine, na primer »essential competence« (Hakkarainen et al. 2004, 139),  »critical pre-

requisite« (Coakes in Smith 2007, 74), »ultimate economic resource« (Florida 2002, xiii). Pri 

razumevanju skupne, sodelujoče oziroma kolaborativne narave inovacij West izhaja iz teorije 

družbenega učenja, ki v osnovi pravi, da nek vir ali koncept znanja sprva ostaja zunaj, šele 

potem ga nek individualni akter ponotranji – vir znanja je torej družbeni (Vyogotsky 1997). 

Idejo je nadgradil Bandura, ki je oblikoval pojem vzajemne determinacije, oziroma, ki je 

dejal, da sta učenje in vedenje rezultat kontinuiranih interakcij med individualnim akterjem, 

okoljem in obstoječim vedenjem (Bandura 1986). Vyogotsky in Bandura sta postavila prve 

temelje razumevanja inovacijskih skupnosti (original »community of innovation«), z 

opredelitvijo nastanka skupnega pomena. Brown et al. (1989) so prispevali delček teorije k 

inovacijski skupnosti s spoznanjem, da je znanje neizogibno vezano na kontekst in prakso, s 

katero je bilo uporabljeno, kot ima lahko ista beseda različni pomen glede na kontekst. Za 

aktivno učenje v skupnosti mora biti torej učeči se aktivno vključen v avtentične dejavnosti 

kulture taiste skupnosti, da lahko dostopa do tihega znanja, ki ni kodificirano in formalno 

dostopno. Aktivna družbena vključenost ali angažiranost je torej bistvena za proces učenja in 

prenosa znanja (Brown po teoriji Lave in Wnger, 1991). 

 

Pri razumevanju delovanja neke organizirane skupnosti, kjer primarni namen ni samo učenje, 

temveč inovacija, zahteva poznavanje teorij kreativnosti ter teorij inovativnosti. Problem 

teorij kreativnosti je, da je proučevanje kreativnosti v veliki meri vezano na osebne 

karakteristike posameznika, kot so posedovanje in priučenost kreativnosti; vsakdanja 

kreativnost ipd. Raziskovanje družbene ali skupinske kreativnosti je poraslo okrog leta 2000, 

s porastom trenda »brainstorming«. Podrobnejše opazovanje procesa, ki v osnovi pomeni 

(enakovredno) izmenjavo idej in predvsem primarnih asociacij v zvezi z nekim problemskim 

izhodiščem pokaže, da gre velikokrat za strinjanje z dominantno osebo, zato je za skupno 

kreativnost in razvoj prednosti skupnega divergentnega razmišljanja nujno, da se udeleženci 

počutijo sproščeno, dobro, cenjeno in neodvisno drug od drugega. 
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Pri divergentni fazi inovacijskega procesa skupina generira kolikor more novih idej, pri 

prehajanju v konvergentno fazo se število idej zoži samo na najboljše. Različna mnenja o 

učinku konvergentnega mišljenja in vplivu na kreativni proces, morata biti tekom 

inovacijskega procesa uravnotežena. Da je torej neka skupina v inovaciji uspešna, mora 

funkcionirati kot enotna celota z visoko stopnjo interakcije ter polnim sodelovanjem vseh 

članov. Zato se v kontekstu uspešnega prenosa znanja za večjo inovacijsko zmogljivost 

velikokrat omenja in proučuje tudi organizacijska kultura.
25

 

 

Iz teorije učenja in generiranja novih idej v skupnosti lahko preidemo k ideji skupne inovacije 

ali modelu inovacijskih skupnosti. Ključna načela, ki jih v ta model prenesemo na podlagi 

teoretičnih izhodišč družbenega učenja so raznolikost, soodvisnost, polno sodelovanje med 

člani skupine, generiranje in izbor najboljših idej ter razvoj ustreznega podpornega okolja za 

inovacije. Z združevanjem teorij družbenega učenja je torej bil razvit model, kako oblikovati 

ali spodbuditi delovanje inovacijskih skupnosti.
26

  

Uvodoma omenjeni Richard West termin uporablja za osvetlitev inovacijske narave 

skupnosti, pri čemer se pojem inovacije nanaša na proces od razvoja do implementacije ideje. 

Po Westu lahko definiramo naslednje elemente inovacijske skupnosti: 

 

 Dinamični pretok skupine ali znanja (dinamično znanje pomeni kontinuirano 

prizadevanje za nadgradnjo dosežkov in obstoječega znanja, kar pomeni, da se vloge 

članov skupine izmenjujejo – enkrat so strokovnjaki, drugič novinci, vedno pa 

                                                 

25 
Raziskovalci predmetnega področja so vzpostavili različne modele, s katerimi ugotavljajo, kako 

organizacija vpliva na kreativnosti svojih članov. (Amabileet al.
. 
1996) Podobne komponente kot za 

merjene organizacijske kulture so bile tekom preteklih raziskav uporabljene za oceno klime skupine za 

inovacijo. (Anderson in West 1996) 

26
 Različne študije za inovacijske skupnosti uporabljajo tudi druge izraze: wisdom networks (Benton in 

Giovagnoli 2006), knowledge creating communities (Bielaczyc in Collins 2006), creative 

organizations (Banahan in Playfoot 2004), communities of creation (Sawhney in Prandelli 2000), 

networked strategic communities of business (Kodama 2005), innovative knowledge communities 

(Hakkarainen et al. 2004). 
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napredujejo v znanju (Hakkarainen et al. 2004). Za pretok skupine mora biti 

izpolnjenih 10 osnovnih pogojev: skupni cilji, močno medsebojno upoštevanje, 

popolna osredotočenost, močan vpliv aktivnosti skupine in njenega okolja, mešanje 

osebnosti, enakopravno sodelovanje, poznavanje članov med seboj, trajna 

komunikacija, medsebojno preizkušanje idej ter pogoste zmote z učenjem na podlagi 

teh zmot. (Sawyer 2008) 

 Podjetništvo: Ločimo tri tipe organizacij: tehnične (origi. Machine) organizacije 

(centralna birokracija in formalizirani postopki), profesionalne organizacije 

(birokratske, vendar z decentraliziranim upravljanjem) ter podjetniške organizacije. 

(Laat in Broer 2004) Podjetniško mreženje je nujno za prenos in ustvarjanje znanja, za 

posameznika oziroma profesionalno učenje pa sta nadalje ključni prilagodljivost in 

odzivnost. Inovacijska skupnost mora razviti unikatno okolje z dovolj močno strukturo 

in osredotočenostjo, ki združuje člane, vendar mora biti hkrati okolje dovolj 

fleksibilno, da si posamezniki lahko lastijo zasluge za svoje projekte in ideje. 

 Spraševanje: v modelu skupnosti za ustvarjanje znanja je ključno, da člani ustvarijo 

svoja vprašanja in probleme, ki usmerjajo njihove aktivnosti (Hakkarainen et al. 2004) 

– iskanje rešitev je glavna domena inovacijskega procesa, zato je v inovacijski 

skupnosti pomembno iskanje in definiranje pravih vprašanj. 

 Refleksivnost skupine: inovacijska skupnost mora izražati intrapersonalno refleksijo in 

interpersonalno refleksijo, kar pomeni, da imajo člani inovacijske skupnosti možnost 

refleksije skozi sebe v skupnosti in skozi skupnost. (Hakkarainen et al. 2004) 

 Inovacijska raznolikost: raznolikosti skupine, ne v rasnem ali kulturnem smislu, 

temveč s tehničnega vidika, po znanju in sposobnosti članov v skupnosti (Justesen 

2004); je povezano s pojmom multiperspektivnosti v procesu ustvarjanja znanja. 

(Bielaczyc in Collins 2006) 

 Nove meje, vizije in cilji skupnosti: ker je namen proučevane skupnosti inovacija, 

morajo biti vizija in cilji bolj osredotočeni na inovacijo kot na učinkovitost skupnosti, 

skupnost mora biti fleksibilna in prilagodljiva. Skupnost inovacij ne more biti 

izkoriščana ali upravljana pod nadzorom in ne bi smela biti pogojena z roki, cilji ali 

vsiljenimi voditelji. (Benton in Giovagnoli 2006) Ravno spreminjajoče se meje 

namreč omogočajo pretok različnih perspektiv in pogledov ter mrežnih strokovnjakov 
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ter kot take vplivajo na oblikovanje ustreznega odziva na nastajajoče potrebe učečih se 

v inovacijski skupnosti. 

 Motivacija kot »heker« delovne etike: Različna motivacija članov skupine pozitivno 

vpliva na inovacijski zid. Motivacijo nekateri raziskovalci inovacijskega procesa v 

skupni označijo s pojmom »heker«, v smislu »heker« delovne etike. Heker je namreč 

nekdo, ki samoiniciativno skrbi za svoje delo in ugotovitve ter je samomotiviran in 

prepričljiv. (Himanen 2001) Za inovacije je torej ključna »hekerska delovna etika«. 

 Kontrastni modeli, ki se kažejo kot primerjava oziroma razlikovanje med skupnostjo 

prakse in skupnostjo inovacij. Za razumevanje slednje, torej skupnosti, kjer je članom 

skupna inovacija, je dobrodošlo razumevanje prve, kjer je članom skupna praksa dela. 

Ločnica med obema tipoma skupnosti seveda ni vedno jasna, zato ne gre za 

izključujoči si skupnosti. Drug kontrastni model se kaže v primerjavi stabilnosti 

oziroma dinamičnosti skupnosti, nadalje pri samih procesih znotraj skupnosti, kjer so 

na eni strani nadzorovani procesi dela in jasna hierarhija ter na drugi mešane delovne 

skupine in ustvarjalni (deloma nadzorovani) kaos brez hierarhije. Naslednji kontrastni 

model se kaže v samem načinu formulacije znanja znotraj skupnosti. V prvem primeru 

člani pogosto razvijejo eno vrsto znanja, ki ga regulira sistem, medtem ko so v drugih 

primerih člani samo-regulativni, metakognitivni, z visokimi družbenimi in čustvenimi 

sposobnostmi ter sodelujejo v celem procesu inovacije (razvoj, evalvacija, 

implementacija ideje). 

 

Če povzamemo, vidimo, da je inovacija lahko razumljena kot funkcija kognitivnega procesa, 

vendar je izkoriščanje oziroma uporaba tega procesa izrazito kompleksna ter ima zelo močno 

družbeno komponento. Inovativna skupina je nosilka divergentnega razmišljanja, predvsem v 

fazi generiranja idej, konvergentnega razmišljanja v fazi selekcije idej in nosilka razvoja ideje 

oziroma implementacije. Za uspešen inovacijski proces mora biti inovacijska skupnost 

deležna ustreznega podpornega okolja, ki spodbuja podjetnost in samostojnost, skupinsko 

refleksijo, dinamično znanje in notranjo motivacijo, dodatno mora biti prisotno zaupanje in 

fizična bližina članov skupnosti za prost pretok informacij in znanja. Navedene ugotovitve 

nam dajejo zelo dobro izhodišče za oblikovanje lastnih metodoloških orodij za zbiranje 

primarnih, predvsem kvalitativnih podatkov. Ugotavljanje prisotnosti elementov inovacijske 
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skupnosti v izbrani regiji na podlagi predstavljenega razumevanja inovacijske skupnosti  

bomo tekom raziskave skušali povezati z vprašanjem obstoja inovacijskih skupnosti ali 

skupnosti praks v raziskovani regiji ter v primerjani regiji, skušali bomo primerjati gostoto in 

kvaliteto teh skupnosti ter tako oblikovati del smernic za ugotavljanje inovacijske 

zmogljivosti izbrane regije.  

 

Kako združevati oziroma zaokrožiti razumevanje inovacijskih procesov, socialnega kapitala 

in regionalno inovacijsko zmogljivost? 

 

Za razlike v inovacijskem razvoju in ekonomski učinkovitosti med regijami so ob tehnoloških 

sredstvih pomembna »neotipljiva sredstva« kot je socialni kapital, socialni kapital namreč 

pojasnjuje, zakaj so mreže inovativnih podjetij uspešne. Koncept socialnega kapitala se 

uporabi pri odgovoru na vprašanje multidisciplinarnosti in konceptualizacije posameznih 

akterjev inovacijske zmogljivosti na ravni regije. V skladu s temeljnimi doktrinami socialnega 

kapitala (Coleman, Putnam) je razlika v percepciji: ekonomisti socialni kapital raziskujejo 

izhajajoč iz posameznika, socialisti socialni kapital prepoznavajo kot lastnost družbe. Kar 

zadeva regionalni razvoj, na delovanje podjetij v regiji vplivajo različni regionalni procesi in 

pogoji – ti procesi in pogoji so ključni pri ugotavljanju razlik v blaginji oziroma ekonomski 

učinkovitosti regij. Tehnologija je v današnjem času »vseprisotna« in dostopna vsem 

podjetjem, zato ni ključna za uspešnost in konkurenčnost. Uspešna podjetja ne producirajo 

zgolj nove tehnologije, temveč življenjski slog, modo, nove trende. Inovacija v kateremkoli 

pomenu, bodisi nov tehnološki produkt, bodisi nova storitev, zahteva več vrst znanja, 

tehnologija je zgolj eno izmed njih. 

 

Regionalni ekonomski razvoj je rezultat interakcije med inovativnostjo v regionalnih mrežah 

ter predmetnih in neopredmetenih sredstvih regije, pri čemer niso vse mreže pomembne v 

kontekstu ekonomske učinkovitosti ter nadalje tudi ni nujno, da so sestavljene samo iz 

regijskih partnerjev, vendar je pomembno da so v prvi vrsti regionalne, šele potem se 

povezujejo internacionalno – prenos tihega znanja je bolj verjeten v medosebnih odnosih, ki 

jih je lažje vzdrževati ob fizični bližini. Navedeno predstavlja teoretska izhodišča za 

argumentacijo pomembnosti regionalnih grozdov oziroma mrež.  
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Med predmetna sredstva štejemo tehnologijo, znanje, nivo izobrazbe, število in vrsto podjetij 

itd. Ali predmetna sredstva vplivajo na regionalni ekonomski razvoj, je odvisno od 

neopredmetenih sredstev, se pravi družbene organizacije, zaupanja, norm, kulturnega in 

družbenega ujemanja akterjev, itd., neopredmetena sredstva namreč spodbujajo kooperacijo.
27

 

 

Ekonomska literatura regionalno uspešnost proučuje na različne načine, Rutten in Boekem 

(2007) sta povzela naslednje pristope: tradicionalne teorije (Perroux 1950), ki pravijo, da 

razviti trg dela in ekonomske aktivnosti ustvarjajo nove ekonomske aktivnosti – prednosti 

regije v tem kontekstu ustvarjajo nove prednosti. Naslednji pristop k raziskovanju ekonomske 

blaginje so mikro-ekonomske teorije oziroma teorije transakcije stroškov, ki sovpadajo z že z 

vidika socialnega kapitala omenjeno teorijo racionalne izbire: Zagovorniki tega vidika 

pravijo, da so stroški, trg in značilnosti znamk povezani z geografsko omejeno koncentracijo 

ekonomskih aktivnosti. Nadalje poznamo revolucionarne teorije, katerih bistvo je, da so 

ekonomsko, tehnološko in kulturno različna okolja ključna za sinergijo in nove ideje 

(predvsem primer Floride in kreativnega razreda). Regionalne značilnosti obsegajo tudi 

norme, rutine in vrednote, ki vplivajo na delovanje regionalnih akterjev, zadnjo teoretično 

skupino tako predstavlja ideja o regionalnih povezavah kot sredstvih za organizacijo in 

upravljanje procesa inovacije, kar se kaže kot inovacijski sistemi, oblaki in učeče se regije. 

Fleksibilne regionalne mreže so idealna organizacijska oblika za spodbujanje inovacij. 

 

Rutten in Boekem kot primer učinkovitega povezovanja, kjer so bile zunanje spodbude v 

obliki finančnih mehanizmov vzvod za aktivno povezovanje podjetij, ki so v interakciji uspela 

razviti elemente dolgoročnega sodelovanja (zaupanje na osnovi dobre izkušnje) izpostavljata 

regijo Eindhoven in regionalni program za spodbujanje gospodarstva Stimulus. V okviru 

navedenega programa je bila vzpostavljena mrežna shema, kjer so podjetja prejela finančne 

spodbude za skupni razvoj novih produktov. Po izteku programa so v regiji bili zabeleženi 

                                                 

27 
EU politika po 1990 je bila uspešna pri krepitvi regionalnih podjetij, ni ji pa uspelo premostiti vrzeli 

med manj razvitimi in bolj razvitimi regijami, kar nakazuje, da je potrebno več pozornosti posvetiti 

neopredmetenim sredstvom regionalnega ekonomskega razvoja. 
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zelo dobri rezultati: trem četrtinam mrež je uspelo na trg poslati skupni produkt, tretjina 

ustvarja 20 % presežka iz naslova novega produkta. Podjetja so na podlagi pozitivne izkušnje 

ohranila sodelovanje po prenehanju financiranja. 

 

S ponovljenim pregledom regionalne inovacijske ali ekonomske uspešnosti se torej vračamo k 

vlogi socialnega kapitala. Nam pa predstavitev ključnih ekonomskih pogledov na ekonomsko 

učinkovitost regije odpira dodatno spoznanje in ponovno odpira vprašanje o socialnem 

kapitalu kot viru, in sicer v kontekstu teorije racionalne izbire. Le-ta namreč pravi, da vsako 

vedenje posameznika izhaja iz njegove težnje zadostiti lastnim interesom, torej je socialni 

kapital sredstvo posameznika za doseganje lastnih interesov. Problem te teorije je, da ne more 

razložiti, kako se socialni kapital ustvarja. Socialni  kapital namreč sovpada s povezanostjo – 

vložek (»input«) ustvarjanja socialnega kapitala je z vidika posameznika prevelik glede na 

izkupiček (»output«).  

 

Vlogo socialnega kapitala v luči ekonomske učinkovitosti in inovacijske zmogljivosti je torej 

bolj smiselno proučevati z vidika družbene vpetosti oziroma z argumentom socialnega 

kapitala kot elementa družbe, ne posameznika. 

 

Da bomo lahko določili elemente socialnega kapitala kot značilnosti skupin ter to ustrezno 

povezali z inovacijskimi procesi in ekonomsko učinkovitostjo, bomo ob koncu tega poglavja 

pogledali lastnosti družbenih mrež z vidika socialnega kapitala in prenos znanja, pri čemer se 

bomo oprli na delo Inkpena in Tsanga (2005). 

 

Članstvo v družbeni mreži in posledični ponavljajoči se in dolgo trajajoči odnosi pomenijo 

večji potencial za nastanek in prenos znanja oziroma za pridobivanje znanja med člani. 

Vprašanje, ki ga zastavljamo je, kako poteka prenos znanja glede na različne oblike povezav 

in kakšna je vloga socialnega kapitala. Pri tem bomo povezali naslednje elemente oziroma 

odgovorili na sledeča podvprašanja: kakšen je soodvisni odnos mreža – znanje, kakšen je 

vpliv družbenega konteksta na poslovno obnašanje in uspešnost podjetja, kakšna je vrednost 

socialnega kapitala za družbene procese mreže (Lee, Lee and Pennings 2001) ter vprašanje 
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dostopa do novega znanja, kar je ena najbolj pomembnih neposrednih koristi socialnega 

kapitala. 

 

Inkpen in Tsang sta torej testirala predpostavke, vezane na ugotavljanje, kako socialni kapital 

dejansko vpliva na prenos znanja med akterji mreže ali natančneje, kako različne dimenzije 

socialnega kapitala (strukturna, kognitivna in odnosna) vplivajo na sposobnost pridobivanja 

novega znanja znotraj mreže organizacije in kako spodbujajo prenos znanja med člani mreže. 

 

Pri ugotavljanju mrežnih lastnosti je v prvi vrsti pomembno razlikovanje med vrstami mrež, 

in sicer jih delimo na omrežja znotraj podjetja, strateške povezave in industrijska okrožja.
28

 

Tipologija omrežij je določena po »vertikalno – horizontalni« osi, ki skuša zaobjeti obseg, 

znotraj katerega pripadniki omrežja zasedajo različne položaje glede na vrednostno lestvico 

omrežja ter po »strukturno – nestrukturni« osi, ki predstavlja obseg, do katerega je upravljanje 

mreže strukturirano (v zelo strukturirani mreži so na primer vloge in položaji zelo jasni in 

članstvo dobro organizirano z namenom doseganja določenih ciljev). Na tem mestu je 

potrebno opozoriti na delitev notranjih in zunanjih vidikov upravljanja inovacijskih procesov, 

kot sta jih na podlagi Inkpenove in Tsangove predstavila Felin in Zenger in ki se prav tako 

odražajo v nekih mrežnih upravljavskih oblikah. Bistvena razlika oziroma nadgradnja je v 

tem, da sta se Felin in Zenger osredotočila na kompleksnost problemskih izhodišč inovacij ter 

na lociranje tihega znanja, kar je pomembno v kontekstu inovacijske zmogljivosti v dokaj 

neodvisni raziskavi glede na socialni kapital (vsaj v neposrednih povezavah), na tem mestu pa 

problematiko vračamo na stičišče prenosa znanja in socialnega kapitala v različnih tipih mrež 

ter tako zaokrožujemo poglavje o inovacijski zmogljivosti in socialnem kapitalu.  

 

Trije izbrani tipi mrež skušajo zajeti večino predstavljenih osi v treh skupinah. 

 

Omrežja znotraj podjetja so različne organizacije, ki delujejo pod enotno kooperacijo – 

podjetjem, bodisi enote bodisi hčerinske družbe. So med-organizacijska skupina (med-

                                                 

28 Delitev izhaja iz bistvene značilnosti omrežij, ki so ponavljajoča se in trajna razmerja med 

udeleženci v omrežju. (Podolny in Page 1998) 
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organizacijsko povezovanje), ne pa enotna organizacija. Pomembni vpogled na interne 

strukture in procese take skupine je moč pridobiti na osnovni teoretskih konceptov, povezanih 

s proučevanjem mrež, ki se jih uporablja za raziskovanje medorganizacijskih pojavov. Pri tem 

tipu mreže je vzpostavljena jasna linija med vodstvom in hierarhijo mreže. 

 

Strateške povezave ali združenja so skupine sicer nepovezanih, neodvisnih organizacij 

(podjetij), ki sklepajo prostovoljne dogovore o izmenjavi, souporabi ali skupnem razvoju 

izdelkov, tehnologij in storitev. Združujejo se organizacije na istem nivoju vrednostne lestvice 

ali na različnih nivojih vrednostne lestvice, pri čemer avtorja opozarjata na zveze združenj ali 

kompleksne konstelacije združenj, ki se sicer razlikujejo po kompleksnosti oblike in 

upravljanja, vendar posedujejo isto logiko ustvarjanja vrednosti kot bilateralna združenja, zato 

jih ne omenjamo posebej.  

 

Industrijska okrožja so mreže neodvisnih podjetij, ki delujejo na istem ali povezanem 

segmentu trga in na skupnem geografskem področju, in ki imajo koristi od zunanje ekonomije 

glede na obseg in strnjenost območja. (Brown in Hendry 1998) Tipičen in zelo poznan primer 

takega okrožja je Silicijeva dolina, kjer je na razpolago vsa ključna infrastruktura za zagon 

podjetij in kjer je koncentracija podjetij (in različnih sub-organizacij) zelo zgoščena, kar 

olajšuje če že ne spodbuja povezovanje različnih deležnikov. 

 

Pri povezovanju je za učinkovito inovacijsko aktivnost ključen prenos znanja. Prenos znanja 

je proces, pri katerem je eden od članov omrežja pod vplivom izkušenj drugega člana (Argote 

in Ingram 2000) in se manifestira v spremenjenem znanju ali učinkovitosti prejemnika znanja. 

 

Organizacije, ki so sposobne prenašati znanje med različnimi enotami, so bolj učinkovite in 

uspešne. To pomeni, da se lahko iz omrežij podjetij formirajo organizacijske koristi, (Kotabe, 

Martin and Domoto 2003) kot v primeru podjetij oziroma organizacij, katerih enote delujejo v 

različnih državah. Te organizacije lahko znanje prenašajo in razširjajo v intra-korporativnem 

kontekstu učinkovitejše kot skozi mehanizme zunanjega trga. (Gupta in Govindarajan 2000) 
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Prenos znanja znotraj različnih tipov mrež poteka različno. Znotraj strateških partnerstev 

prenos znanja poteka tako, da članice pridobijo znanje glede forme in upravljanja drugih 

združenj, kar je med drugim koristno za upravljanje bodočih združenj. Podjetje lahko pridobi 

tudi znanje o partnerski organizaciji, ki poveča zmogljivost članice za upravljanje skupnih 

nalog. Nadalje lahko članice pridobijo novo znanje tudi, ko skupaj stopijo na novo področje 

poslovanja in razvijajo nove zmogljivosti, ter kot zadnje lahko podjetja pridobijo znanje od 

partnerjev s tem, ko pridobijo dostop do znanj in spretnosti in kompetenc, ki jih partner 

prinese v partnerstvo. Strateška partnerstva so torej priložnost za ustvarjanje oziroma 

prerazporejanje znanja, kot je tehnološko ali tržno znanje. 

 

Prenos znanja v tipu industrijskih okrožij je vezan na zmogljivost okrožja za spodbujanje 

procesov pridobivanja znanja in inovacij kot osnova za konkurenčno prednost ter za 

ustvarjanje in prenos tihega znanja, ki je sicer težko dostopno, osvojljivo in ponovljivo – ta 

zmogljivost je večja ob večji geografski bližini, ki omogoča prehod delovne sile  oziroma 

večjo mobilnost zaposlenih, interakcijo med dobavitelji in kupci ter med ustvarjalci in 

uporabniki glavne opreme ter ustanavljanje spin-offov (univerze, podjetja, javni raziskovalni 

instituti). Keeble and Wilkinson (1999) na primer tako predstavita tudi mehanizme 

prostorskega prenosa znanja. 

 

Kadar proučujemo lastnosti tipov omrežij in socialni kapital, je pomembno razlikovanje med 

imetniki socialnega kapitala, torej v našem primeru člani mrež, dimenzijami socialnega 

kapitala, koristmi socialnega kapitala, v našem primeru je to prenos znanja ter med faktorji, ki 

delujejo kot determinante koristi socialnega kapitala oziroma determinante prenosa znanja. 

Predpostavljamo lahko, da različni pogoji, odvisno od tipa mreže, vplivajo na to, kakšen 

učinek ima socialni kapital na prenos znanja. 

 

Inkpen in Tsang sta dimenzije socialnega kapitala glede na tip mreže povzela v naslednji 

tabeli, ki izhaja iz fokusa na mreži organizacij: 
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Tabela 5.3: Dimenzije socialnega kapitala in vrste omrežij 

 Vrsta omrežja 

Dimenzije 

socialnega kapitala 

Omrežja znotraj 

organizacije 

(intra-korporativna 

omrežja) 

Strateška 

partnerstva 

Industrijska 

okrožja 

STRUKTURNI  

Omrežne vezi 

mehko (nejasno, 

rahlo) razlikovanje 

med vezmi znotraj 

članice in med 

članicami – 

organizacijskimi 

enotami v mreži  

vezi med članicami 

so tiste, ki 

determinirajo socialni 

vezi znotraj 

zavezništva  

socialne vezi kot 

temelj vezi med člani  

Konfiguracija 

omrežja (vzorec 

povezav) 

hierarhična, 

enostavna za 

vzpostavitev povezav 

med člani, gostote ni 

ne-hierarhična, 

možnost uporabe 

strukturnih lukenj, 

gostote ni 

nehierarhična, gosta 

mreža, neformalni 

medosebni odnosi 

Stabilnost omrežja stabilno članstvo visoka stopnja 

nestabilnosti 

dinamična 

KOGNITIVNI  

Skupni cilji skupni cilj, ki ga 

določa vodstvo 

primerljivi, redko 

skupni cilji, potrebno 

veliko pogajanj 

niti primerljivi, niti 

skupni cilji 

Skupna kultura kultura podjetja kulturni 

kompromisi/konflikti 

med člani 

podobne poslovne 

politike 

ODNOSNI  

Zaupanje malo možnosti za 

oportunizem, 

institucionalno 

zaupanje 

veliko tveganje 

oportunizma, 

zaupanje se 

vzpostavlja sproti  

osebno zaupanje 

Vir: Inkpen in Tsang (2005, 152) 

 

Tabela predstavlja lastnosti treh dimenzij socialnega kapitala glede na vrsto mreže. Pri prvi 

skupini mrež znotraj organizacije se strukturni kapital kaže v mrežnih povezavah, ki so 

mehko oziroma rahlo strukturirane oziroma ki pomenijo dokaj nejasno razlikovanje med 

vezmi znotraj organizacijskih enot in med organizacijskimi enotami – članicami mreže  (vezi 

znotraj organizacijske enote – članice mreže, torej medosebni in medoddelčni odnosi se ne 

razlikujejo toliko od odnosov med članicami). Meje članic mreže so veliko bolj porozne kot 

pri drugih vrstah omrežij. Strukturni kapital pri prvem tipu omrežja se glede na konfiguracijo 
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omrežja kaže v zelo hierarhičnem vzorcu povezav, pri čemer je vzpostavitev povezav med 

članicami mreže enostavna. Vzorec povezav ni gost, temveč linearen. Tretja lastnost 

strukturnega kapitala, stabilnost mreže se pri mrežah znotraj organizacije izkaže v zelo močni 

obliki, stabilnost mreže je torej visoka.  

 

Lastnosti kognitivnega socialnega kapitala posameznega omrežja prepoznamo glede na 

skupne cilje znotraj mreže in glede na skupno kulturo. Pri prvem tipu mreže člani oziroma 

članice mreže delujejo in sledijo skupnemu cilju, kot ga določa vodstvo korporacije (sedež 

podjetja). Kulturno raznolikost posameznih članic mreže nadvlada kultura podjetja.  

 

Odnosni socialni kapital, ki ga merimo s stopnjo zaupanja, se pri mrežah znotraj organizacije 

kaže v nizkih možnostih za oportunizem ter visoki stopnji institucionalnega zaupanja. Da je 

neka organizacijska enota namreč vredna zaupanja za druge organizacijske enote, izhaja že iz 

tega, da je članica mreže.    

 

Pri drugem tipu mreže, torej pri strateških partnerstvih, so formalne vezi v mrežah kot prva 

opazovana lastnost strukturnega socialnega kapitala tiste, ki določajo tudi družbene vezi 

znotraj mreže.  Socialne vezi managerjev članic partnerstva so odvisne od narave vezi med 

partnerji – narava organizacijskega oziroma kolektivnega socialnega kapitala potem takem 

vpliva na individualni socialni kapital. Konfiguracija mreže je nehierarhična, ker jo je 

potrebno vzpostavljati zunaj organizacijskih meja posameznih članic, pri čemer se nakaže 

možnost uporabe strukturnih lukenj za prenos znanja. Gostote vezi tudi v tem tipu mreže ne 

zaznamo. Kar zadeva stabilnosti, je mreža strateškega partnerstva visoko nestabilna, kar je 

povezano tudi z lastnostmi kognitivnega socialnega kapitala strateških partnerstev. Skupni 

cilji pri strateških partnerstvih so namreč redki, kvečjemu gre za primerljive cilje članic mreže 

ter za veliko stopnjo poganjanj glede oblikovanja skupnih ciljev. Tudi na področju kulture so 

potrebni kompromisi, velika je verjetnost kulturnih konfliktov med članicami. Odnosni 

socialni kapital oziroma zaupanje je nizko ter ga zaznamuje veliko tveganje za oportunizem. 

Zaupanje se vzpostavlja sproti, na podlagi poslovnega obnašanja in dobrih izkušenj članic v 

mreži.   
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Strukturni socialni kapital industrijskih okrožij se kaže v socialnih vezeh kot temeljnih vezeh 

med člani, pri čemer v nasprotju s strateškimi partnerstvi individualni socialni kapital vpliva 

na organizacijski (kolektivni) socialni kapital. Mreža vezi je ne-hierarhična, gosta mreža v 

geografski regiji, povezave se vzpostavljajo v okviru neformalnih medosebnih odnosov. 

Stabilnost mreže zaznamuje dinamičnost, z organizacijami, ki prihajajo v in zapuščajo 

okrožje. Kognitivni socialni kapital zaznamujejo niti primerljivi niti skupni cilji, kar je 

posledica kompleksnosti mreže. Skupna kultura je podvržena prevzemanju poslovnega 

obnašanja in modelov, ki so se v okrožju že izkazali ali se izkazujejo za učinkovite – 

organizacije v isti liniji poslovnega toka so znatno podvržene pritisku prevzemanja podobnih 

poslovnih politik. Odnosni socialni kapital in zaupanje kot njegov indikator se kažeta kot 

relativno visoko osebno zaupanje (medosebni odnosi), ki ga članice preizkušajo oziroma 

utrjujejo skozi različne skupne procese, z različno stopnjo tveganja.   

 

V nadaljevanju bomo iz vidika lastnosti treh dimenzij socialnega kapitala skušali določiti, 

kateri so pogoji oziroma dejavniki, ki spodbujajo prenos znanja v posameznem tipu mreže, 

ponovno s fokusom na organizaciji v mreži. 

 

Tabela 5.4: Dejavniki prenosa znanja glede na socialni kapital in vrste omrežja 

 Vrsta omrežja 

Dimenzije 

socialnega kapitala 

Omrežja znotraj 

organizacije 

(intra-korporativna 

omrežja) 

Strateška 

partnerstva 

Industrijska 

okrožja 

STRUKTURNI  

Omrežne vezi 

prenos znanja poteka 

osebno, preko članic 

omrežja 

močne vezi, 

ponavljajoče se 

izmenjave (znanja) 

bližina (fizična 

oziroma geografska) 

med člani  

Konfiguracija 

omrežja (vzorec 

povezav) –vpliva na 

fleksibilnost in 

enostavnost 

izmenjave znanja   

decentralizacija 

avtoritete  

večkratne povezave 

znanja med partnerji; 

štiri vrste vezi za 

izmenjavo znanja: 

tehnološke povezave, 

interakcija med 

pobudniki 

partnerstva, 

prehajanje osebja, 

strateška interakcija 

šibke vezi in mejni 

ključi (mejne točke 

za povezovanje, 

šibke vezi za večjo 

prehajanje)  
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Stabilnost omrežja 

redka (nizka) 

zamenjava osebja na 

ravni celotne 

organizacije 

ne-tekmovalni 

pristop k prenosu 

znanja, uravnotežena 

sposobnost učenja 

stabilni osebni odnosi 

KOGNITIVNI  

Skupni cilji 
skupna vizija in 

kolektivni cilji 
jasnost ciljev 

logičnost interakcije, 

ki izhaja iz 

sodelovanja  

Skupna kultura 
umeščenost lokalnih 

ali nacionalnih kultur  
kulturna raznolikost 

tihe norme in pravila 

za upravljanje 

neformalne 

izmenjave znanja  

ODNOSNI  

Zaupanje 
jasni in transparentni 

kriteriji nagrajevanja 

uvid (pridih) 

prihodnosti – 

dolgoročno 

povezovanje, pogosta 

partnerska interakcija 

in transparentnost v 

odnosih  

 

 

komercialne (tržne) 

transakcije vpete v 

osebne odnose  

Vir: Inkpen in Tsang (2005, 155) 

 

Strukturni socialni kapital mreže znotraj organizacije omogoča osebni prenos znanja preko 

članic mreže. Medosebni odnosi oziroma socialne vezi spodbujajo interakcijo v okviru 

formalnih povezav in s tem omogočajo kanale za prenos znanja. Kar zadeva fleksibilnosti in 

enostavnosti izmenjave znanj glede na konfiguracijo omrežja, je ta pogojena z 

decentralizacijo avtoritete s strani vodstva organizacije.
29

 Visoka stabilnost mreže, ki se kaže 

v redki zamenjavi osebja na ravni celotne organizacije, je za prenos znanja dobra – 

(ne)stabilnost mreže je za prenos znanja slaba, če se osebje pogosto menjuje, ker odnese 

znanje s seboj, ohranjanje osebja pa med drugim tudi spodbuja nastanek dolgoročnih 

medosebnih odnosov. Kognitivni socialni kapital za prvi tip mrež, ki ga zaznamujejo skupna 

vizija in kolektivni cilji, prispeva k enotni ideji o interakciji ter tako deluje kot povezovalni 

mehanizem za integracijo znanja iz različnih strani. Z vidika kulture mreže je za prenos 

                                                 

29
 Decentralizacija omogoča vzpostavljanje dodatnih vezi med člani, na lastno iniciativo, centralizacija 

je slaba za prenos znanja. (Tsai 2002) 
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znanja nujen pogoj umeščenost lokalnih ali nacionalnih kultur med članicami mreže, ki 

preprečujejo nastanek kulturnih konfliktov. (Bhagat et al. 2002) Kar pritiče zaupanju in 

odnosnemu socialnemu kapitalu, prenos znanja pogojujejo jasni in transparentni kriteriji 

nagrajevanja, ki znižujejo možnost nezaupanja med članicami mreže. 

 

Pogoj za prenos znanja v strateških partnerstvih so močne vezi ter ponavljajoče se izmenjave 

znanja, ki prispevajo k prostovoljni izmenjavi znanja oziroma k temu, da ena članica izpostavi 

svoje znanje za partnerje zaradi vzpostavljenega zaupanja. Kar zadeva konfiguracije mreže, 

mora ta omogočati večkratne povezave znanja med partnerji, ki se kažejo v obliki štirih vrst 

vezi za izmenjavo znanja: tehnološke povezave, interakcija med pobudniki partnerstva, 

prehajanje osebja ter strateška interakcija. Pogoj za prenos znanja z vidika stabilnosti mreže je 

pri strateških partnerstvih ne-tekmovalni pristop k prenosu znanja ter sposobnost učenja, ki 

zagotavlja neodvisnost članic in boljše pogajalsko izhodišče ter se razvija enakomerno – 

hitreje učeči se partner bo namreč bolj motiviran za izstop iz partnerstva. Stabilnost mreže 

torej mora izražati simetrijo partnerstva. (Makhija in Ganesh 1997) Kognitivni socialni kapital 

prenos znanja pogojuje z jasnostjo ciljev, kar pripomore k skupnemu razumevanju in 

metodam za doseganje kolektivnih delovanj (Das in Teng 2002) ter s kulturno raznolikostjo 

strateškega partnerstva. Odnosni socialni kapital mora v kontekstu prenosa znanja izražati 

uvid (pridih) prihodnosti oziroma omogočati dolgoročno povezovanje. Pogosta partnerska 

interakcija in transparentnost v odnosih oziroma poslovnem obnašanju članic omogočata 

razvoj skupnega (vzajemnega) zaupanja, ki pogojuje razkrivanje oziroma deljenje znanja med 

partnerji. 

 

Pri industrijskih okrožjih je za prenos znanja kot ključni faktor strukturnega socialnega 

kapitala pomembna  bližina (fizična oziroma geografska) med člani.
30

 Pri konfiguraciji vezi 

smo že omenili možnost strukturnih lukenj. Šibke vezi z mejnimi povezovalnimi točkami, ki 

omogočajo večje prehajanje znanja, služijo tudi za vzdrževanje odnosov med različnimi 

klikami (na primer klika japonskih bank v industrijskem okrožju London). Tovrstne odnose je 

                                                 

30 
Bolj kot je za prenos znanja pomembno tiho znanje, bolj je pomembna bližina. (Maskell in 

Malmberg 1999)
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sicer možno vzdrževati s sodelovanjem v gospodarskih združenjih. Stabilni osebni odnosi v 

industrijskem okrožju predstavljajo pomemben vir informacij za člane okrožja v primeru 

izstopov iz okrožja. Omrežje se tako širi preko svojih mej, kar zagotavlja tudi dostop do novih 

idej ipd. Za prenos znanja v industrijskih okrožjih so torej z vidika strukturnega socialnega 

kapitala ključne šibke vezi ter zelo dobri medosebni odnosi. 

 

Kognitivni socialni kapital industrijskih okrožij prenos znanja pogojuje z vzpostavljanjem  

logičnosti interakcije, ki izhaja iz sodelovanja. Sodelujoče organizacije morajo razumeti, da 

sodelovanje in prenos znanja pomenita korist za njihovo konkurenčno prednost ter da 

združevanje ekonomskih, kulturnih in tehnoloških virov pomeni ustvarjanje novega znanja. 

Skupna kultura se izraža skozi nenapisane norme in pravila za upravljanje neformalne 

izmenjave znanja, katerih glavno vodilo je, da ima oportunizem družbene posledice. Pri 

prenosu znanja v industrijskih okrožjih gre za oblikovanje jasnih norm in pravil, ki so pa tihe. 

(Helmsing 2001) 

 

Vpliv zaupanja v industrijskih okrožjih na prenos znanja pomeni, da so v osebne odnose vpete 

komercialne oziroma tržne transakcije. (Uzzi in Gillespie 2002) Obstaja torej povezava tržnih 

transakcij z nastankom zaupanja in vzajemnosti, ki sta ugodna za prenos znanja. 

 

Na koncu je potrebno opozoriti na izhodiščno naravo socialnega kapitala, ali gre za 

individualni socialni kapital ali za kolektivni socialni kapital (glej tabelo 5, vrsto vezi). Pri  

prvi vrsti omrežja je sicer organizacijski socialni kapital dostopen med partnerji in mogoča 

prenos znanja, vendar vzpostavljanje individualnega socialnega kapitala poveča pretok 

znanja, kar se pokaže v tabeli 6, pri strateških partnerstvih je organizacijski socialni kapital 

tisti, ki dominira individualni socialni kapital, nujen za pretok znanja. Pri industrijskih 

okrožjih se prenos znanja prične na osebni ravni in je ključen za razvoj organizacijskega 

socialnega kapitala – vse tri oblike omrežij torej posedujejo različno dinamiko med 

individualnim in organizacijskim socialnim kapitalom. 
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Inkpen in Tsang opozarjata na kompleksnost problema, ki še ni (popolnoma) raziskana 

empirično – spremenljivke socialnega kapitala znotraj analize mrež v kontekstu prenosa 

znanja so še stvar aktualnih diskusij in raziskav.   

 

Pri nadaljnjih raziskavah je potrebno opozoriti še na eno pomanjkljivost, in sicer da so 

določeni trije tipi omrežij, ki obsegajo več tipov povezovanj in mrež, avtorja pa se pri tem ne 

osredotočata na mejne pogoje, kar pomeni težavo pri generalizaciji rezultatov. Vprašanje  je 

tudi, do katere meje združevati (zaokroževati) tipe omrežij; podobno opozorilo velja za 

različne nivoje, oblike in dimenzije socialnega kapitala, prav tako članek temelji samo na 

pozitivnem učinku socialnega kapitala, čeprav so v zvezi s socialnim kapitalom znana tudi 

tveganja (visoki stroški ipd.). Tako z vidika tipov omrežij kot z vidika dimenzij socialnega 

kapitala ostaja odprto vprašanje interakcije in povezovanja, nenazadnje pa raziskava  ne 

upošteva različnih oblik znanja, prav tako se ne ukvarja z drugimi vidiki prenosa znanja. 

 

Kakorkoli, pomemben je prispevek Inkpena in Tsanga k povezovanju dimenzij socialnega 

kapitala s prenosom znanja v različnih oblikah mrež, ki pa jih je vendarle mogoče 

identificirati v nekem regionalnem okvirju in določiti njihove glavne karakteristike na način, 

da formirajo primerljivo podatkovno bazo med različnimi regijami. Tako bomo v okviru 

lastne preiskave pogledali glavne lastnosti mrež z vidika oblike in strukture vezi, gostote vezi, 

elementov skupnih vrednost, norm in kulture ter proučili medosebne in med-organizacijske 

odnose ter identificirali vrste akterjev oziroma deležnikov v mreži ter mrežno raznolikost, vse 

s pozicije izbrane organizacije in ne s pozicije posameznega člana v mreži, ker bi za ta namen 

morali povečati reprezentativni vzorec preko lastne zmogljivosti in ker je predmet 

raziskovanja inovacijska zmogljivost regije, ki jo določajo aktivnosti in povezovanje 

organizacij (in ne posameznikov). Skušali bomo definirati vrste znanja, relevantne za 

inovacijski proces ter se osredotočili na prenos znanja od dostopnosti in virov znanja ter 

pridobivanja in osvajanja znanja k implementaciji znanja in absorpcijski zmogljivosti 

osrednjega akterja ter se opredelili glede potrebnega upravljanja in vodenja procesov prenosa 

znanja. Na koncu bomo poskusili definirati tudi samo inovacijsko zmogljivost, glede na 

stopnjo inovativnosti in komponente inovacijske zmogljivosti ter njihovo prepoznavnost in 

stopnjo razvitosti v izbrani regiji. 
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5.6 Vloga podpornih institucij 

 

Namen doktorske disertacije je za izbrano okolje določiti, kaj je inovacija oziroma kaj 

inovacijski proces, ali prevladujejo odprte ali zaprte inovacije in ali inovacije potekajo v 

neformalnih ali neformalnih mrežah ter kakšna je vloga socialnega kapitala pri oblikovanju 

teh mrež ter ali so za učinkovito povezovanje pomembni posredniki. Razmišljanju o 

povezavah socialnega kapitala in inovacijske zmogljivosti s tezo o posrednih dejavnikih ali 

različnih spodbujevalcih inovacijske aktivnosti pa implicira dodatno vprašanje o nosilcih 

tovrstnih dejavnikov oziroma o načinu nastanka okoliščin ali sistema, kjer je inovacija 

učinkovito kolaborativno dejanje.  

 

Inovacijski proces je torej pogojen z obstojem znanja. Večji pretok znanja se ustvarja in 

porablja v inovacijskih sistemih − omrežjih, ki predvidevajo sodelovanje sicer primarno 

nepovezanih akterjev. Je tovrstno povezovanje spontano ali so za učinkovito kreiranje 

ustreznih heterogenih sistemov grozdenja potrebni nosilci, katerih osrednja vloga je spodbuda 

in podpora povezovanju ali celo razvoj in upravljanje procesov inovacij z namenom 

povečanja učinkovitosti in s tem inovacijske zmogljivosti, torej obstoj spodbujevalcev 

oziroma podpornih institucij? 

 

Za mala in srednje velika podjetja, ki so najbolj pogosta tudi v slovenskem okolju, je 

mreženje pomembno zaradi omejenih lastnih finančnih in kadrovskih virov za spodbujanje 

inovacijskih procesov. Z lastnimi resursi so mala in srednje velika podjetja kvečjemu 

sposobna izvajati zgolj nekatere individualne inovacije. S tega vidika trajne, dobro zasnovane 

in učinkovito upravljane inovacijske mreže pomenijo jasne koristi za mala in srednje velika 

podjetja – zunanji viri vplivajo na krajši inovacijski čas, predvsem pa na redukcijo tveganja in 

stroškov. Pri tem morajo biti kooperacije izbrane zelo strateško, sicer namesto reševanja 

obstoječih problemov kvečjemu pripomorejo k nastajanju novih. (Lee et al. 2010) 

 

Sistem skupne inovacije pomeni povezati inovacijski potencial podjetij s potrebami družbe 

(Googins in Escudero 2014) oziroma sistematično graditi nove sisteme, ki proizvajajo 

trajnostno vrednost za podjetje in za družbo. 
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Inovacijsko povezovanje temelji na ključnih načelih kot so raznolikost, soodvisnost ter 

popolno sodelovanje med člani, kar omogoča nastanek ter izbor ustreznih idej in predstavlja 

ugodno klimo za inovacije (West, 2009). Pri razvoju inovacijskega povezovanja pa naletimo 

na vsaj dve težavi, nevarnost oportunizma ter povišani stroški, ki izhajajo iz naložb v 

ustvarjanje ustreznega okolja odnosov med člani mreže. Gulati et al. (2000) opredeljujejo 

omrežje neke organizacije kot skupek odnosov, tako horizontalnih kot vertikalnih, z drugimi 

akterji, ki je strateškega pomena. Težava malih in srednje velikih podjetij je pomanjkanje 

lastnih sredstev za absorpcijsko zmogljivost (močnejši partnerji lažje implementirajo in 

uporabijo novo nastalo znanje), k nestabilnosti mrež nadalje prispeva tudi potencialni 

oportunizem ali odsotnost kredibilne pripadnosti mreži. Upravljanje mrež znotraj podjetja 

zahteva dodatna sredstva oziroma predstavlja dodatne stroške, zato je potrebno najti ustrezno 

ravnovesje med zaupanjem in priložnostmi za inovacije oziroma načrtno oblikovanje sistema 

zaupanja, pri čemer ključno vlogo odigra socialni kapital. 

 

Glede na to, da način skupne inovacijske aktivnosti poudarja idejo kooperativne inovativnosti, 

obstoječi socialni kapital v omrežju postane dragoceno sredstvo za razvoj skupne inovacijske 

strategije. Dodatno je, upoštevajoč značilnosti in omejitve malih in srednjih podjetij, obstoj 

posrednikov (spodbujevalcev) inovacij v teh omrežjih lahko opredeljen kot druga ključna 

komponenta za spodbujanje skupnih inovacijskih strategij. 

 

Socialni kapital na skupno inovacijsko aktivnost vpliva tako, da višji nivo odnosne dimenzije, 

ki pomeni višji nivo zaupanja, povzroča redukcijo tveganja, vezanega na vedenjske 

karakteristike (oportunizem) ter na višjo stopnjo pripravljenosti za inovacije med člani. 

Kognitivna dimenzija spodbuja vizualizacijo potencialnih skupnih inovacij, strukturna 

dimenzija pa vpliva na nižanje stroškov posameznega akterja s povezovanjem in izmenjavo 

znanja. Posrednik oziroma spodbujevalec inovacijske aktivnosti je organizacija, ki povezuje 

nosilce in uporabnike znanja ter lahko malim in srednje velikim podjetjem pomaga tako s 

tehnološkega vidika kot z vidika razvoja odnosov, finančnega svetovanja ipd. (Vonortas 

2002) 
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Tri glavne značilnosti posrednikov v inovacijskem procesu so sposobnost ohranjanja mreže 

odnosov, ki se razprostira med širokim naborom sicer nepovezanih akterjev, sposobnost 

beleženja in spremljanja organizacijske zgodovine teh akterjev ter njihovih potreb in 

zmogljivosti ter sposobnost delovanja kot verodostojni posrednik, ki spodbuja nastanek 

medsebojnega zaupanja in zmanjšuje tveganje oportunističnega vedenja. (Hakkarainen et al. 

2004) 

 

Navedena teoretska izhodišča so s kvalitativno študijo preizkusile tudi Cristina Iturrioz, 

Cristina Aragón in Lorea Narvaiza ter potrdile pozitiven vpliv socialnega kapitala. Zaupanje, 

vzajemnost in pripadnost spodbujajo optimalno in varno okolje za skupne inovacijske 

aktivnosti, vendar so te vrednote nestabilne na dolgi rok zaradi prisotnosti tveganja za izstop 

partnerjev iz mreže. Zato je pomembna vloga posrednikov, ki omogočijo integracijo dodane 

vrednosti socialnega kapitala v dolgoročna strateška izhodišča partnerjev. Skupne inovacijske 

aktivnosti zahtevajo tudi stabilne skupne fundacije, ki lahko izvajajo kolektivne dolgoročne 

ukrepe brez takojšnjih rezultatov, pri tem je pomembna kognitivna dimenzija socialnega 

kapitala. Odnosna dimenzija socialnega kapitala omogoča ohranjanje kognitivne dimenzije in 

kolektivne usmerjenosti, predvsem v kriznih obdobjih, ki povzročijo bolj partikularne cilje. K 

tovrstnemu dolgoročnemu upravljanju ponovno prispevajo posredniki. Evidentno je, da 

posredniki omogočajo ustvarjanje odnosov med člani kooperacije z namenom prenosa 

zmogljivosti in razvoja inovacij s širšo perspektivo (individualne inovacije spodbujajo skupne 

inovacije in obratno), torej pomembno sooblikujejo strukturni kapital inovacijske mreže. 

(Iturrioz, Aragón and Narvaiza, 2014) 

 

Prenos teh spoznanj v prakso pomeni, da je na makro ekonomski ravni v okviru inovacijske 

politike za mala in srednje velika podjetja potrebno upoštevati nov koncept, ki temelji na 

socialnem kapitalu, le tako bo inovacijska politika pomenila dejansko podporo agregaciji 

malih in srednje velikih podjetij in njihovih deležnikov z namenom spodbujanja trajne 

inovacijske zmogljivosti in ustvarjanja dodane vrednosti. Na mikro ekonomski ravni pa je 

potrebno razviti dodatne upravljavske sposobnosti za razvoj in spodbujanje socialnega 

kapitala konstelacij relevantnih akterjev. V tem pogledu je pomembno razviti modele 
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izobraževanja in usposabljanj za krepitev upravljavskih zmogljivosti in tehnik, ki so potrebna 

za razvoj in implementacijo strategije skupnih inovacij. 

 

Na teoretični in raziskovalni ravni je pomembno spoznanje vloge posrednikov, se pravi 

podpornih inovacij pri spodbujanju in učinkovitem usmerjanju razvoja socialnega kapitala v 

kontekstu inovacijske zmogljivosti. Povedano drugače, za ugotavljanje, identifikacijo in 

evalvacijo vseh elementov regionalne inovacijske zmogljivosti, ki je raziskovani predmet 

pričujoče disertacije, je nujno pridobiti primarne podatke o delovanju in vlogi podpornih 

institucij v izbranem (inovacijskem) okolju ter določiti, ali so za optimalno povezovanje 

nujne, ustrezno profilirane in prostorsko umeščene, ali pa je njihov vpliv pravzaprav 

negativen, ker v obstoječih oblikah in gostoti predstavljajo nepotreben dodatni člen, ki še 

otežuje učinkovito inovativno povezovanje že tako razdrobljenih in nepovezanih akterjev. 

 

6 INOVACIJSKO OKOLJE – VPRAŠANJE FORMULACIJE 

PODPORNEGA OKOLJA ALI SPODBUJANJA SOCIALNEGA 

KAPITALA 

 

 

Preden preidemo k merjenju in preizkusu inovacijske zmogljivosti, se je pomembno vprašati 

tudi, ali oblikovani sistemi oziroma regionalni okvirji pri nas zagotavljajo optimalen prenos 

znanja, informacij, zamisli ter učinkovito delovanje podpornih institucij, motivacijo, 

pripravljenost in uspešnost sodelovanja in povezovanja pri upoštevanju in ohranjanju 

(regionalnih) specifičnosti, potencialov in zmogljivosti, kar velja za učeče se regije. Kot 

odgovor na to vprašanje se ponujata dve smeri. Prva nas vodi v razmišljanje o tem, ali je kot 

predpogoj učinkovitega povezovanja nujno formalno določiti okvire inovacijskega okolja, 

bodisi s statistično regijo, kohezijsko regijo, bodisi z ustanavljanjem pokrajin, z ustrezno 

umeščenostjo in gostoto podpornih institucij, medtem ko nas druga smer vodi v razmišljanje, 

da zadostna raven predvsem premostitvenega, nadalje tudi združevalnega socialnega kapitala, 

ki v svoji strukturi nudi tako močne vezi za dolgoročno povezovanje kot strukturne luknje za 
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večjo fleksibilnost in fluidnejši pretok (tihega) znanja in informacij nadomešča formalizacijo 

podpornega okolja in vlogo intermediarnih institucij.   

 

Upoštevajoč dosedanje ugotovitve, s katerimi začenjamo razmislek v prvi smeri, so podporne 

institucije sicer lahko pomembne v kontekstu tako spodbujanja nastanka in razvoja socialnega 

kapitala kot v kontekstu doseganja večjega inovativnega preboja. Tudi v našem nacionalnem 

okolju se je tako na spodbudo države in/ali lokalnih skupnosti oblikoval obsežen fond 

raznovrstnih podpornih institucij, ustanovljenih kot tehnološki centri, parki, inkubatorji, 

razvojne agencije ipd.  

 

Raziskava o stanju inovacijske dejavnosti v Sloveniji (Stres in drugi 2009) podporne 

institucije deli na primarne, sekundarne in krovne, pri čemer v prvo skupino sodijo tiste, ki 

zagotavljajo razpršeno strukturo in so dostopne posameznikom, sekundarne pa za svoje 

delovanje že potrebujejo tako kritično maso podjetij, kot univerze ter raziskovalne institucije. 

Krovne intermediarne institucije so tiste, ki so usmerjene panožno in delujejo na nacionalni 

ravni. 
31

 Omenjena raziskava je pokazala, da je pri nas 400 podpornih institucij, mednje 

uvrščamo tudi fakultete, Adam in drugi (2010) govorijo o 189 podpornih institucijah (Adam 

in drugi, 2010, 46, 87), ne glede na precejšno razliko pa sta za državo, kot je Slovenija in 

njenih 12 statističnih regij, obe številki izredno visoki. Tovrstna razpršenost različnih 

organizacij, ki bi, izhajajoč že samo iz poimenovanja podporne ali intermediarne institucije, 

morale delovati povezovalno, kaže tako na njihovo zaprtost po strokovni plati, nižjo 

absorpcijsko zmogljivost kot nekooperativnost vseh deležnikov inovacijskega sistema – 

                                                 

31
Analiza podpornih institucij po statističnih regijah pokaže, da ima samo osrednjeslovenska regija, ki 

hkrati velja tudi za najbolj razvito, prisotne vse tipe intermediarnih institucij. Z izjemo tehnoloških 

centrov in centrov odličnosti, tehnoloških parkov in nekaj platform in podjetniških grozdov, ki so bili 

identificirani v največji meri v podravski, nadalje pa tudi v koroški, zasavski, spodnjeposavski in 

gorenjski regiji ter sodijo ali med sekundarne ali med krovne podporne instiucije, v ostalih regijah 

večinoma prednjačijo primarne institucije (povzeto po Stres in drugi, 2008, 22). Vprašanje pa ostaja, 

ali so podporne institucije pokazatelj razlik v inovacijski zmogljivosti statističnih regij, oziroma, kako 

relevantno je to vprašanje na sploh, upoštevajoč (ne)smiselnost upoštevanja statističnih regij kot 

inovativnih sistemov in razpršenosti podpornih instuticij. 
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kooperativno povezovanje med takim številom akterjev zagotovo ni optimalno, če že ne 

nemogoče. Če temu prištejemo še visoko razdrobljenost lokalnih skupnosti, ki se kaže v 

velikem številu samostojnih občin in posledičnem velikem potenciranju lokaliziranih, ožje 

pozicioniranih razvojnih (in drugih) potreb, zahtev in pričakovanj akterjev, ki ne sežejo izven 

meja ene občine na eni strani ter vrzeljo in nezmožnostjo nacionalnih politik na fragmentirano 

ukrepanje in oblikovanje politik v korist posameznim lokalnim deležnikom na drugi strani, že 

deloma ugotavljamo nezmožnost obstoječih sistemov za spodbujanje, povezovanje in krepitev 

inovacijskih potencialov, ki nenazadnje rezultira tudi v slabši inovacijski zmogljivosti obeh 

kohezijskih slovenskih regij glede na ostale evropske regionalne inovacijske sisteme.  

 

Vprašanje, ki iz tega izhaja, je, ali problem neustreznih podpornih okoljih pri nas lahko 

premostimo z dvigom ravni socialnega kapitala, predvsem premostitvene in združevalne 

oblike socialnega kapitala, ki izkazujeta potencial pozitivnega vpliva na učinkovitejše 

inovacijsko povezovanje (in ne povezovalne oblike socialnega kapitala, ki jo povezujemo z 

navznoter zaprtimi organizacijami) oziroma ali je to pogojeno s prestrukturiranjem sistemov v 

okoljih, ki bi bila v inovacijskem smislu bolj optimalna, na primer z ustanavljanjem pokrajin, 

kar bi lahko vplivalo na spremenjeno delovanje podpornih institucij v smeri spodbujanja in 

ustanavljanja učinkovitih omrežnih struktur in povezav, z manjšo tako prostorsko, predvsem 

pa strokovno, kadrovsko, mogoče tudi finančno omejenostjo. 
32

 

 

Vzpostavljanje dovolj prožnih, zadostno avtonomnih in z viri ter potenciali bogatih podpornih 

sistemov, na primer pokrajin, v prvi vrsti zahteva pripravljenost lokalnih deležnikov za 

regionalno povezovanje, tudi s prenosom pristojnosti in združevanjem različnih iniciativ. V 

drugi vrsti pa razvoj pravih smernic za aktivacijo inovativnih potencialov ponovno zahteva 

temeljit premislek o tem, kaj so indikatorji tako inovacijsko uspešne regije kot učeče se regije, 

                                                 

32
 S tem je povezano tudi vprašanje spontanega ali načrtnega preoblikovanja podpornih okolij v smeri 

učeče se regije z večjo koncentracijo ustvarjalnih poklicev po Floridi – kreativno jedro, profesionalno 

jedro in bohemi, ki pomeni tudi večjo absorpcijsko zmogljivost ne samo v smislu prenosa tihega 

znanja v povezavi s socialnim kapitalom, temveč tudi v kontekstu sprejemanja raznolikosti in 

drugačnosti (Florida, 2005). 
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ustvarjalnega potenciala (tudi z definicijo poklicev, ki ne zahtevajo nujno zgolj terciarne 

izobrazbe) ipd., pri čemer ne moremo izhajati iz sekundarnih statističnih podatkov, ker so 

velikokrat v izbranem kontekstu vprašljivi tako z vidika verodostojnosti kot aktualnosti, 

temveč je nujno pridobivanje bolj poglobljene slike delovanja interakcij akterjev inovativnosti 

regionalnih sistemov. Z identifikacijo relevantnih kazalnikov ter nadaljnjo opredelitvijo 

elementov, ki jih je potrebno spodbujati za zagotavljanje zadostne in ustrezne inovacijske 

sinergije med akterji inovacijskih procesov, bomo tako ponudili tudi izhodiščni razmislek o 

tem, kako naj bo podporni sistem oblikovan (prostorsko, administrativno in upravljavsko), da 

bodo podporna okolja z obstoječimi intermediarnimi institucijami dejansko delovala kot 

katalizator inovacij in razvojnih spodbud. Povedano drugače, obstoj podpornih institucij in 

zgoščujoča koncentracija znanja sta zagotovo potrebna in že vzpostavljena mehanizma za 

inovacijski preboj, z regionalnim povezovanjem lokalnih akterjev in iniciativ na ustrezno 

zgoščenem prostorskem območju, s poznavanjem lastnosti učinkovitega povezovanja in 

upoštevanjem družbenih, kulturnih, ekonomskih in drugih specifik pa lahko odgovorimo na 

vprašanje razvojnih prioritet in s tem na to, kako bi naj politika bodisi preoblikovala bodisi na 

novo oblikovala in spodbujala izvajanje rešitev za krepitev inovacijske zmogljivosti.  

 

Dejstvo je, da tako obstoječe statistične regije kot kohezijski regiji nista optimalni oziroma 

ustrezni okolji, tako z vidika merjenja inovacijske zmogljivosti kot z vidika spodbujanja 

inovativnega preboja. Statistične regije so sicer po indikatorjih človeških virov (aktivna 

populacija in zaposlenost, izobrazbeni strukturi – delež terciarne izobrazbe, razširjenost 

univerzitetnega študija, financiranje raziskovalno-razvojne dejavnosti ter številu zaposlenih v 

raziskovalno-razvojnih dejavnostih, številu podpornih institucij ter analizi podeljenih 

patentov) ter ekonomskih virov (število novih podjetij, družbeni proizvod, investicije, število 

podjetij z inovacijsko dejavnostjo) primerjali Adam in soavtorji (Adam in drugi, 2009), 

vendar so ob primerjavi inovacijskega potenciala slovenskih statističnih regij tudi sami 

opozarjali na vprašanje zanesljivosti podatkov, hkrati je ob predlogih za krepitev posameznih 

segmentov regionalne inovacijske zmogljivosti težko govoriti o generalizaciji rezultatov na 

način, da bi lahko oblikovali enotno regionalno politiko za večji inovativni preboj. Kot so 

namreč razdrobljene proučevane enote, so razdrobljeni rezultati, ki jih drugače kot v 

kontekstu individualnih rešitev za razvojne probleme individualnih statističnih regij ni 
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mogoče interpretirati. Na drugi strani je delitev zgolj na vzhodno in zahodno kohezijsko 

regijo posledica tendenc evropskih primerjav in raziskav regionalne inovacijske sposobnosti 

in ponovno ne odraža ali ohranja vseh specifik, potencialov in potreb znotraj izbranih okvirjev 

ter zato prav tako ne more biti osnova za oblikovanje ustreznih podpornih sistemov in njim 

prilagojenim oblikam, organiziranosti in modelom upravljanja inovacijskih sistemov. V 

kolikor bi bila možna ustanovitev pokrajin kot oblikovanja ustreznih podpornih regionalnih 

inovacijskih sistemov, bi bilo nujno premostiti trenutno preveliko razdrobljenost in 

birokratizacijo, tudi centralizacijo upravljanja in odločanja, ter omogočiti sinergijo 

pobudnikov in nosilcev inovativne dejavnosti, torej podpornih institucij, lokalnih oziroma 

regionalnih upravnih struktur ter civilnodružbenih iniciativ, čemur bi sledilo tudi število in 

velikost pokrajin.  

 

Seveda pa prestrukturiranje podpornih okolij ni nujni, kaj šele edini pogoj zagotavljanja in 

spodbujanja inovacijskega povezovanja za doseganje tako višjih ekonomskih kot drugih 

standardov družbe, zato je na mestu premislek o drugih oblikah razvoja strateških orodij za 

krepitev predvsem premostitvene oblike socialnega kapitala in s tem razvojne uspešnosti. 

Znani so primeri inovacijskih verig in povezovanj, ki niso bila pogojena ne prostorsko ne 

upravljavsko, prav tako niso zahtevala posebnih podpornih institucij oziroma posrednikov.
33

 

Ali je to posledica zadostne ravni premostitvenega socialnega kapitala, ki vpliva na višji nivo 

zaupanja, povzroča redukcijo tveganja, vezanega na vedenjske karakteristike (oportunizem) 

ter na višjo stopnjo pripravljenosti za inovacije med člani ter na drugi strani vpliva na nižanje 

stroškov posameznega akterja s povezovanjem in izmenjavo znanja?  

 

Če poskušamo definirati inovativno regijo ali okolje, kot tako pojmujemo okolje, kjer je 

zadostna prostorska koncentracija relevantnih subjektov za učinkovite inovacijske procese, 

oziroma kjer vsaj večini inovacijskih akterjev prostorska bližina omogoča in olajša 

                                                 

33
 V sami disertaciji smo že omenili regijo Eindhoven ter regionalni program Stimulus, v okviru 

katerega so podjetja prejela spodbude za ustvarjanje skupnih produktov. Ob ustvarjanju presežkov iz 

naslova novih produktov so podjetja na podlagi pozitivne izkušnje ohranila sodelovanje tudi po 

preteku financiranja. 
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povezovanje, prenos znanja in aktivno sodelovanje.
34

 Ob prostorski pogojenosti operativni 

okvir inovacijske zmogljivosti in delovanja socialnega kapitala določajo tudi skupne, 

primerljive oziroma kompatibilne kompetence zgodovinskih, kulturnih in ekonomskih 

razsežnosti, ki se ob stopnji socialnega kapitala kažejo tudi v drugih elementih, ključnih za 

mobilizacijo in rezultat socialnega kapitala, predvsem v njegovi premostitveni obliki. 

Spomnimo se sheme Adama in ostalih, ki so analizo dejavnikov razvoja gradili na treh ravneh 

(civilizacijska kompetenca, pet sklopov internih razvojnih dejavnikov, med njimi socialni 

kapital ter odprtost družbe) ter operativnega modela delovanja socialnega kapitala po Franke. 

Zadostna stopnja in povezanost obstoječih virov inovacijske zmogljivosti, tako finančnih, 

predvsem pa virov v obliki obstoječih storitev, možnosti za izmenjavo znanja in informacij ali 

raven podjetništva v izbranem okolju, nadalje socialna kohezija ali kolektivnost in 

kooperacija, kvaliteta upravljavskih modelov, ki pogojuje razvoj in sposobnost soočanja z 

inovacijskimi izzivi ter obstoj dolgotrajnih in produktivnih odnosov, in nenazadnje tudi 

kognitivna mobilizacija in dvig zmogljivosti na individualni kot kolektivni ravni so vse s 

socialnim kapitalom posredno in neposredno povezane določilnice razvojne učinkovitosti 

nekega okolja.  

 

Učečo se, inovacijsko zmogljivo regijo ali inovacijsko okolje oblikujejo tako ustrezni 

upravljavski model, ustrezne zunanje spodbude v obliki nacionalnih politik in ukrepov, 

zadostna raven premostitvenega in združevalnega socialnega kapitala ter drugih komponent, 

pri katerih socialni kapital nastopa kot odvisna ali neodvisna spremenljivka. Inovativni preboj 

je torej skupek več dejavnikov, katerih optimalnega prepletanja in delovanja zagotovo ne 

moremo doseči zgolj s strukturiranjem formalnih okvirjev, niti ne zgolj z osredotočenostjo na 

socialni kapital – ta mora nastajati, se krepiti in uporabljati ob drugih pogojih in dejavnikih.  

 

Zagotovo vloga intermediarnih institucij pri tem ni zanemarljiva, še posebej, če omogoča 

ustvarjanje odnosov med različnimi akterji oziroma člani kooperativnih struktur, z namenom 

prenosa zmogljivosti in razvoja inovacij, ki presegajo pomen posameznika. Vloga podpornih 

                                                 

34 
Ustrezno jedrno strukturirana mreža sicer sekundarno lahko omogoča vključevanje partnerjev tudi 

izven regionalnih okvirjev. 
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institucij je vsaj v začetnih fazah oblikovanja in spodbujanja inovacijskih verig in mrežnih 

struktur pomembna tudi z vidika razvojev modelov izobraževanj in usposabljanj za krepitev 

upravljavskih zmogljivosti in tehnik, ki so potrebna za razvoj in implementacijo strategije 

skupnih inovacij.  

 

Institucionalne strukture, ki bi v praksi pomenila inovativno regijo in je povezana z možnostjo 

in obstojem ustreznih kooperacij ter nadalje implementacijo politike zaposlovanja, vlaganj v 

raziskave in razvoj ter oblikovanjem pozitivnih lobijev, glede na preveliko razdrobljenost ne 

moremo pripeti na obstoječe statistične regije ter glede na precej umetno deljenje z 

neupoštevanjem navedenih in opisanih elementov razvojne uspešnosti tudi ne na vzhodno in 

zahodno kohezijsko regijo. Pravzaprav ravno upoštevanje vseh elementov razvojne uspešnosti 

nakazuje vprašljivost nujnosti kognitivnih institucionalnih okvirjev ter predpostavlja 

spodbujanje fleksibilnejših mrežnih struktur, pri katerih dejavniki socialnega kapitala (ali z 

njim povezani dejavniki) nadomeščajo formalne okvirje in obstoj preštevilnih podpornih 

institucij – ti so dobrodošli in potrebni le do mere in na način, da omogočajo analizo potreb in 

obstoječega stanja na eni strani ter posledično oblikovanje in implementacijo ustreznih politik 

na drugi strani ter tako olajšujejo, spodbujajo in krepijo inovacijsko zmogljivost in prodornost 

povezanih akterjev v obvladljivih prostorskih razsežnostih. Številčnost in razdrobljenost 

podpornih institucij in naslanjanje na obstoječe formalne okvirje statističnih regij ali 

kohezijskih regij torej ne sledijo predstavljenim ugotovitvam, ki ob upoštevanju širšega 

razvojnega konteksta na več ravneh vendarle implicirajo tudi potrebo po prevetritvi 

regionalnih okvirjev, določeni stopnji decentralizacije in premika od nacionalnih k 

regionalnim spodbudam in rešitvam ter predvsem premisleku o vlogi, nujnosti obstoja in 

namenu podpornih institucij. 

 

7 INDIKATORJI IN MERJENJE INOVACIJSKE ZMOGLJIVOSTI 

 

 

Lestvic, ki prikazujejo in merijo rezultate inovacijskih in raziskovalno-razvojnih dejavnosti, je 

danes veliko. Njihovi začetki segajo več kot 50 let nazaj s Frascatijevim priročnikom, omeniti 

velja tudi sicer veliko mlajši Priročnik Oslo, katerima so kasneje sledili prehodi na drugačne 
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modele inoviranja (premik od linearnega modela k verižnemu modelu inoviranja) ter k 

splošnemu širšemu dojemanju inovacij, tudi ne tehnoloških in takih brez izrazitega izhodišča 

v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Najbolj pomemben pa je zagotovo premik k oblikovanju 

mednarodno primerljivih kazalnikov in lestvic, ki primerjajo tako nacionalne kot regionalne 

inovacijske zmogljivosti. Opazujemo jih lahko v ožjem pomenu, to so lestvice, ki se ukvarjajo 

specifično z inovacijskimi dejavnostmi, kamor sodi tudi Innovation Union Scoreboard ali 

European Innovation Scoreboard ali pa Global Innovation Index. Drugo skupino predstavljajo 

lestvice, ki se sicer ukvarjajo s širšimi tematikami, vendar mednje vključujejo tudi inovacijske 

aktivnosti, med njimi so na primer Clobal Competitivneness Report ali pa Word 

Competitiveness Yearbook. Omenjene študije vključujejo različno število kazalnikov, IUS 

oziroma EIS sodi med tiste, ki jih obravnavajo zelo veliko, zadnje poročilo, objavljeno v 2016 

temelji na 25 indikatorjih. (Adam 2014) 

 

Kljub zelo argumentiranim kritikam lestvice merjenja inovacijske zmogljivosti držav in regij 

Evropske unije, bomo pri statični obdelavi podatkov uporabili poročilo in indikatorje EIS 

oziroma RIS za regionalni nivo, vendar bomo omejili število kriterijev in za primerjavo 

izbrali le tiste, ki so vsaj približno kompatibilne glede na obseg in kvaliteto zbiranja podatkov.  

 

European Innovation Scoreboard (EIS) − prej Innovation Union Scoreboard (IUS) 
35

 

predstavlja primerjalno analizo uspešnosti inovacij v državah članicah EU, drugih evropskih 

državah, in regionalnih sosedah. Ocenjuje relativne prednosti in slabosti nacionalnih 

inovacijskih sistemov ter pomaga državam opredeliti področja, ki jim morajo nameniti še 

posebno pozornost. 

 

Regional Innovation Scoreboard (RIS) je regionalna razširitev European Innovation 

Scoreboard, pri kateri se ocenjuje uspešnost inovacij evropskih regij, upoštevajoč omejeno 

število kazalnikov, glede na njihovo dostopnost in primerljivost po obstoječih bazah.  

 

                                                 

35 
Oznaka EIS je bila v uporabi do objave poročila 2009, lestvica se je nato imenovala IUS med 2010 

in 2015, ob objavi poročila v letu 2016 je bilo ponovno uvedeno imenovanje EIS.  
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IUS oziroma EIS deli indikatorje v tri skupine – prvo skupino predstavljajo faktorji 

inovacijske podpore, vanjo uvrščamo človeške vire, finančne vire in raziskovalne sisteme. 

Druga skupina indikatorjev se osredotoča na samo delovanje podjetij in meri investicije 

podjetij, sodelovanje in intelektualno lastnino. Zadnjo skupino indikatorjev predstavljajo 

učinki inovacijskega delovanja, v okviru katerih se opazujejo inovatorji in ekonomski učinki, 

na primer število podjetij, licenčni in patentni prihodki ipd. EIS meri tudi kompozitni 

inovacijski indeks (original. SII) ter podaja tudi trende rasti posameznih kazalnikov 

inovacijske uspešnosti. Podatki, ki jih vključuje lestvica, v veliki večini izhajajo iz baze CIS 

(Community Innovation Survey) ali pa iz drugih baz pod okriljem Eurostata.  

 

Slika 7.1: Indikatorji inovacijske zmogljivosti 

 

Vir: European Innovation Scoreboard (2016, 8)  

 

Na podlagi rezultatov so države po EIS in regije po RIS razdeljene v štiri kategorije: 

inovacijsko vodilne države, inovacijske sledilke, zmerne inovatorke in skromne inovatorke. 

Po EIS 2016 je slika držav glede na 25 indikatorjev inovacijske zmogljivosti in kompozitni 

inovacijski indeks slika sledeča:  
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Slika 7.2: Stanje inovacijske zmogljivosti v letu 2016, pregled po državah 

Vir: European Innovation Scoreboard (2016, 12)  

 

RIS obsega 214 regij v 22 državah EU in Norveške na različnih ravneh NUTS. Klasifikacija 

NUTS (Nomenklatura statističnih teritorialnih enot) je hierarhični sistem za delitev 

gospodarskega ozemlja EU, ki razlikuje med tremi stopnjami: NUTS1 vključuje večje 

socialno-ekonomske regije, NUTS2 zajema osnovne regije za izvajanje regionalne politike, in 

NUTS3 ujame majhne regije za posebne diagnoze. RIS upošteva podatke, zbrane za 29 regij 

po NUTS 1 in 185 regij po NUTS 2. Slika inovacijske uspešnosti regij glede na RIS 2016 je 

naslednja: 
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Slika 7.3: Inovacijska uspešnost regij po RIS 2016 

 

Vir: European Innovation Scoreboard (2016, 4) 

 

Kot že omenjeno, RIS zaradi dostopnosti podatkov kot primerljivosti po regijah operira z 

manjšim številom indikatorjev, med njimi so odstotek prebivalstva med 30. in 34. letom z 

zaključeno terciarno izobrazbo, izdatki RRD za javni sektor, izdatki RRD v poslovnem 

sektorju, izdatki za RRD, ki niso povezani z RRD v poslovnem sektorju, podjetja, ki inovirajo 

sama, podjetja, ki inovirajo v sodelovanju, patentne prijave, podjetja z inovativnim 

produktom ali procesom, podjetja z marketinškimi ali organizacijskimi inovacijami, 

zaposlenost v srednje in visokotehnoloških dejavnostih, izvoz srednje in visokotehnološke 

proizvodnje in prodaja inovacij za trg in podjetja.   
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Kritike, ki se nanašajo na EIS oziroma IUS zadevajo tako koncept lestvice, izbor kazalnikov 

kot vsebino posameznih kazalnikov, dotikajo se problematičnosti inovacijskega indeksa, 

pomanjkanja tako podatkov kot vprašljive kakovosti podatkov. Ob odsotnosti jasnega 

teoretičnega koncepta kritiki soglašajo z veliko odsotnostjo analize, na kateri bi temeljila 

ustreznost izbire kazalnikov, prav tako gre veliko pomislekov v smeri pomanjkljivosti 

podatkov ter kakovosti zbiranja podatkov. Nekateri kritiki so se usmerili tudi v način izračuna 

kompozitnega indeksa zaradi metode enakih uteži. Adam, ki povzema navedene kritike in 

dodaja precejšnjo mero lastnih, zato opozarja na nujnost in smotrnost nadomeščanja 

konvencionalnega pozitivistično-empirističnega pristopa z bolj kompleksno post-

pozitivistično paradigmo, ki pomeni tudi določeno kritičnost do podatkov in upoštevanje 

sociokulturnega konteksta (Adam in Westlund 2013). V pričujoči doktorski disertaciji bomo 

ob zoženi izbiri indikatorjev tako za socialni kapital kot za inovacijsko zmogljivost pri 

statistični analizi zato skušali uvesti tudi več elementov kvalitativne študije primera 

regionalne inovacijske zmogljivosti.  

 

8 PREGLED RAZISKAV VPLIVA SOCIALNEGA KAPITALA NA 

REGIONALNO IN NACIONALNO INOVACIJSKO ZMOGLJIVOST 

 

 

Z vplivom socialnega kapitala na elemente inovacijske zmogljivosti se je v zadnjem obdobju 

ukvarjalo več avtorjev, ki so pri tem uporabljali različne baze podatkov ter različne 

indikatorje. V luči raziskovanja uspešnosti in pomanjkljivosti teh raziskav je podroben 

pregled pripravil Frane Adam s sodelavci, podatke povzemamo v naslednji tabeli, ki v prvem 

delu upošteva raziskave na nacionalni ravni, v drugem delu pa proučevanje različnih vidikov 

inovacijske zmogljivosti na regionalnih ravneh: 
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Tabela 8.1: Pregled študij, ki se nanašajo na vpliv socialnega kapitala na nacionalno in 

regionalno inovacijsko zmogljivost 
36

 

Študija  

in vrsta objave 

Vzorčenje in 

vir 

Indikatorji  

socialnega 

kapitala 

Indikatorji  

inovacijske 

zmogljivosti 

Vpliv  

socialnega 

kapitala 

Dakhli in De 

Clercq (2004) 

(članek) 

59 držav z 

vseh 

kontinentov 

(kvantitativna) 

SAP 

skupno 

vzorčenje med 

državami 

Generalizirano 

in 

institucionalno 

zaupanje; 

vključenost v 

organizacije; 

norme 

družbenega 

vedenja (WVS 

1995) 

Patenti; RRD; 

visokotehnološki 

izvoz (Svetovna 

banka 1998) 

Delno 

pozitiven vpliv 

zaupanja in 

sodelovanja v 

organizacijah. 

Šibka ali 

negativna 

povezava z 

normami 

družbenega 

vedenja 

Hollanders in 

Arundel (2007) 

(delovna verzija 

članka) 

EU-27 

(kvantitativna) 

SAP 

Generalizirano 

zaupanje; 

percepcija 

korupcije 

Kompozitni EIS 

indeks 

Pozitiven in 

močan vpliv 

Willems (2007) 

(magistrsko delo) 

43 držav 

(kvantitativna) 

SAP 

premostitveni 

SK*: aktivno 

članstvo 

vezivni SK:  

pomen družine 

in prijateljev 

(WVS 1995) 

RRD izdatki 

(UNESCO) 

Patenti na državo 

USPTO/ EPO 

Obe vrsti SK 

izražata 

pozitivno 

povezavo (obe 

vrsti SK sta 

medsebojno 

povezani) 

                                                 

36
 Legenda: ESS = European Social Survey; EVS = European Values Study; RIS = Regional 

Innovation System; SK = socialni kapital; SAP = sekundarna analiza podatkov; BIRR = poslovni 

izdatki za RRD; EB = eurobarometer. 

* Študija vključuje Hofstedove kulturne razsežnosti kot dodatno spremenljivko. 

** Socio-kulturno okolje, ki je sestavljeno iz organizacijskega, človeškega, kulturnega in socialnega 

kapitala. 

*** V tej študiji se upoštevajo tudi kontrolne spremenljivke, kot so stopnja brezposelnosti, razlike 

dohodka (Gini) in velikosti države. 

**** Avtorica uporablja pojem ustvarjalnosti in človeškega kapitala in kulturnega kapitala kot 

dodatno ali vmesno spremenljivko. Predstavlja tudi druge študije, ki se nanašajo na razmerje podjetje-

bančništvo, kot tudi offshore odnos podjetij. 
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Študija  

in vrsta objave 

Vzorčenje in 

vir 

Indikatorji  

socialnega 

kapitala 

Indikatorji  

inovacijske 

zmogljivosti 

Vpliv  

socialnega 

kapitala 

Bruno in drugi 

(2008) 

(delovna verzija 

članka) 

EU-25 

(kvantitativna) 

SAP 

SK je vključen v 

indeksu  socio-

kulturnega 

okolja** 

SK: vrste 

partnerjev, ki 

sodelujejo z 

nekim 

podjetjem; 

različni viri  

(EUROSTAT, 

EB, EVS,…) 

EPO patenti in 

BIRR 

Pozitiven: 

šibkejše je 

socio-kulturno 

okolje, manjše 

je število 

patentov (in 

obratno), 

(predvsem to 

velja za BIRR) 

Doh in Acs (2011) 

(članek) 

53 držav 

(kvantitativna) 

SAP 

1. Aktivno 

članstvo 

2. Zaupanje 

3. Norme 

družbenega 

vedenja  

(WVS 2005–

2007) 

USPT patenti, 

intenzivnost 

RRD, 

Podjetništvo iz 

GEI*** 

Pozitiven vpliv 

– vse 

dimenzije so 

medsebojno 

povezane. 

SK kot enoten 

konstrukt. 

Akcomak in Ter 

Weel (2007) 

(delovna verzija 

članka) 

83 regij v EU 

1990–2002; 

(kvantitativna) 

SAP 

Generalizirano 

zaupanje in 

indeks SK 

(altruizem, 

poštenost, odnos 

do prostovoljnih 

organizacij in 

sodelovanja 

(ESS) 

Inovacijski 

indeks, letni 

BDP/ rast 

kapitala, človeški 

kapital in 

uspešnost 

podpornih 

programov  EU 

SK ima 

pozitiven vpliv 

na inovacije; 

pozitivna 

korelacija med 

SK and 

podporo EU 

regionalnim 

inovacijam 

Akcomak in Ter 

Weel (2009) 

(članek) 

102 regij v 

EU; 

(kvantitativna) 

SAP 

Generalizirano 

zaupanje (ESS) 

Intenzivnost 

RRD, patentne 

prijave EPO, 

človeški kapital  

Nepomemben 

vpliv na rast, a 

pozitiven vpliv 

na  inovacije. 

Zaupanje 

vpliva na 

inovacije in 

inovacije na 

rast. 

Barrutia in 

Echeberria (2010) 

(članek) 

NUTS I/ 2 

regije v Italiji 

in Španiji; 

(kvantitativna) 

SAP 

(I) racionalna 

izbira – lastni 

indikatorji; (2) 

sociološki 

pristop v obliki 

Patenti EPO na 

milijon 

prebivalcev, RRD 

izdatki 

Zaupanje in B. 

indeks sta 

manj 

pomembna, 

med tem ko je 
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Študija  

in vrsta objave 

Vzorčenje in 

vir 

Indikatorji  

socialnega 

kapitala 

Indikatorji  

inovacijske 

zmogljivosti 

Vpliv  

socialnega 

kapitala 

Beugelsdijk 

indeksa (EVS) 

racionalna 

izbira bolj 

pomembna. 

Blume in Sack 

(2008) (članek) 

74 regij v 

(zahodni) 

Nemčiji; 

(kvantitativna) 

SAP 

Post-

materialistične 

vrednote, 

državljanske in 

politične mreže; 

domači viri 

podatkov 

(Allbus, Forca, 

Soep) 

Letna rast 

proizvodnje na 

delavca. 

Patentiranje je 

vključeno, vendar 

kot neodvisna 

spremenljivka se 

ne obravnava 

ločeno v besedilu. 

Glede 

produktivnosti: 

aktivno 

članstvo nima 

vpliva, med 

tem ko ga 

zaupanje ima. 

Glede patentov 

(1992– 1994): 

niti zaupanje, 

niti aktivno 

članstvo 

nimata 

pomembnega 

vpliva. 

Hauser, Tappeiner, 

in Walde (2007) 

(članek) 

51 regij iz 6 

držav EU; 

(kvantitativna) 

SAP 

Zaupanje, 

aktivno članstvo, 

šibke in močne 

vezi (EVS) 

Patentiranje; 

človeški kapital 

Aktivno 

članstvo 

močan vpliv, 

zaupanje ni 

pomembno, 

šibke vezi 

pomembne. 

Kaasa (2007) 

(članek) 

162 regij v 

EU; 

(kvantitativna) 

SAP 

6 faktorjev, 20 

indikatorjev SK 

(zaupanje, 

aktivno članstvo, 

družbena 

participacija) 

Človeški kapital, 

izdatki za RRD, 

patentiranje – 

(ESS) 

Različni 

vplivi: 

zaupanje 

majhen učinek 

na 

patentiranje, 

glasovanje ima 

najmočnejši 

vpliv. 

Kallio, 

Harmaakorpi, 

in Pikhala (2010) 

(članek) 

Študija 

primera – 

Lahti 

regija 

(Finska), 

lastni 

(kvantitativni) 

podatki, 

vzorec RIS (N 

Individualni SK 

– posredovanje 

 

Absorbcijska 

kapaciteta 

 

Vratarji 

(posredniki) za 

premostitveni 

kot tudi 

vezivni SK, ki 

vplivajo na 

povečan 

prenos znanja 

(v regiji, brez 
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Študija  

in vrsta objave 

Vzorčenje in 

vir 

Indikatorji  

socialnega 

kapitala 

Indikatorji  

inovacijske 

zmogljivosti 

Vpliv  

socialnega 

kapitala 

= 234) intenzivne 

RRD) 

 

Rutten in Gelissen 

(2010) 

(članek) 

 

120 regij v 

EU-15 

Aktivno 

članstvo, 

družbena 

omrežja, 

vrednote 

(samoizražanje, 

strpnost, 

protestantska 

etika) – EVS 

Patenti, človeški 

kapital (in 

indikatorji 

blaginje oz. 

gospodarskega 

razvoja) 

Samoizražanje 

(zaupanje) ima 

najmočnejši 

vpliv na 

inovacije, 

družbena 

omrežja imajo 

majhen vpliv 

na blaginjo 

preko inovacij. 

Fromhold-Eisebith 

(2004) 

(članek) 

 

Aachen regija, 

lastni 

(kvalitativni) 

podatki iz 

intervjujev in 

ostali 

sekundarni 

podatki. 

Neformalni 

kontakti med 

akterji RIS 

 

Povečanje števila 

visokotehnoloških 

podjetij 

Pozitiven in 

pomemben 

vpliv. 

 

Laursen in drugi 

(2011) (članek) 

2400 podjetij 

v 21 regijah v 

Italiji 

(kvantitativna) 

SAP 

10 spremenljivk: 

prijateljstvo, 

participacija v 

(ne)prostovoljnih 

organizacijah v 

prostem času in 

število 

prostovoljnih 

organizacij na 

regijo, politična 

aktivnost in 

donacije 

Izdatki za RRD.  

(Capitalia 2006 

in EUROSTAT 

1999) 

 

Pozitiven; 

regije z višjim 

nivojem SK 

tendirajo k 

inoviranju 

produktov – 

isto velja za 

RRD v 

podjetjih. 

Mascierelli (2011) 

(knjiga) 

4735 podjetij 

v 21 regijah v 

Italiji 

(kvantitativni) 

SAP 

(Unicredit) 

Aktivno članstvo 

v izbranih 

prostovoljnih in 

neprostovoljnih 

organizacijah; 

odnosi s 

prijatelji**** 

Produktne in 

procesne 

inovacije v 

podjetjih. 

Visok SK 

pozitivno 

vpliva na 

regionalno 

kreativnost in 

uspešnost 

inoviranja. 

Dominicis in drugi 

(2011) (delovna 

verzija članka) 

146 NUTS 2 

regij v EU (v 

11 državah) 

SK-1= 

stopnja 

izobrazbe, % 

Patenti EPO 

Intenzivnost RRD 

Zaposleni v 

SK-1: 

pozitiven 

vpliv, SK-2: 
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Študija  

in vrsta objave 

Vzorčenje in 

vir 

Indikatorji  

socialnega 

kapitala 

Indikatorji  

inovacijske 

zmogljivosti 

Vpliv  

socialnega 

kapitala 

(kvantitativni) 

SAP 

starejših od 

65 let; delež 

ljudi, ki 

berejo 

časopis, 

zadovoljstvo 

z življenjem 

(EB 1999–

2001) 

SK-2: 

zaupanje, 

from (EB 

1996) 

 

visokotehnoloških 

podjetjih  

(Eurostat 2000-

2002) 

negativen 

vpliv  

Estrin in drugi 

(2013) (članek) 

Izhajajo iz 

podatkov 

GEM (47 

držav) 2009 

ter WVS (ni 

označeno za 

katero leto 

gre) 

Zaupanje in 

članstvo v 

prostovoljnih 

organizacijah. 

Razširjenost 

socialnega 

podjetništva.  

Generalizirano 

zaupanje ima 

pozitiven vpliv 

na soc. 

podjetništvo, 

članstvo v 

prostovoljnih 

org. ni 

pomembno. 

Sklep: soc. 

podjetništvo je 

generator soc. 

kapitala.  

Vir: Adam (2013, 117-120) 

 

Kot indikatorji socialnega kapitala se pričakovano največ pojavljajo generalizirano zaupanje 

ter članstvo v prostovoljnih organizacijah, pridružujejo se jim drugi družbeni vidiki, na primer 

zadovoljstvo, raznovrstni odnosi, tudi politična participacija in angažiranost, stopnja 

samoizražanja, strpnost ipd. Izbira indikatorjev je odvisna od izbire baze podatkov (ESS, 

EVS). Med indikatorji inovacijske zmogljivosti se največkrat pojavljajo število patentov, 

izdatki za RRD, zaposleni v visokotehnoloških panogah, izvoz visokotehnoloških produktov 

ipd. ter drugi, ki jih sicer povečini lahko zasledimo v RIS, EIS (IUS) in podobnih najbolj 

poznanih inovacijskih lestvicah. Študije uporabljajo tudi indikatorje gospodarske rasti in 
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blaginje, ki merijo človeški kapital. Nekatere študije se poslužujejo lastnih, predvsem 

kvalitativnih metod, z vprašalniki ali različnimi oblikami intervjujev ter tako določajo lastne 

indikatorje, na primer razširjenost socialnega podjetništva.  

 

Rezultati povečini kažejo pozitivno povezovanje indikatorjev socialnega kapitala ter 

inovacijske zmogljivosti, predvsem če govorimo o študijah na nacionalni ravni – 5 izbranih 

primerov izkazuje pozitiven ali vsaj delno pozitiven vpliv socialnega kapitala na raven 

inovacijske zmogljivosti, pri čemer moramo opozoriti na podobnost izbire indikatorjev 

socialnega kapitala. Seveda se odstopanja pojavijo pri izbiri različnih indikatorjev, tako na 

primer kaka študija lahko pokaže pozitiven vpliv zaupanja na inovacijsko zmogljivost, 

merjeno s številom patentov in visokotehnološkim izvozom, medtem ko druga študija pokaže 

večji vpliv na primer družbenih norm, če so postavljeni v primerjavo z drugimi indikatorji 

inovacijske zmogljivosti. 

 

Študije na regionalni ravni pokažejo večjo raznolikost izbire indikatorjev tako socialnega 

kapitala kot inovacijske zmogljivosti ter višjo stopnjo uporabe lastnih metod, pridobivanja 

primarnih podatkov in posledično oblikovanje novih indikatorjev. V skladu s tem prihaja tudi 

do bolj izrazitih odsotopanj pri ugotavljanju vpliva socialnega kapitala na regionalno 

inovacijsko zmogljivost, čeprav je splošni vtis enak izsledkom nacionalnih študij – kadar se 

socialni kapital meri s stopnjo generaliziranega zaupanja, aktivnega članstva ipd. ter 

inovacijska zmogljivost s stopnjo izdatkov za RRD, številom patentih prijav, kompozitnim ali 

inovacijskim indeksom, ugotovitve implicirajo pozitivno ali delno pozitivno povezanost 

izbranih pojmov. So pa vendarle zanimiva in zelo očitna odstopanja določenih študij od te 

teze, na primer da socialni kapital nepomembno vpliva na intenzivnost RRD, ima pa vpliv na 

število prijav po EPO (Akcomak in Ter Weel 2009)  ali da je zaupanje kot indikator 

socialnega kapitala, merjen s pomočjo sekundarnih podatkov, v primerjavi z racionalno izbiro 

kot indikatorjem, merjenim s primarno pridobljenimi lastnimi podatki, manj pomembno za 

inovacijsko zmogljivost (Barrutia in Echeberria 2010). Ena študija, ki v regionalnem okvirju 

postavlja zaupanje glede na pomembnost za produktivnost ali za patentne prijave pred 

članstvom v prostovoljnih organizacijah, oziroma da članstvo negativno vpliva na inovacijsko 

zmogljivost (Blume in Sack 2008), medtem ko neka druga študija ugotovi ravno obratno, da 
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ima torej zaupanje negativen vpliv (Kaasa 2007; Dominicis in drugi 2011) oziroma da ima 

torej članstvo velik oziroma vsaj večji vpliv od stopnje zaupanja, kar zadeva inovacijske 

zmogljivosti (Hauser, Tappeiner in Walde 2007).  

 

Tovrstna odstopanja in pomankljivosti večine študij lahko strnemo v ugotovitvah, da veliko 

avtorjev še vedno daje prevelik poudarek na kvantifikaciji ter da premalo upoštevajo kakovost 

in izvor podatkov. Študije pogosto zanemarjajo družbeno-kulturni okvir produkcije in pomena 

podatkov ter se preveč osredotočajo na primerjavo spremenljivk namesto na upoštevanje 

dejanskih primerov. Kritiki pozitivistične paradigme v družboslovnem raziskovanju, na 

primer Adam (Adam 2013), opozarjajo na odsotnost zanimanja za pojasnitev protislovnih 

ugotovitev, ki so pogoste v mednarodno primerjalnih študijah. Zanašanje na sofisticirane 

statistične metode, ki zaradi kompatibilnosti in primerljivem vzorčenju podatkov pogosto 

temeljijo na enem viru oziroma bazi podatkov, in korelacijsko povezovanje izključno na 

podlagi sekundarne analize obstoječih podatkov, so vzrok nedorečenosti ugotovitev in 

enostranske interpretacije, čemur alternativa je razvijanje kritičnega dialoga, uvedba 

sprememb v organizaciji in upravljanju družboslovnih projektov in obrat k post – 

pozitivizmu, kar bomo v nadaljevanju in v lastni raziskavi, ki je predmet pričujoče disertacije, 

skušali doseči z uvedbo višje stopnje reflektivnosti z uporabo triangualcije, meta-analize in na 

primeru temelječe študije, ki pomeni pridobivanje in analizo primarnih podatkov izbranega 

okolja.  

 

9 TESTIRANJE HIPOTEZ 

 

9.1 Kvantitativni preizkus 

 

Kvantitativni preizkus bomo izvedli postopoma, in sicer sprva na nivoju vseh držav EU, nato 

na primeru nekaj izbranih držav ter nazadnje na primeru regij teh izbranih držav. Namen sicer 

enostavnega statističnega izračuna je ugotoviti verjetnost relacijske povezanosti elementov ali 

pokazateljev socialnega kapitala z elementi ali pokazatelji inovacijske zmogljivosti. Izračun 

smo poenostavili iz več razlogov, predvsem zaradi vprašljive verodostojnosti in primerljivosti 
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indikatorjev, ki jih različne institucije v različnih državah evidentirajo, vzorčijo in 

interpretirajo različno, nadalje pa tudi zavoljo že večkrat omenjene kontekstualne 

specifičnosti obeh pojmov kot zaradi različne pogojenosti oziroma ozadja indikatorjev obeh 

pojmov – stopnja nekega indikatorja inovacijske zmogljivosti ali socialnega kapitala namreč 

ni vedno dejanski odraz oziroma pokazatelj izbranega pojava, temveč je posledica drugačnih 

okoliščin, značilnih za neko okolje, ali drugačnih politik neke države. To bomo skušali 

nekoliko podrobneje opisati skozi argumentacijo izbire indikatorjev. 

 

Indikatorji socialnega kapitala so zbrani iz baz ESS 2008, 2010, 2012 in 2014. Na podlagi 

razpoložljivih podatkov smo za obdobje 2008 – 2014 sprva ugotavljali stopnjo medsebojnega 

ali generaliziranega zaupanja v izbranih državah, pri čemer smo uporabili naslednje oznake 

spremenljivke in uporabljeno vprašanje:  

 

ESS - ppltrst - Generally speaking, would you say that most people can be trusted or that you 

can’t be too careful in dealing with people? 

 

Lestvica z vrednostmi od 0 do 10 je bila rekodirana v dve vrednosti, 1 − Can be trusted 

(združene vrednosti  od 0 do 5) in 2 – Can´t be trusted (združene vrednosti od 6 do 10). 

 

Kot drugi indikator socialnega kapitala smo ugotavljali aktivno članstvo v prostovoljnih 

organizacijah
37

 na podlagi naslednjih spremenljivk in uporabljenih vprašanj:  

ESS - wkvlorg - Involved in work for voluntary or charitable organisations 

Uporabljeni dve vrednosti:  1− involved in 2 – not involved. 

 

Tretji indikator, zaupanje v institucije, smo ugotavljali na podlagi spremenljivk in 

pripadajočih vprašanj:  

 

                                                 

37 
Zaradi razpoložljivosti podatkov tako na nacionalni ravni, predvsem pa kasneje na regionalni ravni, smo pri 

določanju uporabili samo podatke za leto 2012. 
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ESS − Spremenljivki TRSTPRL (Trust in country's parliament) in TRSTLGL (Trust in the 

legal system) smo združili v novo spremenljivko TRSTINS (Trust in institutions).  

 

Lestvica z vrednostmi od 0 do 10 je bila rekodirana v dve vrednosti, 1 – Trust (združene 

vrednosti od 0 do 5) and 2 − Don´t trust (združene vrednosti od 6 do 10). 

 

Kot indikatorje inovacijske zmogljivosti smo uporabili izbrane indikatorje po EIS, prav tako 

za leta 2008, 2010, 2012 in 2014. Uporabljeni so indikatorji: odstotek prebivalstva med 30. in 

34. letom s končano terciarno izobrazbo, izdatki RRD za javni sektor kot odstotek BDP-ja, 

izdatki RRD v poslovnem sektorju kot odstotek BDP-ja, MSP-ji, ki inovirajo sami, inovativni 

MSP-ji, ki sodelujejo z drugimi, kot odstotek vseh MSP-jev ter združen indikator MSP-ji, ki 

so uvedli inovacijo proizvoda ali procesno inovacijo kot odstotek vseh MSP-jev in MSP-ji, ki 

so uvedli tržne ali organizacijske inovacije kot odstotek vseh MSP-jev – navedena kazalnika 

smo združili zaradi velike verjetnosti različnih interpretacij anketnih vprašalnikov, ki jih v 

posameznih državah pošiljajo statistični uradi in ki zmanjša kredibilnost posameznega 

kazalnika – če namreč podatek o številu visokotehnoloških podjetij ali inovativnih podjetij, ki 

jih zbirajo tuje podatkovne baze, na primer Eurostat, in številu inovacijsko aktivnih podjetij, 

ki jih zbira Statistični urad RS, primerjamo, so razlike velike – Eurostat za relativno ožje 

nastavljeno merilo (število visokotehnoloških podjetij) beleži višjo številko, kot jo Statistični 

urad RS za inovacijsko aktivno podjetja, kar nakazuje bodisi na neujemanje v številu vzorcev, 

bodisi neustreznost vzorcev, različne interpretacije ipd.  

 

Izbrane kazalnike smo uporabili zaradi njihove razpoložljivosti tudi na regionalnem nivoju 

relativne primerljivosti oziroma možnosti argumentiranega tolmačenja razlik tam, kjer do njih 

prihaja in zaradi zadostnega vzorca odgovorov, predvsem na regionalnem nivoju. Vseh 

indikatorjev, ki jih sicer uporabljata EIS oziroma RIS, nismo uporabili zaradi preobsežnosti 

obdelave podatkov, ki glede na pogosto vprašljivost smiselnosti in verodostojnosti podatkov 

in vprašljive primerljivosti odgovorov (jezikovno, vsebinsko tolmačenje) predstavljajo 

določeno stopnjo tveganosti neustreznih interpretacij in zaključkov, čemer se v pričujoči 

nalogi želimo izogniti z uporabo meta-analize in uporabo kvalitativnih primarnih podatkov. 

Kar zadeva vsebinske selekcije, kljub razpoložljivosti podatkov nismo upoštevali več 
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indikatorjev, ki so na prvi pogled relevantni za namen pričujoče disertacije. Prvi tak indikator 

so izdatki za inovacije, ki niso povezani z RRD, kot odstotek celotnega prometa, le-tega 

nismo upoštevali, ker glede na to, da inovacijsko uspešne države izkazujejo zelo nizki delež 

tega indikatorja ter da je tudi izračun po Pearsonovem koeficientu zelo nizek, menimo, da 

indikator ni oblikovan ustrezno, dodaten argument je tudi realnost pridobljenih podatkov. 

Naslednji indikator po EIS, ki ga nismo uporabili, je število patentnih prijav po EPO. Tega 

smo izpustili, ker menimo, da podatki za večletno obdobje niso zanesljivi, glede na to, da so 

enkrat povzeti po EPO, enkrat po PCT bazi. Izpustili smo tudi sicer pomemben indikator 

ekonomskih učinkov inovacijske uspešnosti, in sicer zaposlovanje v srednje/visoko 

tehnološko zahtevnih dejavnostih z intenzivno izrabo znanja in indikator izvoza z znanjem 

intenzivnih storitev, ker menimo, da podatek na podlagi Pearsonovega koeficienta izkazuje 

nepomembnost oziroma zato, ker v skladu z nekaterimi razmišljanji o neustrezni rabi in 

zbiranju podatkov (Adam 2013) dvomimo v realnost uporabljenih podatkov. 

 

Predhodno smo že omenili nujnost kvalitativnega preizkusa postavljenih hipotez, skladno s 

tem kvantitativni izračun dojemamo kot argument za smiselnost kvalitativne analize ter v 

vlogi pokazatelja potencialnega obstoja povezanosti kazalnikov socialnega kapitala in 

kazalnikov inovacijske zmogljivosti. Statistični izračun smo na podlagi navedenih izhodišč 

relativno poenostavili, in sicer smo uporabili povprečja izbranih baz ESS in EIS 2008, 2010, 

2012 in 2014. Razlog za izbiro povprečij je dvojni, prvič zato, ker lahko tako najbolj 

enostavno in pregledno interpretiramo razlike med izbranimi državami, in drugič zato, ker 

zaradi različnosti baz podatkov, pri čemer EIS vsebuje le standardizirane vrednosti, sicer ni 

mogoče odkrivati povezanosti med temi faktorji. 

 

Pri primerjavi smo tako uporabili standardizirane vrednosti (od 0-1), pri čemer 0 pomeni 

nagibanje k nestrinjanju vzorca prebivalcev določene države in obratno. 
38

  

                                                 

38
 Če pri kazalniku institucionalnega zaupanja ugotavljamo vrednost 0,10, lahko trdimo, da je v 

povprečju  prisotno zelo šibko zaupanje v institucije, medtem ko je pri vrednosti 0,9 to zaupanje v 

povprečju bistveno višje. 
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V naslednji tabeli prikazujemo povprečne vrednosti tako indikatorjev inovacijske 

zmogljivosti kot indikatorjev socialnega kapitala za vse države ter za evropsko povprečje. 

Države so razvrščene glede na stopnjo medsebojnega ali generaliziranega zaupanja kot najbolj 

pogosto izbranega indikatorja socialnega kapitala, pri čemer smo si pomagali z uvedbo 

tribarvne lestvice, ki s prehajanjem od zelene barve k rdeči barvi kaže upadanje stopnje 

oziroma povprečne vrednosti generaliziranega zaupanja od najvišje k najnižji vrednosti. 

Države smo nato razdelili tudi na štiri skupine, in sicer smo v prvo skupino uvrstili tiste, ki pri 

stopnji generaliziranega zaupanja dosegajo povprečno vrednost od 0,77 do 0,61. V to skupino 

sodijo Danska, Norveška, Finska, Švedska in Nizozemska, torej povečini skandinavske 

države. Sledi ji skupina držav s povprečnimi vrednostmi generaliziranega zaupanja med 0,60 

in 0,45, vanjo sodijo Islandija, Švica, Irska, Estonija in Velika Britanija. Tretjo skupino 

predstavljajo države s povprečno vrednostjo od 0,44 do 0,31, vanjo smo uvrstili Belgijo, 

Avstrijo, Litvo, Španijo, Italijo, Nemčijo, Češko, Madžarsko in Hrvaško. V zadnjo skupino, 

kamor sodi tudi Slovenija in je tudi najbolj obsežna, smo uvrstili Ukrajino, Francijo, Poljsko, 

Ciper, Slovaško, Grčijo, Portugalsko, Bolgarijo in Turčijo, ki dosegajo povprečne vrednosti 

generaliziranega zaupanja od 0,30 do 0,12.
39

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

39
 Nerazvrščene ostajajo države, pri katerih ne razpolagamo s podatki o stopnji socialnega kapitala po 

izbranih indikatorjih izbranega obdobja, med njimi Latvija, Luksemburg, Malta, Romunija, Izrael ter 

povprečje EU. 
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Tabela 9.1: Indikatorji socialnega kapitala in inovacijske zmogljivosti za obdobje 2008 – 

2014 – države EU (razvrstitev glede na stopnjo generaliziranega zaupanja) 

DRŽAVE 

Odstotek 

prebivalstva 

med 30. in 

34. letom s 

končano 

terciarno 

izobrazbo 

Izdatki 

RRD za 

javni 

sektor kot 

odstotek 

BDP-ja 

Izdatki 

RRD v 

poslovnem 

sektorju 

kot 

odstotek 

BDP-ja 

MSP-ji, ki 

inovirajo 

sami 

Inovativni 

MSP-ji, ki 

sodelujejo 

z drugimi, 

kot 

odstotek 

vseh MSP-

jev 

MSP-ji, ki so 

uvedli 

inovacijo 

proizvoda ali 

procesno 

inovacijo kot 

odstotek vseh 

MSP-jev in 

MSP-ji, ki so 

uvedli tržne ali 

organizacijske 

inovacije kot 

odstotek vseh 

MSP-jev 

Medsebojno 

ali 

generalizirano 

zaupanje 

Aktivno 

članstvo v 

prostovoljnih 

organizacijah 

(samo za leto 

2012) 

Zaupanje v 

institucije 

Denmark 0,65 0,89 0,76 0,56 0,74 0,61 0,77 0,44 0,78 

Norway 0,89 0,72 0,33 0,41 0,44 0,37 0,74 0,64 0,76 

Finland 0,74 0,96 0,96 0,79 0,82 0,60 0,73 0,46 0,72 

Sweden 0,75 0,95 0,91 0,75 0,72 0,61 0,66 0,38 0,68 

Netherlands 0,65 0,80 0,36 0,55 0,56 0,46 0,65 0,54 0,61 

Iceland 0,66 0,72 0,41 
 

0,75 0,84 0,59 0,52 0,44 

Switzerland 0,82 0,69 0,79 0,63 0,38 0,85 0,53 0,53 0,69 

Ireland 0,86 0,36 0,40 0,79 0,46 0,66 0,48 0,49 0,30 

Estonia 0,59 0,70 0,33 0,67 0,84 0,66 0,48 0,23 0,33 

United Kingdom 0,71 0,51 0,40 0,21 0,76 0,37 0,48 0,44 0,38 

Belgium 0,68 0,56 0,56 0,83 0,83 0,71 0,44 0,37 0,40 

Austria 0,60 0,76 0,73 0,76 0,77 0,73 0,42 
 

0,46 

Lithuania 0,75 0,55 0,08 0,21 0,37 0,22 0,42 0,25 0,12 

Spain 0,64 0,52 0,26 0,36 0,19 0,35 0,41 0,52 0,27 

Italy 0,13 0,42 0,25 0,67 0,17 0,55 0,40 0,44 0,23 

Germany 0,37 0,82 0,72 0,99 0,46 0,97 0,39 0,53 0,46 

Czech Republic 0,23 0,57 0,32 0,50 0,46 0,52 0,35 0,24 0,23 

Hungary 0,31 0,33 0,27 0,06 0,26 0,15 0,32 0,21 0,25 

Croatia 0,41 0,33 0,13 0,41 0,41 0,43 0,32 
 

0,11 

Ukraine 0,80 0,23 0,17 0,26 0,02 0,00 0,30 0,20 0,05 

France 0,67 0,70 0,53 0,55 0,54 0,51 0,29 0,32 0,34 

Slovenia 0,51 0,55 0,72 0,43 0,61 0,50 0,28 0,33 0,17 

Poland 0,51 0,37 0,08 0,11 0,27 0,16 0,26 0,19 0,15 

Cyprus 0,90 0,17 0,02 0,82 0,96 0,65 0,26 0,38 0,44 

Slovakia 0,17 0,23 0,09 0,22 0,27 0,26 0,25 0,41 0,17 

Greece 0,37 0,34 0,08 0,62 0,56 0,70 0,25 
 

0,21 

Portugal 0,31 0,59 0,26 0,66 0,36 0,74 0,20 0,27 0,13 

Bulgaria 0,31 0,15 0,09 0,13 0,11 0,09 0,19 0,12 0,07 

Turkey 0,05 0,37 0,13 0,49 0,20 0,58 0,12 
  

EU 0,47 0,63 0,47 0,57 0,38 0,57 
   

Latvia 0,47 0,30 0,06 0,12 0,15 0,06 
   

Luxembourg 0,82 0,40 0,40 0,78 0,60 0,85 
   

Malta 0,20 0,11 0,15 0,32 0,19 0,33 
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Romania 0,11 0,17 0,06 0,15 0,07 0,22 
   

Israel 0,87 0,54 1,00 0,52 0,73 0,72 
   

Serbia 0,15 0,62 0,04 0,53 0,18 0,25 
   

Vir: Gojkovič, lastna raziskava (2016) 

 

Poglejmo, kaj se dogaja po posameznih skupinah držav, kot smo jih razvrstili glede na 

povprečno vrednost stopnje generaliziranega zaupanja po državah glede na kazalnike 

inovacijske zmogljivosti. Izbrana barvna kategorizacija že na prvi pogled pokaže, da v prvi 

skupini držav tudi povprečne vrednosti indikatorjev inovacijske zmogljivosti spadajo med 

višje, zato prevladuje zelena barva. Pri tem izstopa Norveška, ki glede na vrednosti izdatkov 

RRD v poslovnem sektorju, na število MSP-jev, ki inovirajo sami, inovativnih MSP-jev, ki 

sodelujejo z drugimi in MSP-ji, ki so uvedli inovacijo proizvoda, storitve, tržno ali 

organizacijsko inovacijo, dosega osrednje vrednosti, vendar je v primeru ugotavljanja 

inovacijske zmogljivosti Norveške nujno potrebno upoštevati specifičnost države glede na 

prevladujočo dejavnost, torej črpanje nafte, ki pomeni specifičnost tako v raziskavah in 

razvoju kot v številu podjetij in njihovi aktivnosti. Dodatno velja omeniti še Nizozemsko, ki 

ima razmeroma skromne izdatke za RRD v poslovnem sektorju, vendar je nadpovprečno 

učinkovita pri kakovosti raziskovalnega sistema in pri patentnih prijavah, ki jih pa v našo 

raziskavo nismo vključili.  Ostale države prve skupine za bolj ali manj vse inovacijske 

kazalnike dosegajo povprečno vrednost v zgornjih mejah vseh doseženih vrednosti, torej 

približno okrog 0,75 pa vse tja do povprečne vrednosti 0,96 posameznega indikatorja 

inovacijske zmogljivosti. Nujno je opozoriti tudi na dejstvo, da vse države te prve skupine 

izražajo tudi visoko stopnjo zaupanja v institucije, kar bi glede na teoretične ugotovitve 

pričujoče disertacije utegnilo implicirati višjo stopnjo predvsem premostitvenega socialnega 

kapitala. Barvna kategorizacija druge skupine kaže, da so države z nekoliko nižjo stopnjo 

generaliziranega zaupanja tudi nekoliko inovacijsko skromnejše, čeprav pri posameznih 

kazalnikih dosegajo primerljive rezultate s prvo skupino. Dejstvo pa je, da najnižje povprečne 

vrednosti druge skupine države uvrščajo nižje v primerjavi z državami prve skupine ter da 

tudi najvišje vrednosti niso tako visoke kot pri prvi skupini, v nobenem primeru vrednost 

posameznega kazalnika ni presegla 0,86. Morebiti velja posebej omeniti Irsko, ki je pri 

kazalnikih socialnega kapitala nekoliko skromnejša ter pri kazalnikih inovacijske zmogljivosti 

nasprotno, nekoliko bolj izrazita. To bi v primeru Irske znalo biti povezano z ugodno davčno 
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oziroma finančno zakonodajo, ki je mamljiva tudi za tuja podjetja, da svoje sedeže 

ustanavljajo na Irskem, dejansko pa so inputi usmerjeni drugam. Tretja skupino držav kaže še 

najmanj ustaljen vzorec, kar bi lahko označili tudi kot skupino držav na prehodu iz 

inovacijsko bolj ali zmerno uspešnih k manj uspešnim državam. V to skupino po trenutni 

razvrstitvi nekoliko neposrečeno padeta tudi Nemčija in Avstrija, ki sta sicer po vseh 

kazalnikih inovacijske zmogljivosti med vodilnimi v EU, tako po večini inovacijskih lestvic 

kot tudi glede na našo raziskavo. V primeru Nemčije je to posledica trenutne izbire 

kategorizacije – če bi države razvrščali glede na stopnjo zaupanja v institucije, bi bila med 

prvimi državami, glede na stopnjo aktivnega članstva v prostovoljnih organizacijah pa 

zagotovo v vrhu druge skupine, v kolikor ne v prvi. Podobno velja za Avstrijo, s tem da s 

podatki o članstvu v prostovoljnih organizacijah ne razpolagamo. Sta pa obe državi zagotovo 

inovacijsko uspešni, zato bi veljalo dodatno pozornost posvetiti stopnji socialnega kapitala, 

predvsem v obliki generaliziranega zaupanja. Ker namen predstavljene raziskave ni statistično 

interpretirati povezave med pojavoma socialnega kapitala in inovacijske zmogljivosti, temveč 

implicirati verjetnost povezanosti, ki jo bomo za izbrani regionalni okvir nato skušali dokazati 

s pomočjo primarnih podatkov in kvalitativne analize, bomo nadaljnjo razpravo na tem mestu 

opustili. Če se vrnemo k lestvici in zadnji skupini držav, je tudi tu opazen trend linearnega 

razmerja med indikatorji socialnega kapitala in indikatorji inovacijske zmogljivosti – barvna 

kategorizacija s prevladujočimi odtenki oranže in rdeče, ki pomenita doseganje najnižjih 

povprečnih vrednosti za izbrane indikatorje potrjuje našo tezo o pozitivni korelaciji med 

socialnim kapitalom in inovacijsko zmogljivostjo. Izstopa sicer Ciper, ki se po vrednosti 

indikatorjev socialnega kapitala uvršča v vrh zadnje skupine držav, po povprečnih vrednostih 

indikatorjev inovacijske zmogljivosti pa precej višje. Na tem mestu dodajamo opozorilo 

Adama in Modica, ki pravita, da se Ciper visoko na inovacijskih lestvicah uvršča na podlagi 

»delnih podatkov in brez pravega premisleka o pomembnosti posameznih kazalnikov.« 

(Adam in drugi 2013, 44). 
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Tudi če države razvrstimo v štiri skupine glede na vrednosti zaupanja v institucije
40

 kot 

indikatorja socialnega kapitala, ki bi sodeč na teoretična izhodišča lahko bil interpretiran kot 

pomemben pokazatelj stopnje predvsem premostitvenega socialnega kapitala, vendar se tu 

ponovno srečamo tako s kontekstualno specifičnostjo kot z dvomom o primerljivosti in 

verodostojnosti uporabljenih podatkov, dobimo podobno sliko – v prvi skupini držav, ki 

dosegajo povprečne vrednosti od 0,78 do 0,6, so povečini skandinavske države (Danska, 

Norveška, Finska, Švica, Švedska in Nizozemska), sledijo jim Avstrija, Nemčija, Ciper in 

Islandija, torej so v primerjavi s prvo razvrstitvijo nekatere države v prvi skupini, nekatere pa 

so  »napredovale« iz tretje, vendar so to ravno države, pri katerih smo že opozorili na nekatere 

elemente izstopanja. Druga in tretja skupina držav torej podobno kot pri prvi razvrstitvi glede 

na stopnjo splošnega zaupanja predstavljata nek prehodni pas, pri čemer se vrstni red nekoliko 

spreminja, ne pa bistveno. Tudi pri drugem razvrščanju je najbolj obsežna zadnja skupina 

držav, s povprečnimi vrednostmi zaupanja v institucije med 0,23 in 0,06, kamor na približno 

podobno mesto kot pri prvem razvrščanju sodi tudi Slovenija. Barvna kategorizacija 

indikatorjev inovacijske zmogljivosti podobno kot prej, z nekaterimi izjemami, sledi oziroma 

se ujema s kategorizacijo glede na indikator zaupanja v institucije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

40 Tudi v tem primeru nekatere države zaradi nedostopnosti podatkov o zaupanju v institucije ostajajo 

nerazporejene, med njimi Turčija, Latvija, Luksemburg, Malta, Romunija, Izrael in Srbija, ter skupni 

indeks EU. 
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Tabela 9.2: Indikatorji socialnega kapitala in inovacijske zmogljivosti za obdobje 2008 – 

2014 – države EU (razvrstitev glede na stopnjo zaupanja v institucije) 

DRŽAVE 

Odstotek 

prebivalstva 

med 30. in 

34. letom s 

končano 

terciarno 

izobrazbo 

Izdatki 

RRD za 

javni 

sektor kot 

odstotek 

BDP-ja 

Izdatki 

RRD v 

poslovnem 

sektorju 

kot 

odstotek 

BDP-ja 

MSP-ji, ki 

inovirajo 

sami 

Inovativni 

MSP-ji, ki 

sodelujejo z 

drugimi, 

kot 

odstotek 

vseh MSP-

jev 

MSP-ji, ki so 

uvedli 

inovacijo 

proizvoda ali 

procesno 

inovacijo kot 

odstotek vseh 

MSP-jev in 

MSP-ji, ki so 

uvedli tržne ali 

organizacijske 

inovacije kot 

odstotek vseh 

MSP-jev 

Medsebojno 

ali 

generalizirano 

zaupanje 

Aktivno 

članstvo v 

prostovoljnih 

organizacijah 

(samo za leto 

2012) 

Zaupanje v 

institucije 

Denmark 0,65 0,89 0,76 0,56 0,74 0,61 0,77 0,44 0,78 

Norway 0,89 0,72 0,33 0,41 0,44 0,37 0,74 0,64 0,76 

Finland 0,74 0,96 0,96 0,79 0,82 0,60 0,73 0,46 0,72 

Switzerland 0,82 0,69 0,79 0,63 0,38 0,85 0,53 0,53 0,69 

Sweden 0,75 0,95 0,91 0,75 0,72 0,61 0,66 0,38 0,68 

Netherlands 0,65 0,80 0,36 0,55 0,56 0,46 0,65 0,54 0,61 

Austria 0,60 0,76 0,73 0,76 0,77 0,73 0,42   0,46 

Germany 0,37 0,82 0,72 0,99 0,46 0,97 0,39 0,53 0,46 

Cyprus 0,90 0,17 0,02 0,82 0,96 0,65 0,26 0,38 0,44 

Iceland 0,66 0,72 0,41   0,75 0,84 0,59 0,52 0,44 

Belgium 0,68 0,56 0,56 0,83 0,83 0,71 0,44 0,37 0,40 

United 

Kingdom 
0,71 0,51 0,40 0,21 0,76 0,37 0,48 0,44 0,38 

France 0,67 0,70 0,53 0,55 0,54 0,51 0,29 0,32 0,34 

Estonia 0,59 0,70 0,33 0,67 0,84 0,66 0,48 0,23 0,33 

Ireland 0,86 0,36 0,40 0,79 0,46 0,66 0,48 0,49 0,30 

Spain 0,64 0,52 0,26 0,36 0,19 0,35 0,41 0,52 0,27 

Hungary 0,31 0,33 0,27 0,06 0,26 0,15 0,32 0,21 0,25 

Italy 0,13 0,42 0,25 0,67 0,17 0,55 0,40 0,44 0,23 

Czech Republic 0,23 0,57 0,32 0,50 0,46 0,52 0,35 0,24 0,23 

Greece 0,37 0,34 0,08 0,62 0,56 0,70 0,25   0,21 

Slovakia 0,17 0,23 0,09 0,22 0,27 0,26 0,25 0,41 0,17 

Slovenia 0,51 0,55 0,72 0,43 0,61 0,50 0,28 0,33 0,17 

Poland 0,51 0,37 0,08 0,11 0,27 0,16 0,26 0,19 0,15 

Portugal 0,31 0,59 0,26 0,66 0,36 0,74 0,20 0,27 0,13 

Lithuania 0,75 0,55 0,08 0,21 0,37 0,22 0,42 0,25 0,12 

Croatia 0,41 0,33 0,13 0,41 0,41 0,43 0,32   0,11 

Bulgaria 0,31 0,15 0,09 0,13 0,11 0,09 0,19 0,12 0,07 

Ukraine 0,80 0,23 0,17 0,26 0,02 0,00 0,30 0,20 0,05 
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Turkey 0,05 0,37 0,13 0,49 0,20 0,58 0,12     
EU 0,47 0,63 0,47 0,57 0,38 0,57       
Latvia 0,47 0,30 0,06 0,12 0,15 0,06       
Luxembourg 0,82 0,40 0,40 0,78 0,60 0,85       
Malta 0,20 0,11 0,15 0,32 0,19 0,33       
Romania 0,11 0,17 0,06 0,15 0,07 0,22       
Israel 0,87 0,54 1,00 0,52 0,73 0,72       
Serbia 0,15 0,62 0,04 0,53 0,18 0,25       

Vir: Gojkovič, lastna raziskava (2016)  

 

Za nadaljnjo primerjavo socialnega kapitala in inovacijske zmogljivosti smo dodatno izbrali 

še štiri države, in sicer Dansko, Irsko, Slovenijo in Poljsko. Danska se glede na EIS oziroma 

IUS v preteklih letih uvršča med vodilne države na inovacijskem področju, tudi če pogledamo 

regionalno sliko, ugotovimo, da so po zadnjem poročilu RIS (RIS 2016) 4 od 5 regij Danske 

uvrščene med vodilne inovativne regije v EU, v preteklih letih (RIS 2008, 2010, 2012, 2014) 

so se vse regije uvrščale ali med močne inovatorke ali med vodilne inovativne regije, krivulja 

po letih narašča v prid večjemu deležu vodilnih inovativnih regij. Irska in Slovenija sodita 

med inovacijske sledilke ter obe kažeta relativno povprečno stabilnost na področju 

inovacijske zmogljivosti za obdobje 2008 – 2015. Irska je po EIS 2016 sicer na vrhu držav 

sledilk, medtem ko se Slovenija v tej kategoriji nahaja na repu. To se odraža na regionalni 

sliki – obe državi sta glede na NUTS2 razdeljeni na dve regiji, pri čemer obe irski regiji sodita 

v vrh skupine regij sledilk v obdobju 2008 – 2015, medtem ko je vzhodna slovenska regija v 

kategoriji zmernih inovatork, zahodna pa se uvršča med regije inovacijske sledilke, vendar 

nekoliko višje glede na pozicijo države na nacionalni lestvici. Kot četrto državo smo izbrali 

Poljsko, ki se glede na podatke EIS 2016 uvršča na rep zmernih inovatork, glede na RIS 2016 

tudi dobra polovica poljskih regij sodi med zmerne inovatorke, 7 od 16 regij pa med skromne 

regijske inovatorke.  

 

Pri izbranih državah smo testirali povezanost indikatorjev socialnega kapitala in indikatorjev 

inovacijske zmogljivosti sprva na nacionalnem nivoju, nato bomo primerjavo ponovili še na 

regionalnem nivoju. 
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Tabela 9.3: Indikatorji socialnega kapitala in inovacijske zmogljivosti za obdobje 2008 – 

2014 – Danska, Irska, Slovenija, Poljska 

INDIKATORJI 
DRŽAVA 

Danska Irska Slovenija Poljska 

Odstotek prebivalstva med 30. in 34. 

letom s končano terciarno izobrazbo 
0,65 0,86 0,51 0,51 

Izdatki RRD za javni sektor kot 

odstotek BDP-ja 
0,89 0,36 0,55 0,37 

Izdatki RRD v poslovnem sektorju kot 

odstotek BDP-ja  
0,76 0,40 0,72 0,08 

MSP-ji, ki inovirajo sami 0,56 0,79 0,43 0,11 

Inovativni MSP-ji, ki sodelujejo z 

drugimi, kot odstotek vseh MSP-jev 
0,74 0,46 0,61 0,27 

MSP-ji, ki so uvedli inovacijo 

proizvoda ali procesno inovacijo kot 

odstotek vseh MSP-jev in MSP-ji, ki so 

uvedli tržne ali organizacijske 

inovacije kot odstotek vseh MSP-jev 

0,61 0,66 0,50 0,16 

Medsebojno ali generalizirano 

zaupanje 
0,77 0,48 0,28 0,26 

Aktivno članstvo v prostovoljnih 

organizacijah 
0,44 0,49 0,33 0,19 

Zaupanje v institucije 0,78 0,30 0,17 0,15 

Vir: Gojkovič, lastna raziskava (2016)  

 

 

 

 

 

 



Gojkovič, Maja. 2016. »Vpliv socialnega kapitala na regionalno inovacijsko zmogljivost«, doktorska 

disertacija.  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

145 

Graf 9.1: Socialni kapital in inovacijska zmogljivost – povprečne vrednosti za obdobje 2008 – 

2014, Danska, Irska, Slovenija, Poljska 

 

Vir: Gojkovič, lastna raziskava (2016)  

 

Danska, ki velja za inovacijsko vodilno državo glede na EU povprečje oziroma za najbolj 

inovativno uspešno med izbranimi štirimi, pri polovici indikatorjev inovacijske zmogljivosti 

(izdatki RRD za javni sektor, izdatki RRD v poslovnem sektorju, inovativni MSP-ji, ki 

sodelujejo z drugimi) izkazuje najvišje povprečje, pri drugi polovici (prebivalstvo s terciarno 

izobrazbo, MSP-ji, ki inovirajo sami in MSP-ji z inovacijo proizvoda, procesno inovacijo ter 

tržno ali organizacijsko inovacijo) so povprečne vrednosti prav tako visoke, četudi jo v 

primerjavi z drugimi izbranimi državami uvrščajo na drugo mesto. Izrazito pa Danska 

prednjači pri indikatorjih socialnega kapitala, predvsem stopnji tako generaliziranega kot 

institucionalnega zaupanja. Vrednosti vseh indikatorjev, razen aktivnega članstva, v 

povprečju presegajo 0,5, kar indicira, da so tako indikatorji socialnega kapitala kot 

inovacijske zmogljivosti primerljivi in povezani med seboj. Pričakovano druga najvišja 

povprečja dosega Irska, pri nekaterih indikatorjih inovacijske zmogljivosti (prebivalstvo s 

terciarno izobrazbo, MSP-ji, ki inovirajo sami, MSP-ji z inovacijo proizvoda, procesno 
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inovacijo ter tržno ali organizacijsko inovacijo) se uvršča pred Dansko oziroma je z njo 

primerljiva, pri treh inovacijskih kazalnikih (izdatki RRD za javni sektor; izdatki RRD v 

poslovnem sektorju, inovativni MSP-ji, ki sodelujejo z drugimi) sicer zaostaja in je v 

povprečju primerljiva s Slovenijo, vendar po EIS spada v enako kategorijo držav inovacijskih 

sledilk kot Irska. Če pogledamo vse izbrane inovacijske kazalnike, je Irska inovacijsko 

primerljivo ali celo nekoliko bolj uspešna kot Slovenija, za  kazalnike socialnega kapitala, 

kjer je Irska uvrščena takoj za Dansko, z izjemo indikatorja aktivnega članstva, pa Irska 

prednjači. Slovenija torej v povprečju malenkost zaostaja za Irsko glede kazalnikov 

inovacijske zmogljivosti ter z nekoliko bolj izrazito razliko zaostaja tudi pri kazalnikih 

socialnega kapitala. Na zadnje mesto se z izjemo dveh indikatorjev inovacijske zmogljivosti 

(prebivalstvo s terciarno izobrazbo in izdatki RRD za javni sektor), kjer je primerljiva z 

ostalimi, uvršča Poljska, enako velja za indikatorje socialnega kapitala, kjer Poljska v vseh 

izbranih primerih dosega najnižje povprečje.  

 

Ker bomo s kvalitativno analizo kasneje prešli iz širšega nacionalnega okvirja na ugotavljanje 

značilnosti regionalnih inovacijskih sistemov oziroma se omejili na identifikacijo značilnosti 

inovacijsko manj uspešnih regij v nacionalni primerjavi, pred tem še poglejmo, ali se 

ugotovljene razlike na mednarodnem nivoju odražajo tudi na regionalnem nivoju oziroma ali 

je mogoče in smiselno ugotavljati stopnje in povezanosti regionalnih indikatorjev socialnega 

kapitala z regionalnimi indikatorji inovacijske zmogljivosti.  

 

Primerjali bomo indikatorje regij že obravnavanih držav, torej Danske, Irske, Slovenije in 

Poljske.  
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Tabela 9.4: Primerjava indikatorjev socialnega kapitala za Dansko, Irsko, Poljsko in Slovenijo 

glede na NUTS 2 regije 
41

 

Primerjava indikatorjev socialnega kapitala (generalizirano zaupanje, zaupanje v 

institucije, aktivno članstvo) za Dansko, Irsko, Poljsko in Slovenijo glede na NUTS 2 

regije* 

DRŽAVA Regije NUTS 2 
Leto 

raziskave 

Generalizirano 

zaupanje 

Zaupanje v 

institucije 

Aktivno  

članstvo 

D
A

N
S

K
A

 

Hovedstaden 

2008 78,1% 79,5%   

2010 79,2% 77,1%   

2012 80,9% 85,0% 43,1% 

2014 79,3% 80,4%   

Sjćlland 

2008 62,4% 77,5%   

2010 70,8% 70,2%   

2012 77,0% 79,8% 40,2% 

2014 68,3% 67,7%   

Syddanmark 

2008 72,0% 75,3%   

2010 72,5% 75,9%   

2012 76,2% 79,1% 43,3% 

2014 70,5% 69,0%   

Midjylland 
2008 75,9% 79,0%   

2010 77,6% 74,6%   

                                                 

41
 Podatkovne baze: 

ESS Round 7: European Social Survey Round 7 Data (2014). Data file edition 2.0. NSD - Norwegian Centre for 

Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. 

ESS Round 6: European Social Survey Round 6 Data (2012). Data file edition 2.2. NSD - Norwegian Centre for 

Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. 

ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file edition 3.2. NSD - Norwegian Centre for 

Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. 

ESS Round 4: European Social Survey Round 4 Data (2008). Data file edition 4.3. NSD - Norwegian Centre for 

Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. 
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2012 77,9% 78,0% 44,6% 

2014 77,4% 75,4%   

Nordjylland 

2008 75,7% 78,0%   

2010 69,2% 82,0%   

2012 73,9% 79,5% 50,7% 

2014 75,2% 67,6%   

IR
S

K
A

 

Border, Midland 

and Western 

2008 35,9% 47,3%   

2010 27,1% 38,1%   

2012 31,1% 41,5% 48,2% 

2014 46,9% 35,2%   

Southern and Easter 

2008 40,3% 47,8%   

2010 29,2% 51,1%   

2012 29,5% 50,7% 48,7% 

2014 47,8% 31,4%   

P
O

L
J
S

K
A

 

Lodzkie 

2008 36,9% 10,4%   

2010 21,8% 13,6%   

2012 24,2% 14,8% 20,2% 

2014 21,3% 8,6%   

Mazowieckie 

2008 26,1% 12,6%   

2010 28,1% 14,7%   

2012 24,2% 11,6% 20,1% 

2014 30,2% 16,6%   

Malopolskie 

2008 18,5% 7,6%   

2010 27,2% 15,2%   

2012 25,5% 7,7% 28,4% 

2014 22,7% 10,3%   

Slaskie 

2008 25,3% 14,2%   

2010 23,5% 16,3%   

2012 19,9% 10,5% 20,0% 
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2014 20,9% 10,8%   

Lubelskie 

2008 18,7% 5,6%   

2010 28,3% 21,6%   

2012 26,5% 17,6% 14,6% 

2014 16,7% 12,8%   

Podkarpackie 

2008 20,9% 7,1%   

2010 24,6% 17,8%   

2012 22,6% 5,5% 15,9% 

2014 29,9% 23,9%   

Swietokrzyskie 

2008 25,6% 12,2%   

2010 29,7% 17,4%   

2012 14,6% 8,0% 18,0% 

2014 9,0% 3,5%   

Podlaskie 

2008 17,7% 20,0%   

2010 26,5% 7,6%   

2012 24,3% 11,8% 18,6% 

2014 46,2% 15,5%   

Wielkopolskie 

2008 25,4% 8,2%   

2010 33,9% 14,2%   

2012 25,4% 12,2% 13,2% 

2014 14,1% 13,2%   

Zachodniopomorskie 

2008 31,8% 18,3%   

2010 31,6% 28,0%   

2012 18,9% 15,8% 21,9% 

2014 14,6% 12,8%   

Lubuskie 

2008 13,5% 7,7%   

2010 29,1% 9,6%   

2012 21,5% 1,6% 17,2% 

2014 17,2% 1,7%   
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Dolnoslaskie 

2008 26,2% 15,8%   

2010 28,9% 24,3%   

2012 21,9% 15,2% 25,6% 

2014 27,3% 7,3%   

Opolskie 

2008 35,1% 42,3%   

2010 56,7% 64,6%   

2012 66,1% 62,7% 3,2% 

2014 23,5% 13,6%   

Kujawsko-

pomorskie 

2008 28,1% 8,7%   

2010 40,5% 21,7%   

2012 37,8% 13,4% 12,2% 

2014 17,6% 13,5%   

Warminsko-

mazurskie 

2008 23,0% 17,8%   

2010 36,1% 24,3%   

2012 30,6% 10,7% 25,0% 

2014 18,9% 22,2%   

Pomorskie 

2008 35,3% 20,7%   

2010 34,3% 23,4%   

2012 40,8% 25,7% 22,7% 

2014 37,1% 13,4%   

S
L

O
V

E
N

IJ
A

 

Zahodna Slovenija 

2008 27,7% 28,9%   

2010 15,0% 28,1%   

2012 12,0% 32,7% 30,4% 

2014 27,5% 12,9%   

Vzhodna Slovenija 

2008 27,5% 28,5%   

2010 11,4% 20,7%   

2012 16,0% 37,2% 36,3% 

2014 21,7% 12,5%   

Vir: Gojkovič, lastna raziskava (2016) 
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V nadaljevanju bomo na podlagi predstavljenih podatkov izračunali sprva povprečne 

vrednosti posameznega indikatorja za obdobje 2008 – 2014, nato pa na podlagi povprečne 

vrednosti vseh treh indikatorjev izračunali stopnjo socialnega kapitala za posamezno regijo, 

le-te pa razvrstili po vrednosti socialnega kapitala od največje do najmanjše.  

 

Tabela 9.5: Primerjava indikatorjev in stopnje socialnega kapitala za Dansko, Irsko, Poljsko 

in Slovenijo glede na NUTS 2 regije – povprečne vrednosti za obdobje 2008 – 2014   

Primerjava indikatorjev socialnega kapitala za Dansko, Irsko, Poljsko in Slovenijo glede 

na NUTS 2 regije - povprečne vrednosti za obdobje 2008 -2014 

Regije NUTS 2 
Generalizirano 

zaupanje 

Zaupanje 

v 

institucije 

Aktivno  

članstvo 

SOCIALNI 

KAPITAL 

(povprečje 

indikatorjev) 

Hovedstaden (DK) 79,3% 80,5% 43,1% 67,7% 

Nordjylland (DK) 73,5% 76,8% 50,7% 67,0% 

Midjylland (DK) 77,2% 76,7% 44,6% 66,2% 

Syddanmark (DK) 72,8% 74,8% 43,3% 63,6% 

Sjćlland (DK) 69,6% 73,8% 40,2% 61,2% 

Southern and Easter (IR) 36,7% 45,2% 48,7% 43,6% 

Border, Midland and Western (IR) 35,2% 40,5% 48,2% 41,3% 

Opolskie (PL) 45,4% 45,8% 3,2% 31,5% 

Pomorskie (PL) 36,9% 20,8% 22,7% 26,8% 

Vzhodna Slovenija (SI) 19,1% 24,7% 36,3% 26,7% 

Zahodna Slovenija (SI) 20,5% 25,6% 30,4% 25,5% 

Warminsko-mazurskie (PL) 27,2% 18,8% 25,0% 23,6% 

Dolnoslaskie (PL) 26,0% 15,7% 25,6% 22,4% 

Zachodniopomorskie (PL) 24,2% 18,7% 21,9% 21,6% 

Malopolskie (PL) 23,5% 10,2% 28,4% 20,7% 

Mazowieckie (PL) 27,2% 13,9% 20,1% 20,4% 

Podlaskie (PL) 28,7% 13,7% 18,6% 20,3% 
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Lodzkie (PL) 26,1% 11,9% 20,2% 19,4% 

Kujawsko-pomorskie (PL) 31,0% 14,3% 12,2% 19,2% 

Slaskie (PL) 22,4% 13,0% 20,0% 18,5% 

Podkarpackie (PL) 24,5% 13,6% 15,9% 18,0% 

Lubelskie (PL) 22,5% 14,4% 14,6% 17,2% 

Wielkopolskie (PL) 24,7% 11,9% 13,2% 16,6% 

Swietokrzyskie (PL) 19,7% 10,3% 18,0% 16,0% 

Lubuskie (PL) 20,3% 5,2% 17,2% 14,2% 

Vir: Gojkovič, lastna raziskava (2016) 

 

Poglejmo v nadaljevanju še razvrstitev regij glede na RIS, in sicer bomo v prvi tabeli regije za 

obdobje 2008 – 2016 razvrstili glede na kategorizacijo EIS, ki deli med vodilnimi 

inovativnimi regijami, regijami močnimi inovatorkami, inovacijskimi sledilkami in 

skromnimi regijskimi inovatorkami. Nato bomo izbrane kategorije nadomestili z vrednostmi 

od 1 do 4 ter izračunali povprečje, ki bo osnova za razporeditev regij glede na inovacijsko 

uspešnost. To razporeditev bomo v nadaljevanju primerjali z razporeditvijo regij glede na 

stopnjo socialnega kapitala.  

 

Tabela 9.6: Primerjava inovacijske zmogljivosti regij Danske, Irske, Poljske in Slovenije 

glede na NUTS 2 regije  

REGIJA RII2008   RII2010  RII2012 RII2014 RII2016 

Hovedstaden (DK) Leader Leader Leader Leader Leader 

Sjælland (DK) Strong Strong Leader Strong Leader 

Syddanmark (DK) Strong Strong Strong Strong Strong 

Midtjylland (DK) Strong Strong Strong Leader Leader 

Nordjylland (DK) Strong Strong Strong Strong Leader 

Border, Midland and 

Western (IR) 
Strong Strong Strong Strong Strong 

Southern and Eastern (IR) Strong Strong Strong Leader Strong 

Łódzkie (PL) Moderate Modest Modest Modest Moderate 
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Mazowieckie (PL) Moderate Moderate Moderate Moderate Moderate 

Małopolskie (PL) Moderate Moderate Moderate Moderate Moderate 

Śląskie (PL) Moderate Moderate Moderate Moderate Moderate 

Lubelskie (PL) Moderate Moderate Modest Modest Modest 

Podkarpackie (PL) Moderate Moderate Moderate Moderate Moderate 

Świętokrzyskie (PL) Moderate Moderate Modest Modest Modest 

Podlaskie (PL) Moderate Moderate Modest Modest Moderate 

Wielkopolskie (PL) Moderate Modest Moderate Moderate Modest 

Zachodniopomorskie (PL) Modest Moderate Modest Moderate Moderate 

Lubuskie (PL) Modest Modest Modest Modest Modest 

Dolnośląskie (PL) Moderate Moderate Moderate Moderate Moderate 

Opolskie (PL) Moderate Moderate Modest Modest Modest 

Kujawsko-Pomorskie 

(PL) 
Moderate Modest Moderate Modest Modest 

Warmińsko-Mazurskie 

(PL) 
Modest Modest Modest Modest Modest 

Pomorskie (PL) Moderate Moderate Moderate Moderate Moderate 

Vzhodna Slovenija (SI) Moderate Moderate Moderate Moderate Moderate 

Zahodna Slovenija (SI) Strong Strong Strong Strong Strong 

Vir: Regional Innovation Scoreboard (2016, 48 – 52) 
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Tabela 9.7: Primerjava inovacijske zmogljivosti regij Danske, Irske, Poljske in Slovenije 

glede na NUTS 2 regije – povprečne vrednosti 2008 – 2016 
42

 

 Regije  RII2008   RII2010  RII2012 RII2014 RII2016 POVPREČJE 

Hovedstaden (DK) 1 1 1 1 1 1 

Sjælland (DK) 2 2 1 2 1 1,6 

Midtjylland (DK) 2 2 2 1 1 1,6 

Nordjylland (DK) 2 2 2 2 1 1,8 

Southern and Eastern 

(IR) 
2 2 2 1 2 1,8 

Syddanmark (DK) 2 2 2 2 2 2 

Border, Midland and 

Western (IR) 
2 2 2 2 2 2 

Zahodna Slovenija 

(SI) 
2 2 2 2 2 2 

Mazowieckie (PL) 3 3 3 3 3 3 

Małopolskie (PL) 3 3 3 3 3 3 

Śląskie (PL) 3 3 3 3 3 3 

Podkarpackie (PL) 3 3 3 3 3 3 

Dolnośląskie (PL) 3 3 3 3 3 3 

Pomorskie (PL) 3 3 3 3 3 3 

Vzhodna Slovenija 

(SI) 
3 3 3 3 3 3 

Lubelskie (PL) 3 3 4 3 4 3,4 

Podlaskie (PL) 3 3 4 4 3 3,4 

                                                 

42 
Uporabljene vrednosti 1 do 4 nadomeščajo kategorizacijo RIS oz. EIS, in sicer: 

Leader – 1  

Strong – 2  

Moderate – 3  

Modest – 4  
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Wielkopolskie (PL) 3 4 3 3 4 3,4 

Zachodniopomorskie 

(PL) 
4 3 4 3 3 3,4 

Łódzkie (PL) 3 4 4 4 3 3,6 

Świętokrzyskie (PL) 3 3 4 4 4 3,6 

Opolskie (PL) 3 3 4 4 4 3,6 

Kujawsko-Pomorskie 

(PL) 
3 4 3 4 4 3,6 

Lubuskie (PL) 4 4 4 4 4 4 

Warmińsko-

Mazurskie (PL) 
4 4 4 4 4 4 

Prilagojeno po: Regional Innovation Scoreboard (2016, 48 – 52) 

 

Prikažimo še samo tabelarno primerjavo razvrstitve regij glede na stopnjo socialnega kapitala 

in glede na stopnjo inovacijske zmogljivosti. 

 

Tabela 9.8: Primerjava razvrstitve regij glede na stopnjo socialnega kapitala in inovacijske 

zmogljivosti 

SOCIALNI KAPITAL INOVACIJSKA ZMOGLJIVOST 

Hovedstaden (DK) Hovedstaden (DK) 

Nordjylland (DK) Sjælland (DK) 

Midjylland (DK) Midtjylland (DK) 

Syddanmark (DK) Nordjylland (DK) 

Sjćlland (DK) Southern and Eastern (IR) 

Southern and Easter (IR) Syddanmark (DK) 

Border, Midland and Western (IR) Border, Midland and Western (IR) 

Opolskie (PL) Zahodna Slovenija (SI) 

Pomorskie (PL) Mazowieckie (PL) 

Vzhodna Slovenija (SI) Małopolskie (PL) 

Zahodna Slovenija (SI) Śląskie (PL) 
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Warminsko-mazurskie (PL) Podkarpackie (PL) 

Dolnoslaskie (PL) Dolnośląskie (PL) 

Zachodniopomorskie (PL) Pomorskie (PL) 

Malopolskie (PL) Vzhodna Slovenija (SI) 

Mazowieckie (PL) Lubelskie (PL) 

Podlaskie (PL) Podlaskie (PL) 

Lodzkie (PL) Wielkopolskie (PL) 

Kujawsko-pomorskie (PL) Zachodniopomorskie (PL) 

Slaskie (PL) Łódzkie (PL) 

Podkarpackie (PL) Świętokrzyskie (PL) 

Lubelskie (PL) Opolskie (PL) 

Wielkopolskie (PL) Kujawsko-Pomorskie (PL) 

Swietokrzyskie (PL) Lubuskie (PL) 

Lubuskie (PL) Warmińsko-Mazurskie (PL) 

Vir: Gojkovič, lastna raziskava (2016) 

 

Regije, ki dosegajo višjo stopnjo socialnega kapitala, so praviloma višje uvrščene tudi glede 

na izbrane indikatorje in z njimi določenimi povprečnimi vrednostmi inovacijske 

zmogljivosti. Tako so regije Danske na vrhu obeh lestvic, pridružujeta se jim regiji Irske. 

Slovenski regiji sta pričakovano uvrščeni podobno na sredi obeh lestvic, s tem da inovacijsko 

nekoliko zmogljivejša zahodna kohezijska regija izkazuje za odtenek nižjo povprečno stopnjo 

socialnega kapitala, če pa primerjamo posamezne indikatorje socialnega kapitala, je stopnja 

zaupanja v institucije v inovacijsko zmogljivejši slovenski kohezijski regiji vendarle višja. 

Vendarle je kljub zanimivosti te ugotovitve težko sklepati o višji stopnji premostitvenega 

socialnega kapitala in s tem pozitivne pogojenosti inovacijske zmogljivosti regije, zagotovo 

pa lahko še nekoliko podkrepimo tudi na podlagi teoretičnega dela oblikovano tovrstno 

hipotezo, ki jo bomo v nadaljevanju preizkusili s kvalitativno analizo. Akterje inovacijsko 

manj zmogljivih okolij bomo med drugim skušali identificirati glede na stopnjo predvsem 

premostitvenega socialnega kapitala, ki jo kvantitativno utemeljeno povezujemo s stopnjo 

zaupanja v institucije, hkrati bomo kvalitativno preverili tudi stopnjo generaliziranega 
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zaupanja, ki sodeč po statističnih izračunih lahko dosega višje stopnje tudi v inovativno manj 

izrazitih območjih (primer poljskih regij Opolskie in Pomorskie) ali obratno (primer Nemčije 

in Avstrije na nacionalni ravni ali primer irskih regij na regionalni ravni). Smiselnost 

obravnave socialnega kapitala v posameznih oblikah in dimenzijah ter v razmerju do 

inovacijske zmogljivosti se izraziteje pokaže ravno na regionalnem nivoju, kar ovrednotimo 

kot izredno dodatno vrednost opravljene kvantitativne analize.   

 

Če ugotovitve strnemo, lahko rečemo, da tako države kot regije, ki veljajo za inovacijsko 

uspešnejše na podlagi izbranih kazalnikov (z nekaterimi pojasnjenimi izjemami), izkazujejo 

tudi višjo stopnjo posameznih indikatorjev socialnega kapitala. Ugotovitev implicira 

potencialno povezanost inovacijske zmogljivosti, ki jo bomo v nadaljevanju skušali 

argumentirati kvalitativno. Dodati pa je potrebno, da je kvantitativni preizkus zaradi 

različnosti baz, dvoma o ustreznosti kvalitete in verodostojnosti podatkov predvsem za 

inovacijske kazalnike ter onemogočene računsko utemeljene primerljivosti precej 

poenostavljen, zato je v kontekstu dane raziskave uporabljen kot indic in kot argument za 

nadgradnjo s poglobljeno kvalitativno raziskavo, za morebitne druge raziskave pa daje 

določena izhodišča o smiselnosti proučevanja vpliva aktivne participacije kot indikatorja 

socialnega kapitala na inovacijsko zmogljivost  ter nadalje, ob modificirani tezi, da socialni 

kapital zagotovo vpliva na elemente inovacijske zmogljivosti, pri čemer je osrednja pozornost 

namenjena pojmu inovacijske zmogljivosti in dejanskih, state of the art indikatorjih le-te, tudi 

izhodišče za nove analize samega pojma inovacijske zmogljivosti.  

 

9.2 Kvalitativni preizkus 

 

Z namenom ugotavljanja obstoja in lastnosti socialnega kapitala, njegovih morebitnih 

povezav z inovacijsko uspešnostjo in obstoja ali potrebe po oblikovanju strateških orodij za 

krepitev socialnega kapitala in/ali inovacijske zmogljivosti smo v obdobju med aprilom in 

julijem 2016 opravili osem intervjujev z vodilnimi kadri izbranih visokotehnoloških podjetij 

in podpornih institucij.  
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S predstavniki petih visokotehnoloških podjetij smo opravili semi strukturirane intervjuje s 

šestimi sklopi vprašanj. Prvi sklop vprašanj se nanaša na značilnosti podjetja, pri čemer smo 

ugotavljali, ali gre za podjetja s tradicijo ali za mlajša podjetja, kako je organizirano delo in 

kaj narekuje ali pogojuje njihovo osrednjo dejavnost in zaposlitveno strukturo. Drugi sklop 

vprašanj obsega področje razvojno-raziskovalne dejavnosti in inovativnosti podjetja, znotraj 

tega sklopa smo se ob obsegu, vlogi in namenu raziskovalnih skupin dotaknili tudi vprašanja 

intelektualne lastnine. Tretji sklop je namenjen seznanitvi z inovacijskimi procesi podjetja, 

naslednji sklop pa obstoječemu in potrebnemu znanju znotraj organizacije. Peti in šesti sklop 

se nekako prepletata oziroma nadgrajujeta, oba sta povezana s socialnim kapitalom znotraj in 

zunaj podjetja, značilnostmi komunikacije, odnosom, obstoju norm in vrednot ter aspektom 

sodelovanja, povezovanja in mreženja podjetja tako znotraj kot zunaj svojih meja. 

 

Ob opisanih podjetjih smo intervjuje opravili tudi s predstavniki treh podpornih institucij. 

Polstrukturirani intervjuji so bili nekoliko krajši kot tisti, opravljenimi s predstavniki 

visokotehnoloških podjetij ter sestavljeni iz petih sklopov vprašanj. Prvi sklop vprašanj se, 

podobno kot prej, nanaša na značilnosti organizacije, predvsem pobude za ustanovitev, 

organizacijo dela, poslanstvu in ciljih organizacije, naslovili smo tudi vprašanje intelektualne 

lastnine. Drugi sklop vprašanj obravnava okolje, v katerem organizacija deluje ter lastnosti 

inovacijskih procesov, vprašanja izhajajo iz predpostavke, da je organizacija ob drugih 

deležnikih neposredno ali posredno vpeta v inovacijske procese v okolju, kjer deluje. Tretji 

sklop, povezan s predhodnim, se nanaša na značilnosti in elemente znanja, ki nastaja oziroma 

se prenaša tudi s posredovanjem organizacije. Četrti in peti sklop vprašanj se ponovno 

nanašata na obstoj, lastnosti in stopnjo socialnega kapitala v okolju, kjer organizacija deluje, 

ter na področje povezovanja, mreženja in sodelovanja, tako z vidika formalnih in neformalnih 

odnosov, vrst povezav, komunikacije, elementov upravljanja ter obstoja norm, vrednot, 

posebnih pravil, kot tudi z vidika financiranja ter drugih vzvodov povezovanja.  

 

Organizacije, s katerimi so bili opravljeni intervjuji, so bile izbrane glede na njihovo 

prostorsko umeščenost, pri čemer smo se obračali na območja, ki veljajo za inovacijsko sicer 

manj zmogljiva. Tako smo izbrali dve podjetji, ki sta locirani v podravski regiji, ki je sodeč 

po številu patentov v spodnji polovici slovenskih statičnih regij na sedmem mestu, če 
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upoštevamo povprečno število patentov v petih letih (2003 – 2007) na milijon prebivalcev 

(Adam in drugi 2010, 58). Po deležu inovativnih podjetij v regiji se podravska uvršča pod 

slovensko povprečje, ki znaša 35 % (Adam in drugi 2010, 72). Obe podjetji sta srednje veliki 

podjetji, ki imata vsako na svojem področju vidnejšo vlogo, kar izkazujeta tako s poslovnimi 

izidi kot z ohranjanjem števila zaposlenih, prav tako izkazujeta več kot pet podeljenih 

patentov, zato se kažeta kot primerni pokazateljici stanja in potencialov inovacijskega razvoja 

v svojem območju. Sledita jima dve podjetji iz sicer inovacijsko bolj uspešne savinjske regije 

glede na število patentov za obdobje 2003 – 2007, ki pa še vedno ne izkazuje primerljive 

inovacijske zmogljivosti z vodilno osrednjeslovensko regijo. V enem primeru gre za malo, v 

enem za srednje veliko podjetje, obe poslujeta pozitivno z več milijonskimi čistimi prihodki 

od prodaje ter sta pomembni akterki inovacijskega regionalnega okolja, pri čemer je eno 

podjetje zanimivo z vidika organiziranosti kot skupine več podjetij in aktivnega partnerja kot 

nosilca vsebin za pridobivanje evropskih sredstev kot tudi pri sodelovanju z akademsko sfero, 

medtem ko je drugo podjetje zanimivo že zaradi števila podeljenih patentov nad 30. Zadnje 

podjetje smo poiskali v inovacijsko najmanj zmogljivi regiji, Pomurju, ki pa je zanimivo tako 

z vidika poslovne uspešnosti, predvsem pa z vidika uspešnega povezovanja z akademsko 

sfero kot aktivnega sodelovanja v eni izmed oblik terciarnih podpornih institucij – v obeh 

primerih gre za čezregijsko povezovanje, glede na to, da pomurska regija nima ne akademskih 

struktur ne tehnoloških centrov ali centrov odličnosti.   

 

Pri podpornih institucijah smo izbrali take, ki po svoji dejavnosti sodijo med primarne, bodisi 

gre za inkubatorje, bodisi za pisarne za prenos tehnologij oziroma njihove naslednike. Dve 

podporni instituciji sta locirani v podravski regiji, inovacijsko manj zmogljivi, pri čemer je 

ena bolj usmerjena v podporo akademski sferi, medtem ko je druga nastala na pobudo podjetij 

izbrane stroke. Za primerjavo razlik v vlogi, pomenu in raznovrstnosti podpornih institucij pa 

smo izbrali še primerljivo organizacijo, ki deluje na območju inovacijsko najbolj uspešne 

osrednjeslovenske regije. S primerjavo podatkov namreč želimo odgovoriti na relevantnost 

obstoja in vloge podpornih institucij pri doseganju večje inovacijske uspešnosti.  
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Profili
43

 in povzetki intervjujev glede na sklope vprašanj so naslednji: 

 

P-1 (Podravska regija) 

Družba z omejeno odgovornostjo, srednje veliko podjetje s 100 do 149 zaposlenimi, s 

poslovnim izidom v čistih prihodkih od prodaje v letu 2013 11.853.299 EUR, v letu 2014 

19.409.817 EUR in v letu 2015 22.534..171 EUR. V enakem obdobju (2013 – 2015) je 

podjetje prejelo izredno nizko vsoto javnih sredstev v višini 2.175,10 EUR. Podjetje je v 

večinski lasti fizične osebe in nima hčerinskih poslovnih subjektov. Znotraj podjetja je 

registrirana 1 raziskovalna skupina z 11 člani, vsemi zaposlenimi samo v podjetju, med njimi 

je 1 član z doseženo stopnjo izobrazbe doktor znanosti. Raziskovalna skupina oziroma njeni 

člani ne beležijo citatov. Podjetje ima 12 podeljenih patentov, katerih imetniki so fizične 

osebe, imetniki podjetja. Intervjuvanec je bil direktor podjetja, del odgovorov je podal tudi 

vodja raziskovalne skupine. 

 

1. ZNAČILNOSTI POSLOVNEGA SUBJEKTA 

 

Tradicionalno podjetje z družinsko tradicijo, podjetje se orientira po trgu, poslovanje je 

razdeljeno na dve podjetji, pri čemer se eno ukvarja z razvojem, inženiringom in trženjem, 

drugo s proizvodnjo. Tržni del je usmerjen na tuje trge, zato je ustanoviteljsko podjetje 

registrirano v tujini.  

 

2. RAZVOJNO – RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

Registrirana raziskovalna skupina, veliko članov še v postopku habilitacije, ocenjujejo, da je 

aktivnih okrog 40 članov; mladih raziskovalcev ne zaposlujejo, ker to ocenjujejo kot 

neučinkovito, izvajajo prakse za dijake in študente, tudi podiplomske. 

 

                                                 

43 Zaradi anonimizacije vsi izrazi, uporabljeni v moški obliki, veljajo tako za moški kot ženski spol. 
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Na letni ravni za raziskave in razvoj namenjajo približno 10 % čistih prihodkov od prodaje; 

deloma zaradi davčnih olajšav; v RRD dejavnost ne uvrščajo sprememb v sistemu oziroma 

izboljšav.   

 

Podjetje je usmerjeno predvsem v razvoj kadrov za proizvodnjo, v manjšem delu za 

inženiring in razvojno dejavnost.  

 

3. INTELEKTUALNA LASTNINA 

 

Ne kupujejo licenc, so lastniki več evropskih patentov in patentov, zaščitenih na ameriškem 

trgu, tudi na azijskih trgih; patente razvijajo izključno z namenom trženja in prodaje oziroma 

zaščite pred konkurenco, ne iz raziskovalnih ali habilitacijskih namenov. 

 

4. INOVACIJSKI PROCESI IN ZNANJE 

 

Podjetje je osredotočeno na lasten razvoj, pokriva celoten proces od načrtovanja do 

proizvodnje in prodaje izdelka. Nosilci inovacijskih procesov so znotraj podjetja, predvsem so 

avtorji inovativnih izdelkov (podeljenih patentov) lastniki podjetja.  

 

Inovacijski procesi so v celoti stvar podjetja, niso usmerjeni s strani zunanjih dejavnikov, 

finančnih spodbud ipd.  

 

Potrebno znanje je locirano znotraj podjetja, vendar ga ne iščejo po formalnih vzorcih (glede 

na izobrazbo), temveč na podlagi preizkušanja, pri katerem sicer upoštevajo doseženo 

izobrazbo. Prenos znanja med akademsko sfero in gospodarstvom ocenjujejo kot slab, vrzel je 

predvsem v slabi komunikaciji in popolnoma različnimi potrebam deležnikov ter 

nenapredenem razmišljanju univerze. Neposrednega doprinosa znanja s strani univerze ne 

ugotavljajo, smatrajo, da potrebno znanje z nadgradnjo in usposabljanji oblikujejo in razvijajo 

sami.   
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5. SOCIALNI KAPITAL IN KOMUNIKACIJA 

 

Izrazit bonding socialni kapital se kaže v precejšnji identifikaciji zaposlenih s podjetjem ter 

zaupanjem v vodstvo podjetja. Znotraj podjetja je organiziran tudi sindikat, sodelovanje z 

vodstvom je pozitivno, kar se kaže v aktivni komunikaciji, ki pa je po naravi enostavna. 

Zaposleni so motivirani tudi z denarnimi nagradami.  

 

Bridginig ali linking socialni kapital je manj izrazit, vodstvo podjetja izkazuje zelo nizko 

stopnjo zaupanja v zunanje institucije in mehanizme, enako načeloma velja za zaposlene.  

 

6. ŠIRŠE POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN MREŽENJE 

 

Obstajajo enostavne oblike povezovanja z zunanjimi institucijami, predvsem z vidika 

pripravništev, praks študentov ipd.; vendar ne gre za aktivno povezovanje, na katerem bi 

temeljil inovacijski preboj – absorpcijska zmogljivost podjetja je nizka, ker znanje, dostopno 

zunaj podjetja, pojmujejo za nerelevantno. Sodelovanje z zunanjimi institucijami ne  

predstavlja aktivne oblike prenosa in ustvarjanja znanja, kvečjemu prenos in dostop do 

določenih enostavnih informacij, kar se izraža tudi v nizkem institucionalnem zaupanju. 

Povezovanje ali mreženje podjetju predstavlja nepotreben finančni vložek, ki ga raje 

usmerjajo v lastne dejavnosti.  

 

Večina oblik povezovanja je formalna, na podlagi sklenjenih sporazumov in vnaprej znanih 

pravicah in dolžnostih deležnikov.  

 

7. OCENA NACIONALNIH SPODBUD IN OBSTOJA PODPORNIH INSTITUCIJ 

 

Subvencije vodstvo podjetja ocenjuje kot neustrezne za dvig konkurenčnosti in inovativni 

preboj, zato ne prilagajajo dejavnosti potrebam razpisov. Aktivno sodelovanje s podpornimi 

institucijami ocenjujejo kot prevelik finančni strošek glede na učinek. Obstoječe spodbude ne 

odgovarjajo potrebam gospodarstva, niso celovite in dolgoročne.   
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Zaznavajo velik razkorak med gospodarstvom, podpornimi institucijami in nacionalnimi 

spodbudami, kar se kaže v nizki stopnji institucionalnega zaupanja. 

 

P-2 (Podravska regija) 

Delniška družba, srednje veliko podjetje z 200 do 249 zaposlenimi, s poslovnim izidom v 

čistih prihodkih od prodaje v letu 2013 10.286.846 EUR, v letu 2014 v višini 21.176.688, za 

leto 2015 v času intervjuja še ni bilo javnega podatka, zato smo uporabili podatke za triletno 

obdobje 2012 – 2014, pri čemer je višina čistih prihodkov od prodaje za 2012 8.409.170 

EUR. V enakem obdobju (2012 – 2014) je podjetje prejelo 1.039.234,30 EUR oziroma 2,61 

% javnih sredstev, od tega slabo polovico subvencij, ostala sredstva so vezana na plačilo 

nabave materiala in storitev. Večinski ustanovitelj podjetja je pravna oseba, samo podjetje je 

ustanovilo oziroma soustanovilo dve hčerinski podjetji, eno izmed njiju je v obdobju 2012 – 

2014 prejelo 56.708,66 EUR javnih sredstev. Podjetje ima registrirano eno raziskovalno 

skupino s štirimi člani, vsemi zaposlenimi samo v podjetju. En član ima doseženo stopnjo 

izobrazbe magisterij znanosti. Raziskovalna skupina oziroma njeni člani ne beležijo citatov. 

Podjetje ima sodeč bo bazi Urada RS za zaščito intelektualne lastnine 6 podeljenih patentov 

ter glede na bazo EPO 4 podeljene patente. Intervjuvanec je član uprave.    

 

1. ZNAČILNOSTI POSLOVNEGA SUBJEKTA 

 

Podjetje z dolgoletno tradicijo, izhajajoč iz tradicionalne obrti, podjetje je v preteklosti 

delovalo na širšem območju bivše Jugoslavije, sedaj deluje na dveh lokacijah, ena je v tujini. 

Podjetje v tujini je nosilec proizvodnega dela, matično podjetje z načrtovanjem, inženiringom, 

razvojem in trženjem. Podjetje se prilagaja potrebam trga oziroma naročnikov, posledično del 

delovne sile po potrebi najemajo. 

 

2. RAZVOJNO – RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

Registrirana raziskovalna skupina kot posledica oziroma nuja zaradi specifičnosti izdelka, ki 

pred prodajo zahteva patentno testiranje. V manjšem obsegu je delo RR skupine usmerjeno 

tudi v iskanje izboljšav v proizvodnji, ne razvijajo pa novih izdelkov ali storitev.  
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3. INTELEKTUALNA LASTNINA 

 

Licenc ne kupujejo, izdelek mora biti patentiran, da ga lahko tržijo (nujnost zaradi narave 

izdelka, ne zaradi politike podjetja). Patentiranje je torej nujno in ni stvar strateške odločitve 

uprave.  

 

4. INOVACIJSKI PROCESI IN ZNANJE 

 

Inovativni procesi so vezani na testiranje in zagotavljanje kvalitete produkta, z iskanjem 

izboljšav. Ni generiranja novih, radikalnih idej, prav tako nismo zaznali primarnih raziskav, 

raziskave so aplikativne, povezane s testiranjem produkta.  

 

Inovacijski procesi so v celoti stvar podjetja, niso usmerjeni s strani zunanjih dejavnikov, 

finančnih spodbud ipd. 

 

Večina znanja je locirana znotraj podjetja, del znanja pridobijo s sodelovanjem z dobavitelji, 

del znanja s sodelovanjem z univerzami (bolj aktivno v preteklosti, trenutno manj), predvsem 

v smislu raziskav in razvoja ter vzpostavljanja oziroma dostopa ustrezne infrastrukture 

(laboratoriji).  

 

5. SOCIALNI KAPITAL IN KOMUNIKACIJA 

 

Podjetje ne izkazuje niti izrazitega bonding socialnega kapitala, podobno kot bridging ali 

linking socialnega kapitala. Odnose med zaposlenimi ocenjujejo kot korektne, primerne. 

Podjetje se orientira po potrebah trga in zakonodaje, zato je bolj pogosto menjavanje delovne 

sile v proizvodnji, prav tako je različna intenzivnost dela RR skupine (ni kontinuirana glede 

na obseg in kompleksnost). Posebnih mehanizmov za motivacijo nimajo, prav tako ne 

zaznavajo večjih neformalnih povezovanj znotraj zaposlenih. Komunikacija je enostavna.  
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6. ŠIRŠE POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN MREŽENJE 

Mreženje in povezovanje je pogojeno s potrebami trga in zakonodajnimi zahtevami. V 

razvojem smislu se povezujejo tako z dobavitelji kot z akademsko sfero, pri čemer gre bodisi 

za enostavno izmenjavo tehničnih informacij, tudi dobrin, bodisi za izpolnjevanje pogojev za 

tržno vrednost izdelka. 

  

Večina bolj aktivnih oblik povezovanja je formalna, na podlagi sklenjenih sporazumov in 

vnaprej znanih pravicah in dolžnostih deležnikov. 

 

7. OCENA NACIONALNIH SPODBUD IN OBSTOJA PODPORNIH INSTITUCIJ 

 

Nacionalnih spodbud ne ocenjujejo kot izrazito koristnih za inovativnih preboj, v preteklosti 

so bili prejemnik subvencije za posodobitev proizvodnje, katere obseg in trajanje sama po 

sebi nista zagotavljala konkurenčne prednosti. Dodane vrednosti v mreženju ali grozdenju ne 

prepoznajo, v preteklosti so se mrežili zgolj zaradi potreb trga in zakonodajnih zahtev, 

vezanih na produkt. Dejavnosti ne prilagajajo možnostim pridobivanja sredstev ali drugim 

spodbudam, ker so učinki premajhni.  

 

P-3 (Pomurska regija) 

Družba z omejeno odgovornostjo, malo podjetje, z 20 do 49 zaposlenimi, poslovni izid v 

čistih prihodkih od prodaje znaša za leto 2013 2.617.886 EUR, za leto 2014 3.916.733 EUR 

in za leto 2015 5.180.563 EUR, v enakem obdobju (2013 – 2015) je podjetje prejelo 

423.325,87 EUR ali 3,61 % javnih sredstev. Delež državnih nakazil sicer v  navedenih letih ni 

presegel 5,38 %. Večinski ustanovitelj je pravna oseba, nizke deleže v podjetju imajo tudi 

zaposleni in podjetje samo. Podjetje ima registrirano eno raziskovalno skupino s sedmimi 

člani, med katerimi ima en član doseženo stopnjo izobrazbe doktorat znanosti in je v podjetju 

zaposlen za 20 odstotkov, v preostalem deležu pa je zaposlen na fakulteti. Raziskovalna 

skupina beleži 385 čistih citatov za obdobje zadnjih desetih let ter ima dva podeljena patenta. 

Intervjuvanec je direktor podjetja.  
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1. ZNAČILNOSTI POSLOVNEGA SUBJEKTA 

Aktualno podjetje je zasnovano na starejšem izhodišču (včasih delovalo kot obrat večjega 

podjetja), vendar aktualna oblika, velikost in dejavnost pomenijo relativno mlado podjetje (10 

let). Ni družinske tradicije. Podjetje je večinoma organizirano fiksno, v manjšem obsegu se 

dela organizira projektno.  

 

2. RAZVOJNO – RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

Raziskovalna skupina je sestavljena tako iz notranjih kot zunanjih članov, vodja raziskovalne 

skupine je primarno zaposlen na fakulteti. Delo raziskovalne skupine je usmerjeno v dvig 

konkurenčne prednosti, z aplikativnimi raziskavami in pridobivanjem dodatnih sredstev skozi 

evropske in nacionalne razpise, s tega vidika je fleksibilno. Za RRD namenjajo 2 – 3 % 

dohodka (čistih prihodkov od prodaje). Mladih raziskovalcev ne zaposlujejo.  

 

3. INTELEKTUALNA LASTNINA 

 

Kupujejo tako patente kot blagovne znamke, vendar v zmernem obsegu. Sami razvijajo 

patente deloma zaradi trženja, deloma pa zaradi ugleda podjetja in večjih možnosti za 

pridobivanje nepovratnih sredstev. Registracije izdelkov (in blagovnih znamk) so sicer nujne 

tudi zaradi prodaje na tujih trgih, za zaščito v nacionalnem okviru podeljevanja patentov ne 

pojmujejo kot zelo pomembnega.  

 

4. INOVACIJSKI PROCESI IN ZNANJE 

 

Dejavnost podjetja je pretežno proizvodna, inovacijski procesi so vezani na izboljšave v 

produktu ali proizvodnji, z namenom konkuriranja mednarodnim trgom. Svoje dejavnosti ne 

obravnavajo v smislu inovacijskega preboja oziroma radikalnih inovacij na področju, kjer 

delujejo. Za inovacijske procese, ki so organizirani projektno, je značilno sodelovanje z 

zunanjimi deležniki, rezultati teh procesov pa niso nujno tržni produkti.   
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Znanje, povezano s proizvodnimi procesi in tržnimi produkti, je večinoma locirano znotraj 

podjetja, znanje, ki nastaja v okviru raziskovalnih projektnih aktivnosti, je locirano tudi pri 

zunanjih dejavnikih. Absorpcijska zmogljivost je precejšnja, pomeni tudi pridobivanje 

povratnih informacij od dobaviteljev in končnih uporabnikov, na primer v okviru sejemskih 

aktivnosti. Znanje, ki ga sicer pridobivajo, je bolj nekodificirano, tako da ne omogoča razvoja 

radikalnih inovacij.  

 

5. SOCIALNI KAPITAL IN KOMUNIKACIJA 

 

Podjetje izkazuje relativno veliko stopnjo tako bonding kot bridging socialnega kapitala, ki se 

kaže v večplastni komunikaciji in oblikovanju neformalnih povezav znotraj podjetja, kot tudi 

določeni stopnji odprtosti podjetja za sodelovanje z zunanjimi akterji in vključevanjem 

zunanjih članov v RR skupino. Samo podjetje zavoljo obvladljive velikosti omogoča bolj 

fleksibilno delovno okolje in komunikacijo in nima strogih formalnih mehanizmov. Zaposleni 

se na tak način tudi bolj identificirajo s podjetjem. Stopnja zaupanja znotraj podjetja je visoka 

in ključna za poslovno uspešnost, odnosi z zunanjimi deležniki so bolj formalni in z nižjo 

stopnjo zaupanja.   

 

6. ŠIRŠE POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN MREŽENJE 

 

Podjetje je zelo naklonjeno povezovanju, ki pomeni povečan pretok delovne sile (predvsem z 

vključevanjem mladih) in prenosa znanja in ne temelji na izrazitih finančnih koristih za enega 

ali več deležnikov. Vendar se pri povezovanju zaradi siceršnjih finančnih tveganj 

osredotočajo, da ostajajo v okvirih lastne osrednje dejavnosti. Predvsem smatrajo za pozitivno 

povezovanje s fakultetami, manj z drugimi podjetji, bi pa ob ustreznem podpornem okolju 

vstopili tudi v take oblike mreženja.  

 

7. OCENA NACIONALNIH SPODBUD IN OBSTOJA PODPORNIH INSTITUCIJ 

 

Pozitivno ocenjujejo ustanavljanje in  financiranje tehnoloških centrov, imajo zelo pozitivno 

izkušnjo s sodelovanjem v kompetenčnem centru. Pozdravljajo možnost pridobivanja 
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nepovratnih nacionalnih ali evropskih sredstev, vendar se za kandidiranje odločajo le v 

primeru možnosti ohranjanja osrednje dejavnosti v siceršnjem obsegu (pomanjkanje 

kadrovskih resursov za dodatne dejavnosti). Menijo, da so nacionalne spodbude skromne, 

preveč politično pogojene in dolgoročno ne rezultirajo k dvigu konkurenčnosti oziroma 

inovacijskemu preboju in da niso porazdeljene enakomerno, temveč centralistično. 

  

P-4 (Savinska regija) 

Družba z omejeno odgovornostjo, malo podjetje z 20 do 49 zaposlenimi, poslovni izid v čistih 

prihodkih od prodaje znaša za leto 2013 11.159.132 EUR, za leto 2014 13.364.035 EUR in za 

leto 2015 11.432.383 EUR. V enakem obdobju (2013 – 2015) je podjetje prejelo 127.771,74 

EUR  oziroma 0,36 % javnih sredstev. Večinski ustanovitelj je fizična oseba ter podjetje 

samo. Podjetje ima registrirano eno raziskovalno skupino z dvema članoma, obema 

zaposlenima samo v podjetju, pri čemer ima en član doseženo stopnjo izobrazbe doktor 

znanosti. Raziskovalna skupina beleži 86 čistih citatov za obdobje zadnjih 10 let ter ima glede 

na bazo Urada RS za intelektualno lastnino 20 podeljenih patentov ter glede na EPO bazo 31 

podeljenih patentov. Intervjuvanec je direktor podjetja.  

 

1. ZNAČILNOSTI POSLOVNEGA SUBJEKTA 

 

Podjetje je bilo ustanovljeno na podlagi obstoječih izkušenj lastnika kot mejnik na samostojni 

poti. Dejavnosti so se razvijale in dodajale postopoma, do današnjega obsega. Vse dejavnosti 

(razvoj, trženje, finance) so organizirane znotraj podjetja. Osrednja dejavnost je lasten 

proizvodni program, delovno okolje ni projektno organizirano, je pa fleksibilno glede na 

aktualne trende in trg. 

 

2. RAZVOJNO – RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

Namen RR skupine je dvig konkurenčnosti na trgu, del je usmerjen v raziskave za izboljšanje 

proizvodnje, del pa razvoju novih izdelkov. Za RRD namenjajo okrog 2 – 3 % ustvarjenih 

prihodkov.  
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3. INTELEKTUALNA LASTNINA 

 

Podjetje ima več podeljenih patentov zaradi narave proizvoda, ki zahteva preverbo in 

testiranje, patente prijavljajo tudi v tujini, možnosti za preverbo v Sloveniji ne poznajo. 

Patente preizkušajo in testirajo postopno, z namenom zagotoviti večjo tržno vrednost. V 

produktih na trgu sicer rezultira 20 – 25 %, kar ocenjujejo kot zelo uspešno glede na finančni 

vložek. Patentov ali tujih licenc ne kupujejo.  

 

4. INOVACIJSKI PROCESI IN ZNANJE 

 

Inovacijski procesi so povečini organizirani znotraj podjetja. Podjetje ima tudi svoj Pravilnik 

o inovatorstvu. Inovacije se nanašajo tako na izboljšave produktov in storitev kot na iskanje 

novih idej, v proces s sistemom nagrajevanja vključujejo vse zaposlene.  

 

Znanje, ki je locirano znotraj podjetja, skušajo aktivirati s pomočjo sistema nagrajevanja. 

Vsak mesec nagradijo idejo meseca (do višine 50 % neto plače), pavšalno nagradijo tudi 

koristne predloge. Del znanja pridobijo od zunanjih akterjev, bodisi v obliki najema, plačila 

storitev, bodisi s skupnimi aktivnostmi z dobavitelji (t.i. raziskovalni dobavitelji). Informacije 

s strani končnih uporabnikov občasno pridobivajo skozi sejemske aktivnosti.   

 

5. SOCIALNI KAPITAL IN KOMUNIKACIJA 

 

Znotraj podjetja lahko zaznamo bonding socialni kapital, ki se kaže v oblikovanju tako 

formalnih kot neformalnih skupin. Podjetje namenoma spodbuja medresorsko povezovanje 

(npr. trženje in razvoj), kar pozitivno vpliva na poslovno uspešnost. Komunikacija je odprta, 

zato tudi kompleksnejša, ker poteka med več deležniki. Velik pomen dajejo letnim 

razgovorom z zaposlenimi, zadovoljstvu zaposlenih, tudi zaupanju. Ob nagradah za nove 

ideje občasno organizirajo tudi skupne dejavnosti.  
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6. ŠIRŠE POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN MREŽENJE 

 

Podjetje je sicer naklonjeno povezovanju z zunanjimi akterji, vendar izključno v obliki 

naročilniških razmerij, znanja in notranjih informacij, ki še niso bile objavljene, načeloma ne 

razkrivajo. Zaupanje v organizirane oblike mreženja v obliki podjetniških grozdov ipd. je zelo 

nizko. Bridging socialni kapital je vezan na pretok in izmenjavo informacij, ne toliko na 

ustvarjanje in pretok kompleksnejšega znanja.  

 

7. OCENA NACIONALNIH SPODBUD IN OBSTOJA PODPORNIH INSTITUCIJ 

 

Podjetje ne sodeluje v nacionalnih ali regionalnih podjetniških spodbudah in shemah, ker jih 

ocenjuje kot nekoristne, politično oblikovane in v korist zgolj nekaterih akterjev. Prav tako 

niso prejemniki nepovratnih sredstev. Kot pozitivno za gospodarstvo ocenjujejo zgolj davčne 

olajšave iz naslova razvoja. Visoka stopnja kritičnosti je povezana z visoko stopnjo 

institucionalnega nezaupanja. Zagovarjajo neposredno povezovanje med podjetji, ki je 

rezultat skupnega interesa (npr. povezovanje z dobavitelji) in ne obstoja podpornih institucij.  

 

P-5 (Savinjska regija) 

Delniška družba, srednje podjetje s 50 do 99 zaposlenimi, poslovni izid v čistih prihodkih od 

prodaje znaša za leto 2013 7.715.299 EUR, za leto 2014 5.877.662 EUR, medtem ko za leto 

2015 na dan izvedbe intervjuja ni bilo dostopnega podatka, zato smo uporabili podatke za 

triletno obdobje 2012 – 2014, pri čemer je višina čistih prihodkov od prodaje za 2012 

6.898.518 EUR. V enakem obdobju (2012 – 2014) je podjetje prejelo 73.794,21 EUR oziroma 

0,36 % javnih sredstev.
44 

Večinski ustanovitelji so pravne osebe, 10-odsotni delež je v lastni 

fizičnih oseb. Podjetje je ustanovilo oziroma soustanovilo več hčerinskih poslovnih subjektov, 

od tega 5 družb z omejeno odgovornostjo, je soustanovitelj gospodarskega interesnega 

                                                 

44
 Delniška družba je soustanovitelj oziroma ustanovitelj 5 družb z omejeno odgovornostjo, 

gospodarskega interesnega združenja ter tehnološkega centra – vsi hčerinski poslovni subjekti so bili v 

obdobju 2013 – 2015 prejemniki državnih sredstev v višini od 4.222.270,92 EUR kot najvišji znesek 

za d.o.o. do 2.000 EUR kot najnižji prejeti znesek za tehnološki park. 
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združenja ter tehnološkega centra. Vsi hčerinski poslovni subjekti so bili v obdobju 2012 – 

2014 prejemniki državnih sredstev, v višini od 4.364.061,65 EUR kot najvišji znesek za d.o.o. 

do 3.000 EUR kot najnižji prejeti znesek za tehnološki park. Podjetje ima registrirano 

raziskovalno skupino s petimi člani, vsemi zaposlenimi v podjetju in ne beleži citatov. Prav 

tako ima registriran raziskovalni projekt. Sodeč po bazi EPO ima podjetje samo en podeljen 

patent, 4 podeljene patente pa ima tudi hčerinski poslovni subjekt, ki je hkrati največji 

prejemnik državnih sredstev med hčerinskimi subjekti. Intervjuvanec je član uprave.   

 

1. ZNAČILNOSTI POSLOVNEGA SUBJEKTA 

 

Centralistično vodena skupina petih podjetij, v osnovi proizvodno industrijsko podjetje, ki 

partnerjem nudi inovativne tehnološke storitve. Samo podjetje ne razvija končnega izdelka 

niti laboratorijskih storitev. Družba se v zadnjih letih posodablja predvsem kadrovsko, krepi 

RR dejavnost in sodeluje v večjih mednarodnih projektih, v tem pogledu je fleksibilno 

zasnovana. Prihodke 100 % ustvarjajo v izvozu, zato se povezujejo s partnerji v tujini.  

 

2. RAZVOJNO – RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

RR skupina je v postopku vpisovanja več kandidatov, kot izhaja iz javnih evidenc, namen jo 

je kadrovsko okrepiti. RRD dejavnost je ena strateških usmeritev družbe, ki se kaže tudi v 

vključevanju in vodenju mednarodnih konzorcijev. V preteklem obdobju je družba za RRD 

namenjala preko 6 % ustvarjenih prihodkov. Zaposlujejo enega mladega raziskovalca, 

ogromno štipendirajo.  

 

3. INTELEKTUALNA LASTNINA 

 

Skupina ima zavarovane določene modele, patentov ne obnavljajo, sredstva raje namenjajo v 

razvoj novih storitev oziroma produktov. Obstoječe mehanizme za zaščito smatrajo kot 

neučinkovite v boju s konkurenco ter kot tvegano zaradi prevelikega razkrivanja informacij. 

Tujih patentov ali licenc ne kupujejo.  
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4. INOVACIJSKI PROCESI IN ZNANJE 

 

Inovacijski procesi sledijo zahtevam partnerjev družbe, predvsem večjih multinacionalk. 

Inovacijo dojemajo širše, ne zgolj z vidika proizvodnje, temveč tudi z vidika človeških virov, 

okolja, ipd. V skupini imajo definiran pravilnik o inovaciji. Inovacije izvajajo v projektnem 

pristopu, zato ob zaposlenih vključujejo tudi zunanje akterje.   

 

Znanje zaposlenih locirajo s pomočjo motivacije (nagrade za najboljše ideje), največ idej 

dobijo znotraj podjetja.  Del  znanja  pridobivajo v sodelovanju s tujimi partnerji, v 

mednarodnih konzorcijih, tudi raznimi instituti, fakultetami. Za ustvarjanje potrebnega znanja 

– predvsem proizvodnega, so bili soustanovitelj strokovne šole, ki ni prinesla želenih 

rezultatov (pomanjkanje kadra za izobraževanje). 

 

5. SOCIALNI KAPITAL IN KOMUNIKACIJA 

 

Podjetje zavestno krepi tako bonding socialni kapital znotraj podjetja kot bridging socialni 

kapital med različnimi akterji, ki je predvsem posledica projektnega sodelovanja. Spodbujajo 

razvoj neformalnih odnosov, vendar distancirano od formalnih. Komunikacija je povezana z 

dobro informiranostjo zaposlenih, ki jim dajejo velik pomen, in zaupanjem. Družba stremi h 

kadrovski krepitvi, z usposabljanji, sistemi nagrajevanja (variabilni del plač) in aktivno 

komunikacijo.  

 

6. ŠIRŠE POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN MREŽENJE 

 

Skupina je naklonjena povezovanju, predvsem v mednarodnih projektnih konzorcijih, torej 

tujini, ki so urejena preko pogodbenih razmerij. Zanima jih tako vloga partnerjev kot vodilna 

vloga. V preteklosti so bili del različnih oblik mreženj in povezovanj v nacionalnih okvirjih, 

vendar jih ocenjujejo kot neučinkovite. Pogoj za povezovanje je skupen razvojni in/ali 

ekonomski interes in resursi, tako znotraj kot zunaj lastnega prostora.  
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7. OCENA NACIONALNIH SPODBUD IN OBSTOJA PODPORNIH INSTITUCIJ 

 

Skupina obstoječe in pretekle nacionalne spodbude ocenjuje kot propadle investicije z 

velikimi finančnimi izgubami. Bili so aktivni v več oblikah povezovanja za razvoj (tehnološki 

parki ipd.), vendar menijo, da so zadeve propadle na izvedbeni ravni. Tovrstne podporne 

institucije niso in ne nudijo zahtevanih in pričakovanih storitev. Prav tako kot neučinkovit 

ocenjujejo sistem subvencioniranja, zagovarjajo pa neposredno povezovanje med podjetji.  

 

PI-1 (Podravska regija) 

Zasebni zavod, 5 do 9 zaposlenih, poslovni izid ni javno dostopen, zavod je v obdobju 2013 – 

2015 prejel 3.434.932,26 EUR javnih sredstev. Ustanovljen je s strani sedmih družb z 

omejeno odgovornostjo in dveh fakultet, članic različnih univerz. Ima registrirano 

raziskovalno skupino z devetimi člani, med katerimi jih ima šest doseženo stopnjo izobrazbe 

doktor znanosti ter en član magister znanosti. Za obdobje zadnjih desetih let beležijo 1075 

čistih citatov ter en podeljen patent. Intervjuvanec je direktor organizacije. 

 

1. ZNAČILNOSTI POSLOVNEGA SUBJEKTA, INTELEKTUALNA LASTNINA 

 

Zavod je pred 16-imi leti nastal v skladu z nacionalnimi spodbudami za pospeševanje 

sodelovanja podjetij, povečanja proizvodnje novih izdelkov, dvigom konkurenčnosti 

predvsem na področju elektroindustrije. Zavod deluje kot tehnološki center, čeprav je 

definicija zabrisana. 

 

Z zaščito intelektualne lastnine se pogosto srečujejo, vendar menijo, da je zavedanje pri nas 

nizko in da ne služi pravim namenom. Sami delujejo kot posrednik, pri kreiranju novih idej za 

podjetja in prepoznavajo velik razkorak med dojemanjem zaščite intelektualne lastnine na 

strani raziskovalnih organizacij in  strani gospodarstva. 
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2. INOVACIJSKI PROCESI IN ZNANJE 

 

Zavod je aktiven pri podpori podjetij pri razvoju raznovrstnih izdelkov, torej v fazi 

generiranja in evalvacije novih idej. Kot podporna organizacija zaznavajo vrzel med 

dojemanjem inovacije v podjetjih, kjer gre povečini za nadgradnje, izboljšave, tehnične 

specifikacije, in v raziskovalnih organizacijah, kjer je več dela na patentih samih. Odprte 

inovacije označujejo kot naročniška razmerja, kjer so raziskovalne organizacije v vlogi 

izvajalca dela raziskav in ekonomskih učinkov in s tem omejena. Inovacijski procesi potekajo 

v formaliziranih okoljih, kjer ne prihaja do ustrezne izmenjave mnenj, znanja, rešitev, 

predlogov in zato so radikalne inovacije težko dostopne.  

 

Lastno znanje in kompetence imajo dobro identificirano, pri interdisciplinarnih podjetjih 

znanje načeloma locirajo, vendar je težje dostopno z vidika različnih sistemov in 

organiziranosti. Svoje znanje ocenjujejo kot kompleksno in so ga pripravljeni razkrivati v 

primerih, ko prepoznajo dodano vrednost, bodisi iz ekonomskega, bodisi iz drugih vidikov. 

 

3. SOCIALNI KAPITAL IN KOMUNIKACIJA 

 

Zavod ima odprto komunikacijo, rešitve iščejo skupaj, v obliki internih delavnic ipd. Vodstvo 

zagovarja neformalne odnose, ki temeljijo na zaupanju in se odražajo v višji stopnji bonding 

socialnega kapitala. Pri povezovanju z zunanjimi akterji partnerji opažajo višjo stopnjo 

formaliziranih odnosov in nezaupanja. Vzvod za bridging socialni kapital so povečini 

finančne koristi, zato ne rezultira v dolgoročnih uspehih. Zavod zato stremi k podpornemu 

okolju z večjo neformalno spodbudo podjetjem za sodelovanje pri ustvarjanju novih 

produktov. Zavedajo se pomembnosti socialnega kapitala tako za lasten obstoj kot za dvig 

konkurenčnosti.  

 

4. ŠIRŠE POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN MREŽENJE 

 

V okolju, kjer delujejo, zaznavajo velik interes za sodelovanje, vendar menijo, da sodelovanje 

več organizacij v naključnih projektih in vsebinah presega krovne kompetence teh organizacij 
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in predstavlja preveliko finančno tveganje. Zato so bolj pogoste oblike povezovanja na 

podlagi finančnih spodbud, ki pa so omejene na izpolnjevanje pogojev in na kratkoročne 

ukrepe. Zavod, katerega poslanstvo je krepiti razvojna partnerstva med podjetji in 

raziskovalnimi organizacijami, ugotavlja, da ima težave z uresničevanjem tega poslanstva 

zaradi odsotnosti sistemske podpore, ki zahteva povezovanje zaradi ekonomskih učinkov, ne 

inovativnega preboja.  

 

5. OCENA NACIONALNIH SPODBUD 

 

Sam zavod je nastal na podlagi pretekle nacionalne spodbude, vendar je njihov razvoj otežen 

zaradi nekonsistentnosti politike, nerealnega in nestrokovnega postavljanja kazalnikov 

inovacijske zmogljivosti in odsotnosti sistemskega financiranja. Kot pozitivni ukrep 

ocenjujejo davčne olajšave, subvencije so zasnovane napačno, rezultirajo v uresničevanju 

ozkih interesov in kratkoročnih učinkih, ki pomenijo umetno prilagajanje deležnikov, medtem 

ko bi morale v vzpostavljanju ustreznega okolja. Tudi administrativno okolje vidijo kot oviro, 

ne kot učinkovit mehanizem.   

 

PI-2 (Podravska regija) 

Družba z omejeno odgovornostjo, malo podjetje s 3 ali 4 zaposlenimi, ustanovitelj je 

univerzitetna raziskovalna organizacija, organizirana kot samostojni zavod. Organizacija 

izkazuje poslovni izid s čistimi prihodki od prodaje v letu 2013 v višini 109.820 EUR, v letu 

2014 177.185 EUR in letu 2015 42.421 EUR, v enakem obdobju je prejela 276.987,59 EUR 

javnih sredstev. Je ustanovitelj ali soustanovitelj več hčerinskih poslovnih subjektov, štirih 

družb z omejeno odgovornostjo, od katerih sta dve v stečaju, in enega zavoda. Vsi hčerinski 

subjekti z izjemo enega so bili prejemniki državnih nakazil v obdobju 2013 – 2015, najvišje je 

prejela družba z omejeno odgovornostjo, in sicer v višini 188.727,14 EUR. Organizacija ima 

registrirano raziskovalno skupino z enim članom in pet raziskovalnih projektov, ki jih je 

izvedla v okviru evropskega Operativnega programa 7. Organizacija ne beleži citatov in nima 

podeljenih patentov. Intervjuvanec je direktor organizacije. 
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1. ZNAČILNOSTI POSLOVNEGA SUBJEKTA, INTELEKTUALNA LASTNINA 

 

Poslovni subjekt je iz praktičnih razlogov (uresničevanje lastnih interesov) ustanovila 

univerza. Oblika je posledica EU zahtev za financiranje univerzitetnih podjetniških 

inkubatorjev, glavni namen je prenos tehnologij (akademsko znanje v tržne produkte). 

Organizacija nudi podporo univerzi pri zaščiti intelektualne lastnine, ugotavlja pa, da na tem 

področju ni sistematske podpore, da je velik del patentov pogojen z izpolnjevanjem pogojev 

za pridobivanje sredstev, habilitacij, tudi ugleda ipd.  

 

2. INOVACIJSKI PROCESI IN ZNANJE 

 

Organizacija v svojem okolju ne zaznava prebojnih inovacij, razlog za to vidi v prenizkem  

deležu sredstev, namenjenih za RRD in vlaganju v raziskovalno infrastrukturo. Poslanstvo 

organizacije je,  da raziskovalcem in študentom pomaga pri udejanjanju njihovih poslovnih 

ambicij, idej in komercializiranju rezultatov raziskovanja, ki vključuje tudi zaščito 

intelektualne lastnine pred trženjem. Tako vse organizacija aktivira v začetnih fazah 

inovacijskih procesov (generiranje, evalvacija idej, priprava idej za aplikacijo), v nadaljnje 

faze inovacijskega procesa se ne vključuje.  

 

Zanje je razpršeno, organizacij, ki bi ga morale združevati, je tako v nacionalnem kot 

regionalnem okviru preveč. Neučinkovit prenos znanja je povezan z nezaupanjem v podporne 

institucije ter z obstojem nekompetentnih institucij. Znanje in informacije se izgubljajo zaradi 

slabe strukturiranosti podpornega okolja.   

 

3. SOCIALNI KAPITAL IN KOMUNIKACIJA 

 

Podjetje v odnosu do ustanovitelja razvija in ohranja precejšnjo stopnjo bonding socialnega 

kapitala s kompleksno komunikacijo in aktivnim prenosom znanja, z namenom sistemske 

ureditve delovanja se povezuje tudi s sorodnimi institucijami iz drugih okolij, na podlagi tega 

zaznavamo določeno stopnjo bridging socialnega kapitala. Za ustvarjanje uspešnih povezav in 
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učinkovito komuniciranje je zaupanje velikega pomena, vendar menijo, da je zaupanje v 

praksi manj pomembno v primerjavi z ekonomskimi vidiki.    

 

4. ŠIRŠE POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN MREŽENJE 

 

Organizacija je aktivno povezana z univerzo, kar izhaja iz njenih osrednjih dejavnosti. 

Potencial za povezovanje z gospodarstvom sicer ima, vendar se k temu ne obrača, kar 

pripisujejo pomanjkanju sredstev oziroma nekompatibilnemu financiranju raziskav v podjetjih 

in resorjev. Povezuje se s sorodnimi institucijami, predvsem iz ekonomskih in ohranitvenih 

vzgibov, zaradi zagotovitve sistemskega financiranja in zagotavljanja znanstvene odličnosti. 

Poudarjajo pomen ozaveščanja za bolj učinkovito povezovanje. Organizacija se povezuje 

precej linearno, ne v kompleksnejših oblikah mreženja.  

 

5. OCENA NACIONALNIH SPODBUD 

 

Podporna institucija ocenjuje, da zaradi slabih in resorsko neusklajenih rešitev ne more 

opravljati svojega poslanstva v želenem obsegu. Nacionalne spodbude niso usmerjene v 

dejansko zagotavljanje stabilnega podpornega okolja, temveč za doseganje političnih ciljev. 

Izpostavljajo odsotnost sistemske nacionalne podpore, dolgoročnih strateških rešitev, 

sistemskega financiranja in premalo sredstev. Prav tako kot slabo ocenjujejo zakonodajne in 

druge pogoje ustavljanja odcepljenih podjetij s strani univerz. Kritični so do nekontinuiranih 

in razpršenih rešitev.  

 

PI-3 (Osrednjeslovenska regija) 

Družba z omejeno odgovornostjo, malo podjetje, 5 do 9 zaposlenih, več ustanoviteljev, med 

njimi lokalna skupnost, trije javni zavodi ter tri družbe z omejeno odgovornostjo. 

Organizacija izkazuje poslovni izid s čistim dobičkom od prodaje v letu 2013 v višini 

5.185.394 EUR, v letu 2014 v višini 6.283.903 EUR ter v letu 2015 4.635.771 EUR. V 

enakem obdobju (2013 – 2015) je organizacija prejela 1.993.410,51 EUR javnih sredstev. Je 

ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica več hčerinskih poslovnih subjektov, zavoda, družbe 

z omejeno odgovornostjo in dveh gospodarskih interesnih združenj. Nima registrirane 
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raziskovalne skupine, nima podeljenih patentov in ne beleži citatov. Imetnik treh podeljenih 

patentov je eden izmed hčerinskih poslovnih subjektov, ima pa organizacija tri registrirane 

blagovne znamke. Intervjuvanec je direktor organizacije.  

 

1. ZNAČILNOSTI POSLOVNEGA SUBJEKTA, INTELEKTUALNA LASTNINA 

 

Podjetje je nastalo v fazi nacionalizacije institucij, znotraj katerih je bil velik RRD tržen, zato 

so se iz tega dela začela oblikovati podjetja, ki so v bistvu delovala kot pisarne za prenos 

tehnologij. Podjetje ima ambicije delovati na nacionalnem nivoju, za kar bi potrebovali tudi 

podporo univerz. Nastopajo v vlogi inkubatorja, za zagon novih podjetij, s tega vidika so tudi 

lastniki določenih blagovnih znamk. Sodelujejo tako z akademskimi institucijami kot z 

gospodarstvom, njihova ključna naloga je pomoč pri vzpostavljanju t.i. spin off podjetij iz 

akademske sfere. 

 

2. INOVACIJSKI PROCESI IN ZNANJE 

 

Podjetje aktivno ni vključeno v inoviranje in patentiranje, omogoča pa ustrezno podporno 

okolje za razvoj in implementacijo novih idej, z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture (geek 

hause, coworking space ipd.) svetovanjem, usmerjanjem pri razvoju in raziskavah (vloga 

inkubatorja). Pri tem si prizadevajo za povezovanje med gospodarstvom, različnimi 

raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami. Odnos do zaščite intelektualne in industrijske 

lastnine v okolju, kjer delujejo, ni ustrezen, patent je napačno indikator raziskovalne 

odličnosti in ne konkurenčne prednosti. Prepoznavajo potenciale za inovacije, vendar dvomijo 

v radikalnost inovacij.  

 

Podjetje služi kot kanal za prenos znanja, predvsem iz akademske sfere, s podporo start up 

podjetjem ter s podporo raziskovalni sferi, da se razvija v ustreznem ekosistemu z 

gospodarstvom, pri čemer zaznavajo večje težave na strani akademske raziskovalne sfere (ki 

znanja ne postavlja ustrezno v kontekst poslovnega modela) in posledično manj učinkovit 

prenos znanja.   
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3. SOCIALNI KAPITAL IN KOMUNIKACIJA 

 

Bistvo podjetja so učinkoviti eksterni odnosi, ki rezultirajo oziroma so pogojeni z visoko 

stopnjo bridging socialnega kapitala. Glede na široko mrežo podjetij, s katerimi uspešno 

sodelujejo, zaznavamo dobro identifikacijo različnih deležnikov, njihovih potreb in vzgibov 

za sodelovanje in možnosti za različne uspehe. Zaznavajo pa težave pri kompleksnejši 

komunikaciji med več deležniki.   

 

4. ŠIRŠE POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN MREŽENJE 

Povezovanje je nujno, na tem temelji delovanje podjetja. Je pa oteženo zaradi neustrezne 

politike, nepripravljenosti za mreženje, predvsem s strani akademske sfere in prevelike 

razdrobljenosti podpornega okolja. Oblike mreženja se preveč spreminjajo in zahtevajo 

prilagajanje različnih deležnikov, ki zato težje delujejo razvojno prebojno in dolgoročno 

učinkovito.  

 

5. OCENA NACIONALNIH SPODBUD 

 

Organizacija opozarja na veliko odsotnost sistemske podpore in ustrezno strateško 

usmerjenost politik, ki rezultira v prevelikem številu velikokrat nekompetentnih organizacij za 

podporo inovacijskemu preboju. Z razdrobljenostjo in neustreznimi kazalniki za merjenje 

učinkov ni mogoče ustvarjati okolja, kjer se tvorno povezujejo znanje, vedenje, kritična masa 

in inovativnost. Okolje je inovativno, vendar se zaradi napačne politike inovativnost izgublja 

v kratkoročno učinkovitih nacionalnih in evropskih projektih, ki pa so nujni za eksistenco 

podpornih institucij, ker ustreznega sistemskega  financiranja ni.    

 

Na podlagi opravljenih intervjujev lahko sklepamo na obstoj določenih oblik socialnega 

kapitala. V vseh primerih je najbolj izrazit introvertiran socialni kapital, torej socialni kapital, 

ki obstaja znotraj organizacije in najde svoj vir v dolgotrajnih, ponavljajočih se odnosih in v 

okviru teh odnosov izgrajenem zaupanju, značilnem za podjetja s tradicijo, družinska podjetja 

ipd. Temu socialnemu kapitalu, ki torej nastaja v okviru formalnih struktur in se nato razvija, 

krepi in spodbuja skozi neformalne strukture in skozi načrtne, zavestne akcije za višjo stopnjo 
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identifikacije zaposlenih s samo organizacijo se šele v drugi vrsti pridružujejo eksterne 

povezave, ki so nekoliko bolj heterogene in lahko rezultirajo v različnih uspehih, tudi vzgibih 

za različne deležnike. Pomanjkljivost teh povezav je, da jih v primeru odnosa »business to 

business« bolj ali manj narekujejo ekonomski vzgibi, torej je motivacija zanje povezana s 

pretežno finančnimi koristmi in tveganji, ki zahtevajo dobro definirane formalne odnose, 

predvsem pogodbena razmerja. Urejeno formalno razmerje s pogodbeno delitvijo pravic, 

nalog, dolžnosti, obveznosti in sankcij kot predpogoj sodelovanja ustvarja element določene 

stopnje previdnosti, če že ne nezaupljivosti in pogosto, predvsem neformalno komunikacijo in 

socialno interakcijo otežuje oziroma jo dela odvečno. To je povezano, morebiti celo pogojeno 

tudi z ugotovitvijo, da večino delovanja podjetij narekuje trg, v smislu doseganja finančne 

stabilnosti in vrednosti, kar pomeni, da podjetja bolj ali manj reagirajo na razmere na trgu, 

manj jih narekujejo. To lahko ugotovimo iz izjav intervjuvancev, kot so: »Se pravi, kupec je 

tisti, ki nam naroča. On tudi definira izdelek, velikost, obliko in tako naprej. In seveda tudi 

naročila so odvisna od njega.«, ali na primer: »Se prilagajamo predvsem zahtevam, ki 

prihajajo s strani naših partnerjev. …[podjetje] svojim partnerjem nudi predvsem inovativne 

tehnološke storitve. Torej mi ne razvijamo končnega izdelka kot takega, ne izvajamo nekih 

laboratorijskih storitev, ampak izvajamo tehnološke storitve.« Eden izmed intervjuvancev se 

je izrazil tudi takole: »Torej mi smo proizvodno podjetje, ki je na trgu. In mora živeti s trgom, 

torej se mora prilagajati. Mora spremljati spremembe, drugače nas potem več ni. In to 

pomeni, da se tudi mi vsakodnevno prilagajamo z nekimi izdelki, jih spreminjamo, 

spreminjamo tudi tisto, če je neki trend ali če je nekaj novega. Ostalo pa poskušamo dejansko 

razmišljati, skupina ljudi, kaj je pa tisto, kar bi pa izboljšalo neko zadevo v naši panogi, 

oziroma kje bi pa mi lahko dosegli preboj, ne toliko edini, ampak tisti, kjer bi pa bili med 

prvimi na trgu, ne edini. Ampak večji del smo mi sledilci, mi smo veliko premajhni, ne 

diktiramo trendov.« Tudi ustanavljanje raziskovalnih skupin se kaže kot reakcija na zahteve 

mednarodnih trgov, ne kot primarna strateška usmeritev podjetja, da bo ob tržno 

dobičkonosnih dejavnostih razvijala tudi dejavnosti raziskovalnih in aplikativnih vsebin, ki so 

lahko tržno uspešne samo ob določenih pogojih in šele dolgoročno, ter so kot take povezane s 

precejšno stopnjo tveganja. Ali povedano drugače, podjetja sicer izkazujejo del dejavnosti, ki 

pomeni določeno odprtost v smislu raziskovanj, iskanja inovativnega preboja, ki zahteva 

določeno stopnjo povezovanja ipd., vendar je ta del dejavnosti podrejen čistemu tržnemu, 
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proizvodnemu delu in zaradi določene stopnje tveganja ostaja znotraj podjetja, v mejah čim 

večje obvladljivosti, kar interpretiramo na podlagi izjav, kot so »Ena smer je, da se 

udeležujemo vseh dogodkov, sejmov in drugih stvari, da spremljamo na neki način 

konkurenco. Na drugi strani pa hočemo biti inovativni in hočemo imeti lastne rešitve. Tistemu 

prvemu delu jaz malo rečem, da smo sledilci. V tem drugem delu pa smo resnično inovativni 

… « 

 

Za vire, obstoj in značilnosti socialnega kapitala na podlagi kvalitativne analize lahko 

sklepamo sledeče: v izbranem vzorcu visokotehnoloških podjetij, ki vsaj delno izkazujejo 

določeno stopnjo inovativnih dejavnosti – da torej ne gre za klasično proizvodno podjetje, ki 

ima iz takšnih ali drugačnih razlogov sicer opravka z inovativnim izdelkom, patentom ipd., 

temveč, da gre za podjetja, ki so nosilci raziskovalnih in razvojnih dejavnosti na nekem 

področju – je zagotovo najbolj prisotna bonding ali povezovalna oblika socialnega kapitala, ki 

v svoji strukturni dimenziji sicer kaže določeno stopnjo ohlapnejših vezi, nastajajočih 

predvsem v okviru neformalnega povezovanja znotraj podjetja, ki pa je pogojena z obstojem 

možnih vezi in formalnih struktur (»Ja, se tudi izmenjujejo (zaposleni), niti ne vem včasih… 

Vsak išče neko možnost, da rešuje problem ali da vidi, da je to povezovanje koristno. … tu se 

komerciala precej povezuje z razvojem. Prakticiramo tudi, da se pri novih izdelkih, tudi pri 

trženju ali pri sejmih, vključujejo tudi razvojniki.«). Podjetja so fleksibilna v smislu 

prilagajanja potrebam na trgu, vendar povečini niso sposobna hitrih, projektno organiziranih 

in samoiniciativnih reorganizacij. Za obstoječ (interni) vezivni socialni kapital je kognitivna 

dimenzija pogojena z ekonomskimi koristmi, tudi ugledom podjetja, torej njegovi 

kredibilnosti na trgu kot nečim skupnim dobrim, v primerjavi s kognitivno pa je mogoče 

veliko bolj izrazita odnosna dimenzija, ki se kaže z visoko stopnjo zaupanja, motiviranosti in 

osebno identifikacijo zaposlenih s podjetjem kot kohezivnimi elementi (»Firma in zaposleni 

so že organizem, s katerim se moraš tudi ukvarjati. Eno podjetje ima sindikat, drugo nima. 

Moram reči, da je vedno bil ta odnos s sindikatom zelo v redu. Imamo pa tudi dober odnos s 

posameznikom, trudimo se. …«). Nekoliko manj, vendar prav tako prisotna je bridging ali 

premostitvena oblika socialnega kapitala, ki pomeni, da se podjetja povezujejo tudi eksterno, 

pri čemer imajo različni deležniki različne vzgibe in uspehe, to se morebiti najbolj izrazito 

pokaže pri sodelovanju z akademsko sfero, raziskovalnimi instituti. Značilnost te oblike 
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socialnega kapitala so formalni odnosi, pospremljeni z nižjo stopnjo zaupanja in večjo mero 

previdnosti, tudi v primerih bolj intenzivnega medorganizacijskega povezovanja, kot je na 

primer mogoče interpretirati iz izjave:  »Mi vse naloge, projekte, inovacije izvajamo v nekem 

projektnem pristopu, ki zajema tudi to teamsko delo, kjer mora biti komunikacija 

obojestranska … sestavni del projekta je tudi nek sporazum, kjer se uredijo vse te relacije. 

Zelo malo je tega naključnega odnosa. ….« Kot pogodbeno razumemo tudi naročniško 

razmerje v okviru razvojnih dejavnosti, kot še eno obliko formalnih eksternih odnosov na 

področju raziskav in razvoja (»Imamo pa tudi mogoče kakšne dva, celo tri razvojne, da tako 

rečem razvojne dobavitelje, ki so potem tudi dobavitelji in jih tudi vključujemo, da določene 

rešitve poiščejo. … to je čisto naročilniško razmerje«). Če v poslovnem okolju formalne vezi 

dojemamo kot močne, potem je to lastnost strukturne dimenzije premostitvenega socialnega 

kapitala. Obstoja strukturnih lukenj sicer ni mogoče zanikati, vendar je odnosna dimenzija z 

nizko stopnjo zaupanja tista, ki otežuje fluiden prenos predvsem tihega znanja (»… Če tukaj 

ne gre preveč za notranje informacije, ki ne morejo biti predmet izmenjave, če ni teh preveč, 

je tudi to lahko zelo zanimivo.«)  Večinoma prepoznanih koristi tovrstnega povezovanja se ob 

določenih finančnih ugodnostih identificira skozi termin dostop (ali prenos) informacij – »Tu 

se dobi največ informacij, kam gre zadeva …«   Kognitivno dimenzijo bi razen oznake 

formalno težko definirali, obstoj skupnih norm, prepričanj, vrednot, sistema sporazumevanja 

je ob nižji stopnji socialne interakcije in manj intenzivnih odnosov težko mogoč. Torej obstaja 

določena stopnja premostitvenega socialnega kapitala, vendar neintenzivna v komunikaciji in 

socialni interakciji, neizrazita v kognitivni dimenziji in odnosno značilna v nizki stopnji 

zaupanja med deležniki. O kakršnikoli obliki linking ali združevalnega socialnega kapitala, ki 

ga je seveda tudi težje formalizirati in je zato verjetnost strukturnih lukenj večja ter pomeni 

prehajanje znanja in informacij med (zelo različnimi) okolji, tako rekoč ne moremo govoriti.  

 

Če velja verjeti teoriji, se ugotovljene značilnosti socialnega kapitala povezujejo s primarnimi 

inovacijami in prej zaprtimi kot odprtimi sistemi inovacijskih procesov, manjšimi možnostmi 

za inovativni preboj in nižjim prenosom tihega znanja, ki ga povezujemo z radikalnimi 

inovacijami in odprtimi inovacijskimi procesi.  
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Financiranje razvojno raziskovalne dejavnosti po izjavah intervjuvancev dosega od 2 do 10 

odstotkov čistih prihodkov od prodaje. Razvojno raziskovalno delo je, glede na to, da so v 

vseh primerih z izjemo enega podjetja člani zaposleni samo v podjetju, vezano na delo v 

podjetju in je včasih deloma rezultat ugodne davčne politike deloma drugih finančnih učinkov 

(možnost sodelovanja v mednarodnih konzorcijih oziroma projektih), včasih strategije 

podjetja glede razvojne in inovativne odličnosti, lahko je vezano tudi na ugled podjetja, 

pogojeno pa je lahko celo z nujnostjo obstoja zaradi same narave izdelka. To pomeni, da se 

raziskovalna skupina ne ukvarja z bazičnimi ali širšimi aplikativnimi raziskavami, temveč je 

njen obstoj nujen zaradi določenih testiranj in certifikatov proizvoda, brez katerih ga podjetje 

ne bi moglo in smelo tržiti. Tudi če podjetje upravlja celotni inovacijski proces, torej od faze 

generiranja idej do faze lansiranja izdelka na trg (in nato spremljanje celotnega življenjskega 

kroga izdelka do njegove ukinitve ali ustrezne posodobitve), so redki tisti inovacijski procesi, 

ki v celoti potekajo v povezovanju in sodelovanju z zunanjimi akterji. Ti se torej bolj ali manj 

intenzivno vključujejo samo v posameznih fazah inovacijskih izdelkov, na primer v fazi 

generiranja in selekcioniranja idej, kjer je, predvsem kadar govorimo o projektnih aktivnostih, 

vezanih na nacionalne ali evropske spodbude, bolj značilno sodelovanje z izobraževalnimi 

institucijami z različnimi oblikami mentoriranja, pripravništev, zaposlovanja mladih 

raziskovalcev ipd., v fazi testiranja idej je pogosto sodelovanje z raziskovalnimi institucijami, 

ki omogočajo dostop do določene infrastrukture (Za sodelovanje podjetje spodbudijo … 

»Resursi. Srednje veliko podjetje ne more zgraditi samo za določen projekt laboratorija…«). 

Dobavitelji in končni uporabniki so relevantni za oceno tveganja in uspešnosti na trgu ipd. 

Obravnavani inovacijski procesi so torej zaprte kot odprte narave, oziroma so odprti le v 

določenih segmentih, pri čemer je povezovanje precej formalno in za prenos kompleksnega, 

tihega znanja ne nudi dovolj socialnih in drugih interakcij. Zunanje znanje, ki skozi le deloma 

odprte inovacijske procese postane dostopno osrednjemu akterju, je vnaprej določeno, 

formalizirano in je ponavadi posledica vzajemnega odnosa koristi, bodisi finančnih, bodisi s 

pridobivanjem ugleda ipd. Nekoliko nasproti temu pa se podjetja vendarle zavedajo pomena 

in nujnosti tihega znanja, zato imajo vzpostavljene različne mehanizme za spodbujanje 

ustvarjanja in prenosa znanja znotraj podjetja, kjer se posamezni nosilci idej lahko ali po želji 

tudi ne izpostavljajo, so pa za dobre ideje vsekakor nagrajeni, na primer: »Obstaja ena 

škatlica. Ideje oziroma predlogi se lahko v to škatlico vržejo in potem inovacijska komisija 



Gojkovič, Maja. 2016. »Vpliv socialnega kapitala na regionalno inovacijsko zmogljivost«, doktorska 

disertacija.  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

184 

enkrat na mesec vse predloge oceni in najboljši od teh grejo naprej v samo nadgradnjo. 

Najboljši so seveda tudi stimulirani …« ali  »imamo firmo organizirano, imamo pravilnik o 

inovatorstvu. Tako, da tudi nagrajujemo znotraj podjetja. Vsak koristen predlog nagradimo, 

…«. Zavedanje pomena tihega znanja za razvoj in napredek organizacije je povezano tudi s 

tem, da kljub temu, da večina inovacij ni radikalnih, torej podjetja ne ustvarjajo inovativnega 

preboja v mednarodnem kontekstu (čeprav imajo na trgu izdelek ali dva, ki sta zagotovo 

edinstvena), vendarle govorimo o kompleksnih inovacijskih idejah in tehnoloških rešitvah. 

Sistemi, ki jih podjetja uporabljajo za identifikacijo in lociranje relevantnega znanja, so 

pogosto strukturirani in formalizirani, na primer s pravilniki o inoviranju, kjer so opredeljeni 

postopki za iskanje idej in nagrajevanje zaposlenih. S tega vidika in na podlagi predhodne 

ugotovitve, da je zunanje sodelovanje selektivno, fragmentarno oziroma tudi v praksah, kjer je 

pogostejše, še vedno močno formalizirano lahko sklepamo, da je tudi absorpcijska 

zmogljivost podjetij nižja oziroma prenizka za fleksibilnejše, odprte in intenzivnejše sisteme 

povezovanja ter prenosa in ustvarjanja znanja.  

 

Poglejmo še podrobneje področje urejanja zaščite intelektualne lastnine in pravic. Prva stvar, 

ki jo lahko ugotovimo, je zagotovo to, da število patentov ni pravi pokazatelj inovacijske 

uspešnosti, če bi namreč bil, bi to pomenilo, da vsa inovacijsko zmogljivejša podjetja 

patentirajo in da so pri tem bolj uspešna tista, ki patentirajo več. Intervjuji z vodilnimi 

predstavniki v podjetjih, ki smo jih prepoznali kot inovativne, namreč pokažejo (intervjuji s 

podpornimi institucijami pa to še potrdijo) različen odnos do zaščite intelektualne lastnine. 

Nekatera podjetja se za podeljene patente potegujejo, ker to zahteva narava njihovih 

proizvodov oziroma storitev in/ali ker je to nujno za ohranjanje konkurenčne prednosti 

predvsem na mednarodnem trgu. Patenti »so garancija, da v kriznem času znaš nekaj, kar 

drugi ne znajo. Ali pa daš na trg. To nas je tudi pripeljalo čez krize… …. Pri nas vsi [patenti] 

pridejo na trg. Eni so uspešnejši, eni so pa samo zaščita pred konkurenco.« Prijava patenta 

lahko služi tudi kot nekakšna preverba trga, citiramo: »Ne hitimo s  popolnim preizkusom, 

potem malo pregledamo in vzpostavimo si pozicijo. Vsaj to, da nas nekdo drug ne bo 

preganjal zaradi tega, oziroma če se nam bo zdelo smiselno, bomo pa mi nekoga s tega 

področja odganjali.« Ponekod so patenti nujni, ponekod služijo tudi drugim ciljem, recimo 

ugledu podjetja (»…Ampak to je bolj v smislu zaradi imidža podjetja«), ali možnosti 
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pridobivanja nepovratnih sredstev, kjer niti ni tako pomembno, ali patent na koncu rezultira v 

tržno uspešnem produktu. Podjetja bodisi ugotavljajo, da je strošek patentiranja relativno 

sorazmeren s pričakovanim učinkom, vendar v primerih, ko je patentiranje posledica narave 

izdelka in pozicije izdelka na trgu, ter povečini le, ko govorimo o mednarodnem tržnem 

okolju, nekateri temu niti ne posvečajo pretirane pozornosti ali analiziranja, medtem ko smo 

lahko zaznali tudi precejšnjo stopnjo kritičnosti, zanimivo ravno v primeru, ko je strategija 

podjetja močno usmerjena v krepitev raziskovalne dejavnosti, je v primerjavi z drugimi tudi 

bolj odprta za povezovanje in bolj aktivna v mednarodnih projektnih konzorcijih, tam namreč 

»sredstva, ki so potrebna za patentne zaščite, rajši namenimo v nove produkte, nove storitve.« 

Če povzamemo, prijava patentov torej da, v kolikor to narekuje (mednarodni) trg in/oziroma 

je nujna, samoiniciativna prijava patentov pa se prepoznava kot nepotrebno ali tvegano 

razkrivanje informacij, ki jih zmogljivejše organizacije lahko hitro pretvorijo v konkurenčne 

rešitve. Odnos do zaščite intelektualne (in industrijske) lastnine v nacionalnem kontekstu 

implicira relativno nizko stopnjo zaupanja v institucije in regulativo, kot jo Slovenija ponuja 

na tem področju.  

 

Kvalitativna analiza torej pokaže obstoj socialnega kapitala, predvsem internega (vezivni 

socialni kapital), pri čemer je zaznana sorazmerno visoka stopnja medsebojnega zaupanja, 

odprte komunikacije, določena mera solidarnosti ter osebne pripadnosti organizacije in 

načrtno spodbujana motiviranost zaposlenih za ustvarjanje novih idej in ugodnega okolja. 

Struktura vezi znotraj organizacij je do neke meje formalizirana, z močnimi vezmi se pa 

pušča, tudi načrtno spodbuja prostor za vzpostavljanje neformalnih vezi s tem ohlapnejših 

mrežnih struktur, ki rezultirajo v boljši pretočnosti informacij in prenosu znanja. Identificirali 

smo tudi določeno stopnjo eksternega (premostitvenega) socialnega kapitala, pri katerem so 

ne glede na intenzivnost interakcij (v določenih primerih je interakcij manj, gre za busisness 

to business relacije z dobavitelji ipd., v določenih primerih za projektno sodelovanje, 

mednarodne konzorcije ipd.) odnosi precej formalizirani, nekega spontanega, neformalnega in 

odprtega mreženja, ki ga povezujemo s strukturnimi luknjami, je bistveno manj ali je v celoti 

odsotno. Medsebojno zaupanje je pogojeno z ustreznostjo formalne ureditve. V primerjavi s 

splošnim zaupanjem je institucionalno zaupanje tako v primeru veznega (povezovalnega ali 
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bonding) socialnega kapitala (kjer sicer ni tako izrazito), kot v primeru premostitvenega 

(bridging) socialnega kapitala (kjer je veliko bolj relevantno), precej nizko. 

 

Inovacijski procesi pri opazovanih subjektih povečini temeljijo na primarnih inovacijah, torej 

govorimo o razvoju določenih tehnoloških storitev za zunanje partnerje ali o nadgrajevanju 

visokotehnoloških proizvodov, ki se sicer uvrščajo med prve v svoji kategoriji na trgu, pri tem 

pa ostajajo osrednja dejavnost podjetja. Povedano drugače, opazovani subjekti ne izkazujejo 

kontinuitete ustvarjanja in razvoja vedno novih in radikalnih idej, temveč izkazujejo določeno 

kontinuiteto pri inovacijski nadgradnji obstoječe dejavnosti in proizvodov. Če na tem mestu 

osvežimo teoretična izhodišča in spomnimo, da je inovacija »proces, pri čemer je razvijanje 

in diseminacija znanja socialni proces, predpostavlja medorganizacijsko učenje in 

komunikacijo, za kar je potrebna določena stopnja interakcije«, ugotovimo, da so stopnja in 

rezultati inovacijskih procesov analiziranih poslovnih okolij sorazmerni s kompleksnostjo, 

intenzivnostjo in heterogenostjo socialnih interakcij. Torej, zaznane oblike socialnega kapitala 

v vseh izraženih dimenzijah, absorpcijska zmogljivost osrednjih deležnikov in ugotovljene 

stopnje navedenega sovpadajo z ugotovljeno inovacijsko zmogljivostjo analiziranih poslovnih 

subjektov. Močan vezivni socialni kapital sicer ugodno vpliva na uspešnost inovacijskih 

procesov znotraj subjektov, vendar zaradi posledične omejenosti resursov, kar večina 

intervjuvancev argumentira s tem, da »smo premajhni«, ne pomeni zagotavljanja 

inovacijskega preboja z novimi (radikalnimi) inovacijami, ki bi izbrana okolja uvrščale med 

inovacijsko vodilna na svojem področju. Šibkejši premostitveni socialni kapital pomeni nižjo 

stopnjo diseminacije človeškega oziroma intelektualnega kapitala ter s tem otežuje razvoj 

omrežij, ustreznih za intenzivnejši prenos in širjenje znanja in inovacij. Nižja stopnja 

socialnega kapitala v projektnih organizacijah in strukturah pomeni manjšo fleksibilnost in 

počasnejši razvoj takih organizacij, tudi manj tovrstnih oblik povezovanja.  

Kvantitativni izračun na primeru izbranih različno inovacijsko zmogljivih držav je pokazal 

veliko verjetnost pogojenosti inovacijske uspešnosti z obstojem socialnega kapitala, 

kvalitativni preizkus dodatno kaže pogojenost inovacijske zmogljivosti z obstojem določenih 

oblik socialnega kapitala, ki pospešujejo inovacijski proces kot socialni proces interakcije in 

ugodno vplivajo na večjo absorpcijsko zmogljivost deležnikov inovacijskega procesa. 

Inovacijsko zmogljivost namreč spodbujajo uravnoteženi in poenoteni organizacijski cilji, ki 



Gojkovič, Maja. 2016. »Vpliv socialnega kapitala na regionalno inovacijsko zmogljivost«, doktorska 

disertacija.  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

187 

jih vsaj do neke mere poosebijo vsi deležniki, sposobnost povezovanja in sodelovanja, obstoj 

kolektivnega v vrednotah, prepričanjih in motiviranosti, možnosti za nadgradnjo in obogatitev 

obstoječega znanja in fluiden pretok informacij, učinkovita komunikacija, pripravljenost za 

tveganje in kreativno okolje, torej učeče se okolje. Vsi navedeni elementi so neposredno ali 

posredno povezani z obstojem in ravnijo socialnega kapitala.  Analiza nekaj 

visokotehnoloških poslovnih okolij potrjuje tezo, da je ena izmed glavnih ovir doseganja 

večjega inovativnega preboja pri nas nezadostna raven socialnega kapitala, ki omogoča 

intenzivno in učinkovito medorganizacijsko učenje in komuniciranje.    

 

Vprašanje, ki temu sledi, je, ali so za dvig ravni socialnega kapitala v nekem okolju 

relevantne tudi podporne institucije, na kak način delujejo in ali so pri tem uspešne. V 

kvalitativnem delu raziskave smo zato opravili tudi poglobljene pogovore z vodilnimi 

predstavniki treh subjektov, katerih namen obstoja in osrednja dejavnost so povezovanje 

podjetij, podpora pri razvoju, zaščiti in realizaciji poslovnih idej in pri tehnološkem razvoju.  

 

Pomembnost podpornih institucij izhaja iz karakteristike poslovnih okolij, v katerih 

prevladujejo mala in srednje velika podjetja, ki so z vidika upravljanja kompleksnejših in 

obsežnejših inovacijskih procesov z lastnimi resursi kadrovsko in finančno omejena. Ni pa 

seveda vsako inovacijsko povezovanje dobro in ugodno za vse akterje, pri nastajanju nekih 

mrežnih sistemov je ob tveganjih, povezanih z dodatnimi stroški naložb v izgradnjo omrežja, 

tudi velika nevarnost oportunizma, ki izhaja iz večje absorpcijske in implementacijske 

zmogljivosti večjih korporacij. Namen ustanavljanja podpornih institucij povezujemo z 

načrtnim vzpostavljanjem uravnoteženih omrežij, ključno pri tem je, da tovrstne institucije 

izkazujejo sposobnost ohranjanja mreže odnosov, ki se razprostira med širokim naborom sicer 

nepovezanih akterjev, sposobnost beleženja in spremljanja organizacijske zgodovine teh 

akterjev ter njihovih potreb in zmogljivosti ter sposobnost delovanja kot verodostojni 

posrednik pri spodbujanju in učinkovitem usmerjanju razvoja socialnega kapitala v kontekstu 

inovacijske zmogljivosti. 

 

Intervjuvali smo tri različne podporne institucije, eno, ki je nastala kot substitut 

univerzitetnega razvojnega središča, ki v obstoječi obliki ni zadostovalo pogojem za 
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financiranje organizacije za prenos tehnologij iz akademskega v podjetniško okolje 

(»evropska komisija je omogočila en program …, kjer je v bistvu namen ujeti zajetno količino 

sredstev za ustanovitev, se pravi za vzpostavitev delovanja univerzitetnih podjetniških 

inkubatorjev. In v kolikor je institucija hotela izpolnjevati zahteve tega razpisa, se pravi 

programa, je potem morala biti organizirana kot d.o.o. …«), drugo, ki je podobno nastalo iz 

tržnega dela dejavnosti javnih raziskovalnih institucij, ki je na nek način zaradi nejasne 

ločnice med javnim in tržnim ogrožal financiranje delovanja iz javnih sredstev – razlika med 

obema je v njunem nadaljnjem razvoju in trenutni usmerjenosti, področju delovanja in obsegu 

delovanja. Tretja organizacija je prav tako nastala kot nov tehnološki center, ustanovljen s 

strani fakultet in več podjetij v času tovrstnih nacionalnih spodbud. Kar je skupnega vsem 

izbranih subjektom, je izrazito prilagajanje možnostim in pogojem financiranja, ki se kaže v 

spremembah ustanoviteljskih struktur, ustanavljanju različnih hčerinskih poslovnih subjektov 

in spremembah v organizaciji in izvajanju aktivnosti. Lahko bi celo dejali, da se poslovni 

subjekti, ki bi načeloma naj spodbujali projektno povezovanje in pripadajoča fleksibilna 

okolja, sami obnašajo kot projektne organizacije ali korporacije, z določeno stopnjo 

odsotnosti dolgoročno načrtovanih in izvajanih aktivnosti, kot posledico nekonsistentnosti 

politik, ki narekujejo ter omogočajo obstoj in delovanje podpornih institucij – »Takrat je 

neprestano bilo nekaj, brez te konsistentne politike. In mi kot takšni smo se sproti prilagajali 

sistemu.« K nacionalnim politikam in spodbudam se bomo vrnili še kasneje. 

 

Kot omenjeno, analizirani subjekti izhajajo iz različnih okolij in potreb oziroma so v svojem 

delovanju različno usmerjeni. Posledično se kažejo tudi razlike v dojemanju intelektualne in 

industrijske lastnine. Organizaciji, katerih izvor je v akademskem okolju, se na podlagi 

izhodišč in izkušenj, ki jih posedujeta kot vmesni člen med raziskovalnim in aplikativnim, 

tudi javnim in zasebnim, veliko bolj pozitivno opredeljujeta do nujnosti zaščite intelektualne 

lastnine, pri čemer se organizacija, katere delovanje je primarno namenjeno podpori univerze, 

zaveda pomembnosti patentov z vidika habilitacij, možnosti pridobivanja sredstev iz različnih 

nacionalnih in evropskih spodbud, tudi ugleda univerze v mednarodnem prostoru (»Nekateri v 

bistvu ščitijo svoje pravice intelektualne lastnine recimo … Nekateri to delajo zaradi nekih 

habilitacijskih točk. Drugi delajo to zaradi nekih kriterijev, da lažje potem dobijo projekte ... 

In so uspešnejši na razpisih. To je posebej v znanstveni sferi …«), medtem ko se organizacija, 
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ki je nastala iz osamosvajanja tržne dejavnosti javnih raziskovalnih institucij ter je veliko bolj 

usmerjena v podporo predvsem mladim podjetjem zaveda tudi nujnosti zaščite lastnine iz 

eksistencialnih vzgibov zagotavljanja konkurenčnosti in zaščite. Vse tri organizacije pa 

opozarjajo na prenizko zavedanje zaščite intelektualne in industrijske lastnine, na prevelikem 

poudarku zaščite kot nekega kazalnika uspešnosti in premajhnem zavedanju pomembnosti 

zaščite s tržnega vidika – »ker vidimo, da ni sistematično, ponovno ni sistematične podpore 

znotraj podjetij ali pa nekega sistematično standardiziranega postopka, kako v nekih podjetjih 

ravnajo z industrijsko in pa intelektualno lastnino« – vse tudi kot posledico neurejenih ali 

neustrezno uporabljenih nacionalnih regulativ na tem področju (»Mi imamo vse na voljo. 

Ampak vprašanje, kaj se kje uporablja«). Če, podobno kot pri podjetjih, odnos do 

intelektualne lastnine do neke stopnje povezujemo z institucionalnim zaupanjem ali 

zaupanjem v državo, podporne organizacije kažejo isto stopnjo precejšnjega nezaupanja do 

učinkovitosti regulativnih sistemov ter razumevanja števila podeljenih patentov kot enega 

izmed kazalnikov aplikativne inovacijske zmogljivosti.  

 

Naloga podpornih institucij je identifikacija, prenos in ustvarjanje znanja. Izbrani subjekti pri 

izvajanju te naloge povečini ocenjujejo, da je znanje precej razpršeno, relativno nerazkrito in 

ga je zato težje upravljati in usmerjati. Nekateri opozarjajo na večje težave v okviru 

akademske sfere, ki »ne preštudirajo poslovnega modela do konca in potem seveda pride iz 

tega problem, ko ga hočeš povezati z nekim kapitalistom…«, nekateri v nerealnih 

pričakovanjih gospodarstva glede možnih aplikativnih učinkov njihovih poslovnih idej,  

»zato, ker so prepričani, da imajo najboljšo idejo, ki je na svetu tržno zanimiva. Pa je mogoče 

čisto drugače …«. Skupni, odprti, kompleksnejši inovacijski procesi so torej težavni z vidika 

upravljanja, sogovorniki so to neučinkovitost prenosa znanja podobno pripisovali tudi 

izgubljanju znanja in informacij zaradi slabe strukturiranosti podpornega okolja ter 

nezaupanja deležnikov inovacijskih procesov v podporne institucije zaradi obstoja 

preštevilnih, tudi nekompetentnih institucij. Podporne organizacije izkazujejo različno raven 

intenzivnosti povezovanja. Nepripravljenost za mreženje s strani akademske sfere je za eno 

izmed obravnavanih organizacij med drugim razlog za povezovanje z lokalnimi skupnostmi 

ter bolj aktivno povezovanje z gospodarstvom za razvoj novih kadrov in znanja, pri čemer 

mladim začetnikom zagotavljajo osnovno infrastrukturo, pomoč in svetovanje pri razvoju 
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poslovne ideje in delovanje pod določenimi blagovnimi znamkami. S temi dejavnostmi 

ogromno doprinesejo k inovacijskemu razvoju (regionalnega) okvira delovanja, vendar gre za 

oblike mreženja, ki se precej spreminjajo in zahtevajo veliko prilagajanja več deležnikov, zato 

težko učinkujejo dolgoročno in razvojno prebojno. Organizacija, katere poslanstvo je, »da 

raziskovalcem in študentom … pomaga pri udejanjanju njihovih poslovnih ambicij, idej in 

raziskovalnih, komercializiranju rezultatov raziskovanja in ne, da bomo podpirali podjetja, 

torej neko zasebno sfero, samostojne inovatorje,« sicer izkazuje potencial za povezovanje z 

gospodarstvom, vendar se k temu ne obrača, kar pripisujejo pomanjkanju sredstev oziroma 

nekompatibilnem financiranju raziskav v podjetjih in resorjih. Tretja organizacija, kjer je 

sodelovanje z gospodarstvom izhajajoč že iz samega namena delovanja poslovnega subjekta 

bolj intenzivno, v svojem okolju zaznava velik interes za sodelovanje, vendar »žal se v večini 

primerih kaže, da marsikatero podjetje reče, da sodelovanje z zunanjimi v naključnih 

projektih ni naša strategija. Ker preveč presega njihove krovne kompetence.« Posledično 

zaznavajo več povezovanja na podlagi finančnih spodbud, ki pa so omejene na izpolnjevanje 

pogojev in na kratkoročne ukrepe ter rezultirajo v ekonomskih koristih, ne pa v inovativnem 

preboju.  

 

Socialni kapital, ki nastaja v tovrstnih omrežnih oblikah, se kaže bodisi v izrazitejši obliki 

bonding socialnega kapitala do ustanovitelja, bodisi z različnimi ravnmi premostitvenega 

socialnega kapitala, ki ga vse obravnavane organizacije skušajo spodbujati načrtno, pri čemer 

se zavedajo pomena bolj odprte komunikacije in medsebojnega zaupanja, s tega vidika 

nekoliko bolj kot gospodarski subjekti razkrivajo lastno znanje in know how (»Nekateri se 

sploh ne znajo med seboj pogovarjati. No, sedaj je ista zgodba, ko smo vse te ljudi naštudirali 

in jim povedali, pokazali rešitev. Implementirali to rešitev …«). Zavedajo se pomena obstoja 

in spodbujanja neformalnega povezovanja, »v osnovi je tako, da se posel vedno dela z ljudmi. 

… Tako da obstaja kar nekaj vrst, oblik neformalnega sodelovanja kot takšnega. In tudi te 

oblike so tudi trigerji za sodelovanje formalno…«. Hkrati pa priznavajo, da se učinki 

tovrstnega povezovanja pogosto podredijo učinkom kratkoročnega mreženja iz finančnih 

koristi, čemur so primorani prilagajati tudi lastno delovanje, zato se pri podpori podjetjem in 

ustvarjanju ustreznih podpornih ekosistemov na posameznih stopnjah poslovnih oziroma 

inovacijskih procesov aktivirajo z različno intenzivnostjo, pri čemer je merilo vir financiranja.  
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Organizacije se prepoznavajo kot optimalne glede na dane okoliščine delovanja, pri čemer 

izražajo zelo izrazito kritiko odsotnosti sistemske podpore in urejenega financiranja njihovega 

delovanja, ki se odraža v njihovi delni neuspešnosti pri vzpostavljanju ustreznih podpornih 

okolij, omrežnih sistemov in spodbujanju projektnih korporacij in zmanjšanju zmogljivosti 

pospeševanja inovacijskega preboja. Sogovorniki so soglasni pri ugotovitvah, da je delovanje 

podpornih institucij tako na regionalni kot na nacionalni ravni preveč razdrobljeno (»obstaja 

nekje 400 entitet na področju podpornega okolja, kar je dejansko totalna poplava«), z 

omogočanjem obstoja prevelikega števila tudi nekompetentnih organizacij ( »…se pravi, 

prijavilo se je preko 20 kompetenčnih centrov, kar pomeni, da je nekaj narobe. V bistvu prvič, 

da ni kritične mase, da ni samo kritike, da sploh ne razumemo, koliko se lahko priključi nekih 

kvazi subjektov …«).  Pojmi, kot so nekonsistentnost politike – »tehnološki centri smo še bili 

podprti z nekimi osnovnimi aktivnostmi nekje 6 let, nato so začele postajati zanimive 

tehnološke platforme, tehnološke mreže in tako dalje, in neki centri odličnosti…«, nerealno in 

nestrokovno postavljanje kazalnikov inovacijske zmogljivosti (»Citati in science indeks, ti so 

lahko pozitivni ali negativni. Jaz sem lahko zelo veliko citiran, ampak če so vsi citati 

negativni, zakaj to štejejo kot ekscelenco mojega dela… Imaš pa en citat, v bistvu imaš eno 

delo, ampak je Nobelova nagrada…«), ki služijo umetnemu prikazovanju nekih učinkov 

(»Ampak spet, kako neumne kazalce smo postavili, zakaj nekdo dobi 100.000 evrov v dveh 

letih… Če ti pričakuješ, da boš dal 10 milijonov v slovenska razvojna partnerstva, pa 

pričakuješ od tega dvig slovenskega BDP-ja, pa konkurenčnosti pa izvoza, potem si zelo 

nerealen…«) in odsotnost sistemskega financiranja so najbolj pogost odziv na vprašanje o 

uspešnosti nacionalnih politik, tako na področju neposrednega spodbujanja gospodarstva kot 

na področju delovanja podpornih institucij. Okolje, v katerem delujejo izbrane lokacije in je 

po svoji naravi regionalno, sicer zaznavajo kot inovativno, vendar se zaradi napačne politike 

inovativnost izgublja v kratkoročno učinkovitih nacionalnih in evropskih projektih in drugih 

rešitvah za zagotavljanje finančnih virov, ki so nujni tudi za eksistenco podpornih institucij. 

Vsem je skupna tudi ocena, da nacionalne spodbude niso usmerjene v dejansko zagotavljanje 

stabilnega podpornega okolja, temveč za doseganje političnih ciljev ali ciljev, vezanih na ozke 

interese posameznikov, kar se kaže v odsotnosti dolgoročnih, medresorsko usklajenih rešitev 

in ustreznih osnovnih presoj v izhodišču. Dosedanje in aktualno financiranje sogovorniki 

ocenjujejo kot nasedlo, neuspešno in veliko preveč razdrobljeno, da bi bilo učinkovito, 
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oziroma, da bi pripomoglo k ustvarjanju potrebne kritične mase, ki je ob znanju in vedenju 

nujna za dejanski inovativni preboj. 

 

Sklepamo lahko, da podporne institucije izkazujejo določeno stopnjo sposobnosti 

vzpostavljanja in ohranjanja mreže odnosov, vendar je nabor akterjev teh mrež selektiven in 

manj širok, preveč usmerjen v akademsko ali v gospodarsko sfero. Podporne institucije lahko 

delujejo kot posrednik pri spodbujanju in učinkovitem usmerjanju razvoja socialnega kapitala 

v kontekstu inovacijske zmogljivosti in so pri tem relativno uspešne, vendar hkrati izkazujejo 

določeno omejenost ali ohromljenost zaradi zadržanih odnosov in nezaupanja s strani podjetij, 

lokalnih skupnosti, akademskega okolja, velike razdrobljenosti in številčnosti samih 

podpornih institucij in pomanjkanja celovitih sistemov strategij in sistemov delovanja, za kar 

v največjem deležu krivijo neuspešnost nacionalnih politik in spodbud na tem področju. 

Povedano drugače, podporne institucije nosijo neizpodbiten potencial vpliva na ustvarjanje, 

spodbujanje in ohranjanje relevantnih oblik socialnega kapitala in vplivanja na večjo 

inovacijsko zmogljivost izbranega okolja – glede na obvladljivost upravljanja in skupne 

značilnosti, se kot optimalno kaže regionalno okolje – z zagotavljanjem podpore podjetjem in 

ustvarjanja mrežnih povezav za učinkovit in intenziven prenos znanja, predvsem tihega 

znanja, vendar njihovo delovanje v tem trenutku ne izkazuje polnega izkoristka tega 

potenciala in njihove uspešnosti, kar pomeni, da struktura in delovanje aktualnih podpornih 

institucij nista popolnoma ustrezni glede na namen njihovega obstoja. Ker je obstoj tovrstnih 

organizacij močno povezan z inovacijsko politiko in nacionalnimi regulativami kot 

regulativami lokalnih samouprav na tem področju, se dvom o ustreznosti oblikovanja in 

izvajanja teh politik zdi več kot na mestu. Drug negativni učinek na delovanje podpornih 

institucij pa sta zagotovo splošna zadržanost in nizko institucionalno zaupanje na strani malih 

in srednje velikih podjetij in že obstoječa vrzel med akademsko in tržno sfero. Ob razmisleku 

o iskanju sistemskih rešitev za učinkovitejše delovanje podpornih institucij je zagotovo na 

mestu tudi razmislek o nujnosti obstoja določene ravni socialnega kapitala kot predpogoja za 

ustvarjanje in krepitev tistih oblik socialnega kapitala, ki jih podporne institucije lahko 

spodbujajo v kontekstu inovacijske zmogljivosti.  
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10 ZAKLJUČEK 

 

 

Skozi temeljit teoretični premislek ter kombinacijo kvantitativne in kvalitativne analize smo v 

pričujoči doktorski disertaciji podali močne argumente o nedvomni povezanosti ravni 

socialnega kapitala z inovacijsko zmogljivostjo nekega kohezijskega območja, v našem 

primeru regije. Pri tem smo definirali različne vire socialnega kapitala, med njimi motivacijo, 

sposobnost in strukturo vezi relevantnih akterjev. Motivacija izhaja iz doseženih ali 

preliminarno obstoječih skupnih norm, ki ob zadostni stopnji zaupanja vzajemno obstajajo kot 

vir in rezultat socialnega kapitala. Sposobnost oziroma zmogljivost ob motivaciji omogoča 

skupnosti, da definira, sprejeme in uresničuje kolektivne cilje. Struktura vezi pomeni 

zavedanje vpetosti interakcij, odnosov, norm in prepričanj v formalne in neformalne oblike 

povezovanja, ki različno definirajo obstoj, obliko in stopnjo socialnega kapitala. 

 

Pozitivni učinki socialnega kapitala se kažejo v dostopu do več in bolj raznolikih informacij, 

znanja ter veščin, v solidarnosti in vplivnosti deležnikov poslovno učinkovitih mrežnih 

struktur. Solidarnost je pomembna tudi z vidika potrebne fragmentacije, ki preprečuje 

preobsežni pretok, ter z njim povezana tveganja neverodostojnosti in uhajanja informacij in 

ob zadostni koncentraciji pomeni primerno stopnjo zaprtosti mrežnih struktur. Vpliv na drugi 

strani zahteva večjo odprtost teh struktur, da se lahko ustvarja in krepi navzven. 

Uravnoteženost razmerja je odvisna od potreb in potencialov socialnega kapitala izbranega 

okolja.  

 

Socialni kapital se lahko razvije v različne oblike, ki jih podrobneje definirajo različne 

dimenzije. Identifikacija posameznih oblik tako z vidika potreb kot z vidika zmogljivosti 

nekega okolja je ključna pri povezovanju vpliva socialnega kapitala na druge pojave, kot je 

inovacijska zmogljivost. Inovacijsko zmogljivost razumemo kot dinamično sposobnost okolja 

oziroma njegovih deležnikov za doseganje kompetitivne prednosti, ki je pogojena tako s 

tehnološkimi kot netehnološkimi kompetencami ter dodelanosti upravljavskih in 

organizacijskih procesov.   
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Socialni kapital ob izčrpnem pregledu in analizi v kontekstu regionalne inovacijske 

zmogljivosti in v skladu z lastnimi spoznanji definiramo kot vir zmogljivosti in pripravljenosti 

znotraj socialne interakcije, ki omogoča višje sinergijske nivoje in diseminacijo človeškega in 

intelektualnega kapitala ter se razvija in krepi z intenzivnostjo uporabe. V kontekstu 

sooblikovanja mrežnih organizacij predstavlja dolgoročno sredstvo in rezultat kvalitete in 

kvantitete socialnih interakcij, ki prispevajo k učinkovitosti delovanja omrežij. V kolikor 

tovrstna omrežja razumemo kot instrumente inovacijskih procesov, je sredstvo učinkovitosti 

socialni kapital v oblikah, ki pomenijo interakcijo različnih deležnikov, z različnimi vzgibi in 

različnimi pozitivnimi izidi. Socialni kapital glede na obseg izmenjave ter stopnjo novosti, ki 

jo omogoča, definira način, obliko in intenzivnost medorganizacijskega povezovanja, 

projektnih organizacij in drugih mrežnih struktur ter je integriran znotraj lastnih virov, 

dostopnih skozi vezi posameznika ali družbene enote. Mala in srednja velika podjetja se 

morajo zato osredotočiti predvsem na raznolikost vezi in odnosov – mrežna heterogenost 

pomeni več potencialno osvojljivih sposobnosti, večji dostop do tehnologije, sredstev in 

znanja – ter na kvaliteto teh vezi, ki je pomembna z vidika kohezivnosti in kolektivno ciljanih 

aktivnosti. 

 

Inovacija je proces, temelječ na fluidnem in intenzivnem pretoku znanja in informacij, torej 

socialni proces, pri katerem intenzivnost in kvaliteta interakcij pomenita več možnosti za 

povezovanje in kombiniranje znanja ter s tem večjo verjetnost inovativnih rešitev. Pri 

inovacijskem procesu različni deležniki z raznolikim naborom idej, znanja in tržnih možnosti 

izmenjujejo obstoječe znanje, probleme in rešitve z namenom ustvarjanja novega znanja. 

Udejanjanje novega znanja povečuje verjetnost inovacij, vrsta znanja pa nadalje njihovo 

stopnjo.  

 

Pri manj kompleksnih, tudi tehnološko manj zahtevnih inovacijskih problemih je lahko 

zadostna formalizirana oblika znanja, ki jo je mogoče izmenjati v okviru jasno definiranih 

tržnih in pogodbenih razmerjih in manj intenzivni socialni interakciji, pri kompleksnejših ali 

visokotehnoloških inovacijskih problemih pa je ključnega pomena tiho, poosebljeno in 

profesionalizirano znanje, katerega izmenjava zahteva ugodno socialno okolje z intenzivnimi 
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vzajemnimi socialnimi interakcijami. Tiho znanje, ki pomeni osvajanje know-how-a, je 

osnova generiranja, generalizacije in realizacije neke ideje.   

 

Kompleksni inovacijski procesi so lahko učinkoviti samo v okolju, kjer so deležniki 

motivirani za razkrivanje znanja in hkrati posedujejo zadostno stopnjo absorpcijske 

zmogljivosti, ki zagotavlja evalvacijo, razumevanje in asimilacijo znanja. Večja absorpcijska 

zmogljivost poveča dodatno vrednost zunanjega znanja, pomeni hitrejše in ugodnejše iskanje 

znanja ter pozitivno vpliva na inovacijsko zmogljivost, vlogi prejemnika in oddajnika znanja 

se pri tem izmenjujeta. To sta vir in zmogljivost oziroma rezultat omrežja, ki leži v socialnih 

interakcijah in ju označujemo s terminom socialni kapital.    

 

Z relativno enostavnim statističnim izračunom smo na podlagi izbranih primerov evropskih 

držav in regij ter njihove uvrščenosti glede na inovacijsko uspešnost pokazali, da dosegajo 

indikatorji inovacijske zmogljivosti višje vrednosti tam, kjer je dosežena tudi višja stopnja 

indikatorjev socialnega kapitala, nakazali smo tudi, da govorimo predvsem o socialnem 

kapitalu v njegovi premostitveni obliki. S poglobljeno analizo socialnih interakcij, 

inovacijskih procesov in identifikacijo stopnje inovacijske zmogljivosti v izbranih poslovnih 

okoljih smo potrdili in nadgradili to tezo, in sicer tako, da smo ugotovili, da so pri inovacijsko 

manj kompleksnejših rešitvah izrazitejše ene oblike in dimenzije socialnega kapitala – vezivni 

socialni kapital, in da je doseganje nižje stopnje inovativnosti povezano z nezadostno ravnijo 

drugih oblik in dimenzij socialnega kapitala, ki pospešujejo inovacijski proces kot socialni 

proces interakcije in ugodno vplivajo na večjo absorpcijsko zmogljivost deležnikov 

inovacijskega procesa – premostitveni socialni kapital. Socialni kapital je pri ustvarjanju za 

inovacijo ugodnega okolja pomemben, soodvisen dejavnik, ki pa se v preveliki koncentraciji 

vezivnih, glede na organizacije introvertiranih oblikah kaže kot negativni faktor, ki zavira ali 

onemogoča učinkovito eksterno, medorganizacijsko in intermediarno povezovanje ter lahko 

med drugim povzroči koncentracijo zaprtih omrežij, kjer delujejo, se zaposlujejo in 

napredujejo ljudje, ki niso najbolj kompetentni. Pozitivni socialni kapital z vidika 

povezovanja in medinstitucionalnega delovanja v premostitveni obliki nadalje določa ustrezna 

stopnja in razvitost v več dimenzijah – strukturna dimenzija socialnega kapitala pogojuje 

komunikacijo in tok informacij, skupna vizija, tolmačenje in jezik oziroma kognitivna 
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dimenzija socialnega kapitala lahko spodbuja ali olajšuje kombiniranje in prenos znanja, 

odnosna dimenzija s skupnimi normami, poosebljanjem in zaupanjem se kaže v višji 

motiviranosti in pripravljenosti za kooperativno interakcijo. Socio-kulturni dejavniki razvoja, 

ki se definirajo skozi socialne interakcije in pogojujejo njihovo intenzivnost, so vezani na 

zadostno fizično bližino akterjev in skupne kulturno-zgodovinske, ekonomske in predvsem 

družbene karakteristike okolja, v katerem je mogoče zaznati določeno koncentracijo 

obstoječih ali potencialnih podjetniških omrežij ter v katerih je mogoče tudi ugotavljanje in 

primerjava oblik, dimenzij in stopenj socialnega kapitala. Zato smo opazovanje izvedli na 

nivoju regije in uvedli pojem regionalnega inovacijskega sistema.  

 

Hipotezo, oblikovano v trditvi, da socialni kapital izbranega regijskega okolja pomembno 

vpliva na inovacijsko zmogljivost, smo potrdili s spoznanjem o izrazitejši stopnji povezovalne 

oblike socialnega kapitala v inovacijsko manj zmogljivih regijskih okvirjih oziroma v 

regionalnih poslovnih okoljih, ki so sicer inovativna, vendar ne v radikalnem ali prebojnem 

smislu. Vezivni socialni kapital v svoji strukturni dimenziji kaže tako močne vezi kot iz 

neformalnega povezovanja izhajajočo strukturno prepustnost, v odnosni dimenziji pa visoko 

stopnjo medsebojnega zaupanja in precej nižjo stopnjo institucionalnega zaupanja ter 

določeno mero interne solidarnosti, pripadnosti in motiviranosti. Manjša zmogljivost 

inovativnega preboja se kaže v nezadostni pripravljenosti in zmožnosti za bolj odprte in 

heterogene oblike mreženja, kot so na primer partnerstva, zavezništva, grozdenje, tvegani 

kapital ipd. To nezadostno povezovanje je sorazmerno z manj izrazitim premostitvenim 

socialnim kapitalom, ki v svoji strukturni dimenziji sestoji iz precej bolj formalnih, manj 

spontanih in odprtih, posledično tudi manj intenzivnih socialnih interakcij. Ob precejšnji meri 

institucionalnega nezaupanja je nižja tudi raven medsebojnega zaupanja, motiviranost in 

pripadnost sta temu primerno prav tako manj izraziti. Zaradi usmerjenosti inovacijskih 

procesov prej navznoter kot navzven je okrnjena tudi absorpcijska zmogljivost poslovnega 

okolja. Okolje, ki je težje in manj intenzivno učeče se okolje, in kjer je prenos znanja in 

informacij manj fluiden in intenziven zaradi nezadostne ravni socialnega kapitala, predvsem v 

njegovi premostitveni obliki, je manj kreativno okolje, kar pomeni, da drži tudi teza, da 

socialni kapital izbranega regijskega okolja spodbuja kreativnost, ob predpostavki, da se 
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kreativni dosežki v inovativnih skupnostih merijo in pogosto zahtevajo visoko sposobnost 

interakcije in povezovanja ter oblikovanja skupnega pomena, ciljev in vrednost znanja.  

 

Če sta socialni kapital in s tem inovacijska zmogljivost nekaj, kar se lahko načrtno spodbuja, 

razvija in usmerja v smeri učinkovitega mreženja, vzpostavljanja projektnih organizacij in 

oblikovanja fleksibilnejših, manj hierarhičnih okolij, to glede na omejenost malih in srednje 

velikih podjetij z lastnimi resursi zahteva obstoj verodostojnih posrednikov ali 

spodbujavalcev, v obliki ustreznih neposrednih nacionalnih in regionalnih spodbud ali z 

obstojem ustrezno profiliranih in profesionaliziranih podpornih institucij. 

 

Podporne institucije so pomembne, ker sicer nepovezanim akterjem omogočajo mreženje in 

prenos znanja med nosilci in uporabniki, dostop do zunanjih virov informacij in 

infrastrukture, ki so malim in srednje velikim podjetjem zaradi finančnih in resorskih 

omejitev manj dostopni. Podporna institucija je tisti vmesnik, ki omogoča prenos temeljnih 

raziskav akademske sfere v poslovne ideje na ravni gospodarstva in večje možnosti 

aplikativnih raziskav, razvoja in testiranja poslovnih idej gospodarske sfere. Podporne 

institucije lahko definiramo kot pretočne kanale inovacijske verige, pri čemer je pretočnost 

procesa pogojena z zadostno ravnijo predvsem premostitvenega socialnega kapitala, ki v višji 

odnosni dimenziji z višjo stopnjo zaupanja povzroča redukcijo tveganja in zvišuje 

pripravljenost in motivacijo deležnikov inovacijske verige za sodelovanje ter izmenjavo 

znanja in informacij ter v strukturni dimenziji z uravnoteženim prepletom možnih vezi in 

ohlapnejših neformalnih povezav omogoča zadostno prehajanje znanja, predvsem 

profesionaliziranega tihega znanja, ki je ključnega pomena pri doseganju inovativnega 

preboja. Kot take podporne definicije nasprotno s pričakovanji in obstoječim statusom obstoja 

ne pomenijo zgolj tehnološke podpore in zagotavljanja svetovalnih storitev, temveč morajo 

delovati v kontekstu razvoja odnosov, ki temelji na dobrem poznavanju potreb, potencialov in 

značilnosti poslovnega okolja ter uspešni identifikaciji sposobnosti, zmogljivosti, potreb, 

potencialov in pomanjkljivosti relevantnih deležnikov poslovnega okolja. Veliko bolj kot 

sama tehnološka, pravna ali finančna zmogljivost podpornih institucij je pomembna 

zmogljivost povezovanja različnih akterjev, ki sami posedujejo različne zmogljivosti.  
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Raziskovalni del pričujoče disertacije je pokazal, da je delovanje podpornih institucij v našem 

okolju relativno neuspešno, kar se kaže tako v precejšnjem splošnem nezaupanju vanje s 

strani gospodarskih in akademskih subjektov, ki ne nastopajo v ustanoviteljski ali lastniški 

vlogi, kot v njihovih omejenih zmogljivostih, položaju, vlogi in ugledu, njihovi precejšnji 

razdrobljenosti, predvsem pa v odsotnosti dolgoročne strateške usmerjenosti lastnega 

delovanja, ki je v veliki meri posledica neučinkovitih politik na tem področju v zadnjih 15 

letih. Podporne institucije, ki večino lastnih kadrovskih in finančnih resursov porabljajo za 

lastno vzdrževanje in ne za vzdrževanje omrežnih sistemov, ki se na obdobje nekaj let 

prilagajajo primarnim možnostim financiranja in šele sekundarno dejanskim potrebam in 

potencialom okolja, in podporne institucije, ki so preveč usmerjene v podporo ožjim 

interesnim skupinam, ne morejo razviti ustreznih kompetenc za upravljanje kompleksnih 

procesov prenosa in ustvarjanja znanja in ne morejo delovati dovolj regionalno, da bi 

zagotavljale ali pospeševale večjo kohezijsko inovacijsko zmogljivost. Največja kritika na 

tem mestu pripada nacionalnim, tudi evropskih strategijam, ki bi najprej morale razviti 

ustrezen objektiven sistem analize in opredeljevanja kazalnikov inovacijske zmogljivosti s 

proučevanjem tudi oziroma predvsem socio-kulturnih razsežnosti z novo metodologijo 

raziskav in merjenja in evalvacije različnih pojavov. Samo tovrstna poglobljena, analitično 

razdelana in optimalno argumentirana vsebinska izhodišča lahko narekujejo učinkovite 

nacionalne strategije. Za uspešno realizacijo tovrstnih strategij v prostoru in času je nadalje 

nujna pripravljenost lokalnih akterjev za regionalno povezovanje v odprte in kompleksne 

regionalne inovacijske sisteme, ki pomenijo večjo kompatibilnost med individualnimi nosilci 

razvoja inovacij, predvsem majhnimi in srednje velikimi podjetji in fleksibilno naravnanimi 

start-up podjetji. Regionalno zato, da je ekonomski razvoj rezultat interakcije akterjev 

inovativnosti v ustrezno skoncentriranih mrežnih strukturah ter povezovanja predmetnih in 

nepredmetnih sredstev – za učinkovite mreže sicer ni nujno, da so sestavljene samo iz 

regijskih partnerjev, vendar je pomembno, da primarno delujejo regionalno, šele potem 

nacionalno oziroma internacionalno. Regionalni mrežni grozdi načeloma posedujejo večjo 

zmogljivost za  spodbujanje procesov pridobivanja znanja in inovacij ter za ustvarjanje in 

prenos tihega znanja, ki je sicer težko dostopno, osvojljivo in ponovljivo – ta zmogljivost je 

namreč večja ob večji geografski oziroma fizični bližini, ki omogoča večjo mobilnost, bolj 

pogosto in intenzivno interakcijo, kot tudi ustanavljanje spin–off-ov (univerze, podjetja, javni 
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raziskovalni instituti). Regionalno lahko ugotavljamo tudi gostoto industrijskih omrežij, ki 

nastopajo kot vzvod ali posledica in indikator socialnega kapitala.  

 

Obstoj podpornih institucij in zgoščujoča koncentracija znanja sta zagotovo potrebna in že 

vzpostavljena mehanizma za inovacijski preboj, z regionalnim povezovanjem lokalnih 

akterjev in iniciativ na ustrezno zgoščenem prostorskem območju, s poznavanjem lastnosti 

učinkovitega povezovanja in upoštevanjem družbenih, kulturnih, ekonomskih in drugih 

specifik pa lahko odgovorimo na vprašanje razvojnih prioritet in s tem na to, kako bi naj 

politika bodisi preoblikovala bodisi na novo oblikovala in spodbujala izvajanje rešitev za 

krepitev inovacijske zmogljivosti. Dejstvo je, da tako obstoječe statistične regije kot 

kohezijski regiji nista optimalni oziroma ustrezni okolji, tako z vidika merjenja inovacijske 

zmogljivosti kot z vidika spodbujanja inovativnega preboja. 

 

Pomembno vprašanje, na katerega je nujno potrebno odgovoriti je, ali je rešitev v 

preoblikovanju in prestrukturiranju obstoječih intermediranih institucij in ustanavljanju 

drugačnih okoljskih sistemov ali v iskanju strateških orodij za učinkovitejše neposredno 

povezovanje relevantnih akterjev in s tem krepitev socialnega kapitala – zadostna raven 

predvsem premostitvenega, nadalje tudi združevalnega socialnega kapitala, ki v svoji strukturi 

nudi tako močne vezi za dolgoročno povezovanje kot strukturne luknje za večjo fleksibilnost 

in fluidnejši pretok (tihega) znanja in informacij namreč lahko nadomešča formalizacijo 

podpornega okolja in vlogo intermediarnih institucij. Oblikovanje in izvajanje kakršnekoli 

nacionalne strategije mora izhajati iz analize in odgovora na vprašanje, ali lahko problem 

neustreznih podpornih okolij pri nas premostimo z dvigom ravni predvsem premostitvene in 

združevalne oblike socialnega kapitala, ki izkazujeta potencial pozitivnega vpliva na 

učinkovitejše inovacijsko povezovanje in grozdenje (in ne povezovalne oblike socialnega 

kapitala, ki jo povezujemo z navznoter zaprtimi organizacijami) ali s prestrukturiranjem 

sistemov okolij, ki bi bila v inovacijskem smislu bolj optimalna, na primer z ustanavljanjem 

pokrajin, kar bi lahko vplivalo na spremenjeno delovanje podpornih institucij v smeri 

spodbujanja in ustanavljanja učinkovitih omrežnih struktur in povezav, z manjšo tako 

prostorsko, predvsem pa strokovno, kadrovsko, mogoče tudi finačno omejenostjo. Nadalje je 

potrebno definirati tudi, ali bi ustanavljanje prostorsko in upravljavsko modificiranih sistemov 
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lahko prispevalo k regionalnemu razvoju v smeri učečih se regij, z večjo koncentracijo 

ustvarjalnih poklicev po Floridi. 

 

Toda tudi, če bi bila možna in primerna rešitev za spodbujanje inovativnosti ustanovitev 

pokrajin kot oblikovanja ustreznih podpornih regionalnih inovacijskih sistemov, bi bilo nujno 

premostiti trenutno preveliko razdrobljenost in birokratizacijo, tudi centralizacijo upravljanja 

in odločanja ter omogočiti sinergijo pobudnikov in nosilcev inovativne dejavnosti, torej 

podpornih institucij, lokalnih oziroma regionalnih upravnih struktur ter civilnodružbenih 

iniciativ, čemur bi sledilo tudi število in velikost pokrajin. Seveda pa formalno določanje 

okolij absolutno ni nujni, kaj šele edini pogoj zagotavljanja in spodbujanja inovacijskega 

povezovanja za doseganje tako višjih ekonomskih kot drugih standardov družbe. Zadostna 

stopnja in povezanost obstoječih virov inovacijske zmogljivosti, tako finančnih, predvsem pa 

virov v obliki obstoječih storitev, možnosti za izmenjavo znanja in informacij ali raven 

podjetništva v izbranem okolju, nadalje socialna kohezija ali kolektivnost in kooperacija, 

kvaliteta upravljavskih modelov, ki pogojuje razvoj in sposobnost soočanja z inovacijskimi 

izzivi ter obstoj dolgotrajnih in produktivnih odnosov, in nenazadnje tudi kognitivna 

mobilizacija in dvig zmogljivosti na individualni kot kolektivni ravni so vse s socialnim 

kapitalom posredno in neposredno povezane določilnice razvojne učinkovitosti nekega okolja. 

Inovativni preboj je torej skupek več dejavnikov, katerih optimalnega prepletanja in delovanja 

zagotovo ne moremo doseči zgolj s strukturiranjem formalnih okvirjev, niti ne zgolj z 

osredotočenostjo na socialni kapital – ta mora nastajati, se krepiti in uporabljati ob drugih 

pogojih in dejavnikih. Upoštevanje vseh elementov razvojne uspešnosti torej nakazuje 

vprašljivost nujnosti kognitivnih institucionalnih okvirjev ter predpostavlja spodbujanje 

fleksibilnejših mrežnih struktur, pri katerih dejavniki socialnega kapitala (ali z njim povezani 

dejavniki) nadomeščajo formalne okvirje in obstoj preštevilnih podpornih institucij – ti so 

dobrodošli in potrebni le do mere in na način, da omogočajo analizo potreb in obstoječega 

stanja na eni strani ter posledično oblikovanje in implementacijo ustreznih politik na drugi 

strani ter tako olajšujejo, spodbujajo in krepijo inovacijsko zmogljivost in prodornost 

povezanih akterjev v obvladljivih prostorskih razsežnostih. 
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Pri oblikovanju in vzpostavljanju ustreznega aplikativnega strateškega modela za spodbujanje 

in razvoj regionalnih okolij za večjo inovacijsko zmogljivost je v prvi vrsti potrebno razumeti 

in določiti model odprtih inovacij, ki po eni strani spodbuja tudi razvoj socialnega kapitala, po 

drugi strani pa je raven socialnega kapitala tista, ki pomeni večjo verjetnost uspešnosti odprtih 

inovacijskih modelov. Izmenjava informacij in kompleksnih znanj tako vpliva na vse 

dimenzije socialnega kapitala v več njegovih oblikah in obratno – tudi različne oblike odprtih 

inovacij zahtevajo različne stopnje in intenzivnost interakcij z namenom pospeševanja 

inovacijskih procesov. Če je usmerjenost modela odprtih inovacij v reševanje kompleksnejših 

problemov in ustvarjanja višje stopnje novosti, tudi radikalnosti inovacij, je še toliko bolj kot 

pri manj kompleksnih problemskih izhodiščih pomembna identifikacija in lociranje sicer 

razpršenega tihega znanja ter dovršenost sistema upravljanja inovacijskih procesov. Ti morajo 

namreč biti vodeni tako, da na široko odpirajo problemska izhodišča, da zagotavljajo 

primerno in enakovredno sistemizacijo nagrajevanja in doseganja kriterijev uspešnosti in 

odličnosti ter delujejo in omogočajo na ustrezni komunikacijski, koordinacijski in 

multidisciplinarni način. Ne tekmovalni pristop k prenosu znanja in primerljiva absorpcijska 

sposobnost vseh deležnikov zagotavljata njihovo neodvisnost in enakomerni razvoj, ki 

pomeni dolgoročnejšo pripadnost mreži. Tako vodeni inovacijski procesi so podlaga in 

hkratni uporabnik zadostne ravni premostitvenega socialnega kapitala. Za skupne, odprte 

inovacijske procese je nasprotno od zaprtih inovacij, kjer je komunikacija značilno bolj 

vertikalna, potrebna horizontalna komunikacija, bogata, mestoma nesofisticirana v tehničnem 

ali kakem drugem smislu (heterogenost deležnikov). Upravljanje inovacijskega procesa ob 

ustrezni komunikaciji pomeni tudi opredelitev mreže, ki je oziroma so glede na dane potrebe, 

potencialne in strateško usmerjenost najbolj relevantne – mrežna struktura ali organizacija je 

lahko naravnana tržno oziroma pogodbeno, torej primarno odnosno formalno. Lahko pa je 

naravnana tudi bolj formalno neoprijemljivo, na primer v obliki zavezništev, partnerstev, 

intermediarnih struktur, tveganega kapitala ipd., ki so odnosno mogoče manj definirane. 

Zavedanje tipov upravljanja v povezavi s tipi oziroma lastnostmi mrežnih struktur je za nek 

aplikativni model spodbujanja in oblikovanja ustreznega podpornega okolja izredno 

pomembno, ker vrsta upravljanja definira vlogo, položaj in namen morebitnih podpornih 

institucij, rezultira v različnih načinih komuniciranja in stopnji multidisciplinarnosti, 

formiranju socialnih interakcij in drugih elementov prenosa znanja, socialnega kapitala in 
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inovacijskih procesov ter nadalje pomeni drugačno urejanje lastniških pravic in s tem 

drugačno razumevanje in doseganje inovativnega preboja. Če se strateško in načrtno 

spodbujajo pogodbena razmerja, kjer so lastniške pravice vnaprej zelo jasne in natančno 

določene, bodo komunikacijske kompetence in socialne interakcije tekle v smeri selektivnega 

vključevanja različnih deležnikov, večje zaprtosti ter omejenega prenosa znanja, medtem ko 

usmerjenost v druge oblike mrežnih struktur, na primer zavezništva, tvegani kapital ipd. 

pomenijo bilateralno, družbeno vpeto komunikacijo, usmerjeno načeloma bolj v same delovne 

procese, ne toliko rezultate. Prenos znanja pri tem omogoča prestrukturiranje novega znanja, 

oblikovanje novih teorij in večjega nabora idej za generalizacijo idej, kasneje tudi selekcije in 

razvoja oziroma implementacije idej, lastniške pravice pa so pri tem bolj odprte in podvržene 

sprotnemu dogovarjanju. Vsaka oblika aplikativnega modela se mora zavedati prednosti in 

tveganj, povezanih z značilnostmi mrežnih struktur, spodbujanih inovacijskih procesov in 

upravljavskih modelov, preden postane implementacija neke strategije v prostor. 

 

Če je namen aplikativnih strateških rešitev za dvig inovacijske zmogljivosti in posledično 

višje konkurenčnosti omogočanje ustreznega podpornega okolja za nastanek in delovanje 

inovativnih skupin oziroma modelov odprtih inovacijskih procesov, ki posedujejo tako 

kompetence divergentnega mišljenja v fazi generiranja idej in konvergentnega mišljenja v fazi 

selekcije idej, razvoja idej in njihove implementacije, so značilnosti tega podpornega okolja 

podjetnost, samostojnost, skupinska refleksija, dinamično znanje in visoka stopnja 

motiviranosti, pri čemer je prisotno zaupanje in fizična bližina relevantnih akterjev za prost 

pretok informacij in znanja. Cilji delovanja inovativnih skupin morajo biti jasni, s pogosto, 

intenzivno in transparentno interakcijo, ki pomeni razvoj vzajemne pripravljenosti za deljenje 

znanja med akterji. Z oblikovanjem kazalnikov uspešnosti, ki so dolgoročnejši, 

decentralizirani in izhajajo iz potreb in potencialov okolja, bo povezovanje stabilnejše kljub 

heterogenosti in raznolikosti partnerstva, interakcija bo logična, kar pomeni, da bodo 

sodelujoči akterji prepoznali dodano vrednost aktivnega sodelovanja in prenosa znanja z 

vidika njihove konkurenčne prednosti ter možnosti oblikovanja in osvajanja novega znanja z 

združevanjem ekonomskih, kulturnih, človeških in tehnoloških virov. Ustvarjanje odnosne 

zmogljivosti mreže pri tem lahko omogočajo posredniki, ki delujejo z namenom izmenjave in 

krepitve sposobnosti z vidika širše perspektive, ki ima za rezultat tako učinkovitejši razvoj 
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kolektivnih kot individualnih inovacij, ene namreč lahko spodbujajo druge in obratno. 

Posredniki ali podporne institucije so pomembne tudi z vidika razvoja upravljavskih 

zmogljivosti in tehnik za dvig ravni socialnega kapitala in samo implementacijo strategije 

inovativnih skupnosti.   

 

Aplikacijo uspešnega inovacijskega sistema tako definiramo kot skupek dolgoročno 

usmerjenih in ustrezno raziskovalno-analitično podprtih nacionalnih strategij, iz njih 

izhajajočega interdisciplinarnega, medresorskega oblikovanja mrežnih organizacij in povezav, 

ki so po potrebi v domeni in upravljanju predvsem odnosno kot tudi tehnološko in svetovalno 

kompetentnih in navzven formiranih podpornih institucij ter preseganje razdrobljenih lokalnih 

okvirjev in regionalno delovanje vseh relevantnih akterjev. Tak regionalni inovacijski sistem 

pomeni optimalno rabo ter iz te rabe izhajajoče spodbujanje in razvijanje predvsem 

premostitvenega socialnega kapitala, ki vpliva na večjo inovacijsko zmogljivost in omogoča 

inovativni preboj ter predstavlja še ne popolnoma ozaveščen, vendar ključni faktor, ki ločuje 

vodilne inovativne regije od manj uspešnih sledilk in inovacijsko skromnejših kohezij. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašalnik za polstrukturirane intervjuje s podpornimi institucijami 

 

 

Osnovni podatki 

Organizacija:    

Lokacija intervjuja:   

Datum intervjuja:   
Trajanje intervjuja:   

Intervjuvanec:   

 

Profil organizacije (PODATKE SE PRIDOBI IZ DRUGIH VIROV). 

1.1 Vrsta dejavnosti;  

1.2. leto ustanovitve in/ali začetka delovanja;  

 1.3. ustanovitelji, lastništvo in lastniški deleži;  

1.4. status (javni zavod, javno podjetje, zasebni zavod, zasebno podjetje, raziskovalni 

institut ipd.)  

1.5.upravna/ nadzorna telesa in njihova struktura;   

1.6. podatki o poslovanju (dohodek, dobiček, sredstva za R&D, sredstva za izobraževanje, 

število in demografija zaposlenih).  

 

Pred pričetkom intervjuja: 

Predstavitev namena raziskave 

Anonimiziranje  

Trajanje: do 60 minut 

Prošnja za dodatne informacije po e-mailu  

 

1. Kako je prišlo do pobude za ustanovitev organizacije in realizacije?    

2. Intelektualna lastnina 

2.1 Kakšen poudarek dajete zaščiti intelektualne lastnine? Ste na kakršnikoli način 

vpeti v zaščito intelektualne lastnine, bodi tudi za oziroma v imenu drugih 

organizacij/podjetij, s katerimi sodelujete?  

 



 

 

3. Inovacijski procesi v okolju (vprašanja temeljijo na predpostavki, da organizacija 

kot podporna organizacija sodeluje v inovacijskih procesih)  

3.1 Kakšna je vpetost vaše organizacije v inovacijske procese (neposredna, posredna; v 

lastni izvedbi, pretežno v sodelovanju ipd.) 

3.2 Bi inovacijske procese, v katere je vpeta vaša organizacija označili kot enostavne, 

na primer izboljšave obstoječih produktov ali delovnih procesov ali kot kompleksnejše 

probleme, na primer razvoj novih, radikalnih izdelkov in storitev? Se inovacijski procesi 

pogosto spreminjajo (na primer so velike razlike med inovacijskimi procesi pred 5 leti in 

danes)? 

3.3 Ocenjujete trend inovacijskih procesov v okolju, kjer delujete v obliki zaprtih 

inovacij (inovacije se izvajajo individualno, znotraj posameznih podjetij) ali v obliki 

odprtih inovacij (raziskovanje zunanjega znanja in idej – vhodnih aktivnosti kot tudi 

eksploatacija lastnega znanja – izhodne aktivnosti)? Kako ocenjujete nujnost prepletanja 

zunanjih virov znanja za uspešno inovacije in kakšna je vaša vloga pri tem? 

3.4 V primeru, da ste udeleženi v procesih odprtih inovacij, katere deležnike bi 

opredelili – so to končni uporabniki, samostojni raziskovalci, raziskovalni instituti, 

univerze ipd.? Kje različni akterji pridobite največ informacij in znanj, potrebnih za razvoj 

in uvajanje  novih produktov, postopkov, tehnologij?  

3.5 Je znanje, ki je potrebno za inovacijski proces po vašem mnenju dostopno 

(natančno veste, kateri zaposleni ali zunanji partner poseduje potrebno znanje ali je znanje 

bolj skrito in ga morate dodatno locirati, na primer s sistemom nagrajevanja ali kakim 

drugim sistemom motivacije različnih akterjev, da razkrijejo in uporabijo svoje znanje)? 

3.6 Katere faze bi opredelili pri inovacijskih procesih, v katere se najbolj aktivno 

oziroma neposredno vključujete (iskanje idej, preizkušanje idej, realizacija idej in uporaba 

idej) ter kako bi opredelili upravljanje in vašo vlogo pri posameznih fazah ali celotnega 

procesa inovacije (hierarhija, na podlagi avtoritete, na podlagi konsenza, so v primeru 

zunanjih partnerjev pri inovacijskih procesih potrebne pogodbe, ali uporabljate različne 

IKT, platforme za upravljanje procesa inovacije?  

3.7 Kaj po vašem mnenju spodbuja inovacijske procese (finančne spodbude in 

ugodnosti, možnost povezovanja, strokovna podpora, možnost povezovanja) in na drugi 

strani, kakšna tveganja zaznavate v zvezi z inovacijskimi procesi? 

4. Socialni kapital (v omrežju – mezzo nivo) 



 

 

4.1 Kako bi opredelili formalne in kako neformalne odnose med organizacijami 

oziroma podjetji, s katerimi sodelujete? So v okviru teh povezav oblikovane formalne 

skupine in ali funkcionirajo uspešno ali zaznavate tudi neformalno povezovanje med 

zaposlenimi v teh podjetjih? Kako po vašem mnenju to povezovanje vpliva tako na vašo 

kot na poslovno uspešnost podjetja, s katerim sodelujete? 

4.2 Kakšni so po vašem mnenju osrednji organizacijski izzivi današnjih podjetij in 

kako se vi soočate z njimi – kakšna je vaša vloga kot podporne institucije pri različnih 

izzivih podjetij (izboljšanje poslovne učinkovitosti, povečanje dobička, razvoj 

prepoznavnosti in znamke podjetja ipd.)? 

4.3 Kako pomembno je po vašem mnenju zaupanje v organizaciji/med organizacijami? 

Kako ga spodbujate oziroma vzdržujete? 

5. Povezovanje  

5.1 Na kak način financirate sodelovanja in skupne projekte (lastni viri, državni viri, 

evropski viri, nepovratna sredstva, kreditiranje)? 

5.2 Kako ocenjujete lokalne in regijske razvojne projekte, ki so(bili) sofinancirani iz 

javnih sredstev in kaj je po vašem mnenju merilo uspešnosti? Kakšne so koristi, ki jih 

različni akterji lahko imate/ste jih imeli od takšnih projektov? 

5.3 Je prisotnost podpornih institucij (gospodarskih zbornic, raziskovalnih institucij, 

regijskih razvojnih centrov ipd.) – torej vaša prisotnost po vašem mnenju ključna za 

povezovanje podjetij? So podjetja odprta za vaše spodbude ali se po vašem mnenju raje 

povezujejo individualno, glede na druge okoliščine (skupni interesi, geografska bližina 

ipd.)? 

 



 

 

Priloga 2: Vprašalnik za polstrukturirane intervjuje z visokotehnološkimi podjetji 

 

Osnovni podatki 

Organizacija:    

Lokacija intervjuja:   

Datum intervjuja:   
Trajanje intervjuja:   

Intervjuvanec:   

 

Profil podjetja (PODATKE SE PRIDOBI IZ DRUGIH VIROV). 

1. Vrsta dejavnosti;  

1.2. leto ustanovitve in/ali začetka delovanja;  

1.3. ustanovitelji, lastništvo in lastniški deleži;  

1.4. status (d.o.o., s.p., d.d., enota oz. podružnica domačega/tujega podjetja);  

1.5.upravna/ nadzorna telesa in njihova struktura;   

1.6. podatki o poslovanju (dohodek, dobiček, sredstva za R&D, sredstva za izobraževanje, 

število in demografija zaposlenih).  

 

Pred pričetkom intervjuja: 

Predstavitev namena raziskave 

Anonimiziranje  

Trajanje: do 60 minut 

Prošnja za dodatne informacije po e-mailu  

 

Uvod 

1. Kako je prišlo do pobude za ustanovitev podjetja in do realizacije?    

2. Notranja organizacija in delitev dela 

2.1 Kako je podjetje organizirano: po oddelkih ali bolj v smislu projektnega, timskega 

dela?  Ali so te entitete fiksne ali se spreminjajo glede na sprotne potrebe?  

3. Pomen raziskovalno-razvojne ter inovativne dejavnosti  

Izhajamo iz predpostavke, da je vaše podjetje visokotehnološko in razvojno-raziskovalno 

intenzivno podjetje. 

3.1 Pojmujete vaše podjetje bolj kot razvojno-raziskovalno skupino/projekt ali kot 

običajno podjetje/firmo? 



 

 

Se vaše podjetje glede na način dela in organizacije razlikuje od drugih podjetij, ki jih 

poznate? Kako bi opredelili morebitne razlike? 

3.2 Opredeljujete svoje podjetje kot inovativno? Kakšni so po vašem mnenju kriteriji, 

da se neko podjetje imenuje inovativno? V čem je inovativnost vaših izdelkov oziroma 

storitev? 

3.3 Kolikšen delež  dohodka letno namenjate za RRD ter koliko sodelavcev se v 

glavnem ukvarja z RRD? Kaj je glavni cilj obstoja in razvoja RRD v vašem podjetju?  

3.4 Kakšen poudarek dajete zaščiti intelektualne lastnine? Posedujete patente, zaščitene 

v Sloveniji in/ali Evropi? Koliko? Ustvarjate prihodke od prodaje lastnih patentov (licenc)? 

Ali sami kupujete licence? Bi lahko opredelili še druge izdatke za inovacije, ki se ne vežejo 

na RRD? 

4. Inovacijski procesi v podjetju  

4.1 Bi inovacijske procese v vašem podjetju označili kot enostavne, na primer 

izboljšave obstoječih produktov ali delovnih procesov ali kot kompleksnejše probleme, na 

primer razvoj novih, radikalnih izdelkov in storitev? Se inovacijski procesi pogosto 

spreminjajo (na primer so velike razlike med inovacijskimi procesi pred 5 leti in danes)? 

4.2 Bi ocenili, da je za uspešnost inovacijskih procesov zadostno obstoječe znanje v 

podjetju ali se pri upravljanju inovacij poslužujete zunanjih virov znanja? Bi torej svoje 

inovacijske procese opredelili kot odprte inovacije (raziskovanje zunanjega znanja in idej – 

vhodnih aktivnosti kot tudi eksploatacija lastnega znanja – izhodne aktivnosti) ali kot 

zaprte inovacije (potekajo zgolj v podjetju)? 

4.3 V primeru, da inovacijski procesi potekajo v sodelovanju z zunanjimi akterji, katere 

deležnike bi opredelili – so to končni uporabniki, samostojni raziskovalci, raziskovalni 

instituti, univerze ipd.? Kje pridobite največ informacij in znanj, potrebnih za razvoj in 

uvajanje  novih produktov, postopkov, tehnologij?  

4.4 Je znanje, ki ga potrebujete, dostopno (natančno veste, kateri zaposleni ali zunanji 

partner poseduje potrebno znanje ali je znanje bolj skrito in ga morate dodatno locirati, na 

primer s sistemom nagrajevanja ali kakim drugim sistemom motivacije zaposlenih, da 

razkrijejo in uporabijo svoje znanje)? 

4.5 Katere faze bi opredelili pri inovacijskih procesih v vašem podjetju (iskanje idej, 

preizkušanje idej, realizacija idej in uporaba idej) ter kako bi opredelili upravljanje 

posameznih faz ali celotnega procesa inovacije (hierarhija, na podlagi avtoritete, na 



 

 

podlagi konsenza, so v primeru zunanjih partnerjev pri inovacijskih procesih potrebne 

pogodbe, ali uporabljate različne IKT, platforme za upravljanje procesa inovacije?  

4.6 Kaj po vašem mnenju spodbuja inovacijske procese (finančne spodbude in 

ugodnosti, možnost povezovanja, strokovna podpora, možnost povezovanja) in na drugi 

strani, kakšna tveganja zaznavate v zvezi z inovacijskimi procesi? 

5. Socialni kapital (v podjetju, mikro nivo ter med podjetji – mezzo nivo) 

5.1 Kako bi opredelili formalne in kako neformalne odnose v podjetju/izven podjetja? 

So v okviru podjetja/izven podjetja oblikovane formalne skupine in ali funkcionirajo 

uspešno ali zaznavate tudi neformalno povezovanje med zaposlenimi? Kako po vašem 

mnenju to povezovanje vpliva na poslovno uspešnost podjetja? 

5.2 Ima podjetje izdelano poslovno strategijo in vizijo in ali so zaposleni seznanjeni z 

njo oziroma do katere stopnje so po vašem mnenju povezani z njo? Kje se to odraža? 

5.3 Kakšni so po vašem mnenju osrednji organizacijski izzivi podjetja in kako se 

soočate z njimi (izboljšanje poslovne učinkovitosti, povečanje dobička, razvoj 

prepoznavnosti in znamke podjetja ipd.)? 

5.4 Kakšni so po vašem mnenju osebni cilji zaposlenih v podjetju in na kak način jih 

zaposleni lahko dosegajo (je njihov cilj višja plača, napredovanje ali njihovi cilji sovpadajo 

z organizacijskimi cilji, so torej ponosni na izvedene projekte ipd. četudi niso finančno 

neposredno nagrajeni iz njih? Kako bi ocenili predanost zaposlenih? 

5.5 Kako pomembno je po vašem mnenju zaupanje v podjetju/med podjetjem in 

zunanjimi partnerji? Kako ga spodbujate oziroma vzdržujete? 

5.6 Kaj je po vašem mnenju najvišja vrednota podjetja (ugodno delovno okolje, odnosi, 

izid na trgu, profesionalizem, odgovornost ipd.)? Delite vrednote z zunanjimi partnerji? 

5.7 Na kak način spodbujate zaposlene k večji produktivnosti, učinkovitosti? Obstajajo 

sistemi norm, pravil, formalnega nagrajevanja ali so spodbude povečini neformalne? Delite 

norme z zunanjimi partnerji? 

6. Povezovanje in podporne institucije 

6.1 Sodelujete, ste kdaj sodelovali ali ste naklonjeni sodelovanju v prihodnje (vi osebno 

ali sodelavci) v skupnih projektih z drugimi podjetji in/ali organizacijami? Lahko 

opredelite področja sodelovanja (razvoj skupnih produktov ali storitev, skupno nastopanje 

na trgu) in vrsto sodelovanja (strateška partnerstva, tržna razmerja, podjetniški grozdi 



 

 

oziroma podjetniške mreže ipd.)? Na kak način financirate sodelovanja in skupne projekte 

(lastni viri, državni viri, evropski viri, nepovratna sredstva, kreditiranje)? 

6.2 Kako ocenjujete lokalne in regijske razvojne projekte, ki so(bili) sofinancirani iz 

javnih sredstev z vidika uspešnosti poslovanja vašega podjetja? Koristi, ki jih imate/ste jih 

imeli od takšnih projektov? 

6.3 Je prisotnost podpornih institucij (gospodarskih zbornic, raziskovalnih institucij, 

regijskih razvojnih centrov ipd.) po vašem mnenju ključna za povezovanje podjetij? Se 

povezujete na njihovo spodbudo ali individualno, glede na druge okoliščine (skupni 

interesi, geografska bližina ipd.)? 

 



 

 

Priloga 3: TRANSKRIPTI INTERVJUJEV 

 

Prepisi intervjujev oziroma transkripti so prilagojeni do te mere, da zagotavljajo varovanje 

osebnih podatkov ter onemogočajo razkrivanje poslovnih skrivnosti deležnikov, vključenih 

v raziskavo. Prikrivanje podatkov oziroma delov prepisa, ki bi pomenil bodisi razkrivanje 

osebnih podatkov bodisi podatkov, vezanih na specifičnost delovanja, poslovnih procesov 

in ostalega, kar je mogoče v različnih kontekstih razumeti kot poslovno skrivnost, je 

označeno s tremi pikami med deli besedila. 

 

INTERVJU 1 

V: Pobuda za ustanovitev vašega podjetja, vaši začetki, realizacija idej, ki se kažejo v 

današnji aktivnosti podjetja? 

To je zelo pomembno, in pa mladosti v katerem se znajdeš. Jaz sem se znašel v obrtni 

delavnici, kjer se je ustvarjalo, delalo. In enostavno te potegne zraven, da tudi kot otrok se 

začneš igrati, ustvarjati in potem razmišljaš kako boš to unovčil. In že kot otrok spremeniš 

razmišljanje, kot ga otroci že v igri, se grejo trgovine in tako naprej. Kdo o kaj naredil in 

kaj bo dobil za to. Jaz sem imel to srečo, da sem se znašel v takšnem okolju. Sem pa 

prinesel ta naboj radovednosti pa energije seveda na svet. Se moraš roditi z tem refleksom, 

da imaš dam to željo nekaj najti, kar še drugi pred tabo niso. To je bila moja, jaz sem se od 

12 leta sam preživljal. Po šoli sem delal v delavnici, sem prodajal tiste izdelke, pozneje 

sode. Seveda potem je usoda nanesla, da sem ostal brez očeta. Mati je postala vdova, 

vodila je delavnico in jaz sem postal z 16 leti tehnični vodja. Tako da kot gimnazijec in 

potem ni konca. Imaš kakšne uspehe, pri 17 sem naredil prvi stroj, ki je še zdaj aktualen po 

celi južni Evropi jih imajo. In potem sme se odločil za študij strojništva, začel obrt kot sam, 

obrtnik, šel čez vso to razvoj v prejšnjem sistemu, ena obrt več obrti, pozneje prva privatna 

tovarna oziroma zadruga v prejšnjem sistemu, potem tranzicija, ki je bila totalno 

neracionalno obdobje. Sproti pa večen razvoj, vsaj dan razmišljanje kaj boš novega 

naredil in danes smo tukaj. Firma z 300 zaposlenimi. S sinom imama, v bistvu sta dve firmi 

in seveda problemov kar nekaj, s tem da nam je uspelo priti čez vse krize, in na svetovni 

trg, kjer smo vodilna firma na področju obdelave tega lepljenega lesa.  

V: Vaše podjetje je povezano tudi, je del nekega avstrijskega podjetja, oni majo neki 

manjši delež? 



 

 

Ne, mi imamo firmo, ki je čisto ista, isti lastniki z 4 zaposlenimi. 

V: Pa še na eni drugi lokaciji potem? 

Ja pa še v Nemčiji je firma enega prodajalca. To so prodajne firme, samo prodajajo. 

V: Je vaše podjetje organizirano fleksibilno, se nevem prilagajate glede na naročila, 

projekte v smisli teamskega dela ali so te vaše fiksne in se samo na sprotne potrebe 

spreminjajo.  

Mi sledimo trgu. Absolutno sledimo trgu, trendom na trgu, razvoju ko t v formuli 1, vedno 

želimo biti prvi. In nam to tudi do nekje uspeva. Zato je to zelo naporno, močan mora biti 

razvoj, inženiring. In potem moramo to seveda sami izdelati, ker sicer bi bila pot predolga. 

Zato sta 2 firmi. Ena se ukvarja z trženjem, načrtovanjem, dokumentacijo. Druga pa z 

realizacijo, proizvodnjo. In to je to.  

V: Torej je ta struktura povezana izključno z potrebami na trgu.. 

Ja pa lasten razvoj. Mi nimamo nobenih dodelavnih poslov. Ker problem slovenske 

industrije je, da se je zadovoljila s tem, da izdeluje komponente ali pa dele za evropske 

firme in je s tem popolnoma odvisna. Mi pa nismo. To je velika razlika. Seveda je pot do 

takšne firme kot smo mi veliko daljša, ta generacija podjetnikov, ki je ob prelomu te 90let 

se podala v podjetništvo ni bila pripravljena, ker je marsikdo bil že v letih, čakati eno 

generacijo. Če pa startaš kot mlad človek, si pripravljen delati do konca, pripravljen si to 

nesti v svoje potomce, če so sposobni in počakati, da se celo od drugih generacij uspehi 

udejanijo. Pri nas se to zdaj dogaja, da se je pokazalo, da so te odločitve v preteklosti bile 

prave.  

V: Lahko torej rečemo, da ste podjetje, ki ste raziskovalno – razvojno intenzivni, z lastnim 

razvojem, in da ste inovativno. Kaj je po vašem mnenju kriterij, da je neko podjetje 

pojmovano kot inovativno?  

Da ima nosilce, ki so sposobni za inovacije. Predvsem mora vodja, tudi lastnik, prednosti 

imajo seveda privatne firme. Zakaj? Ker je če inovator, tisti ki ima ideje obenem lastnik, ni 

bojazni da to znanje odide iz firme, ostaja tudi v naslednji generaciji. In on potem, ko je 

sam inovator si pridobi takšne sodelavce, ki so tudi sposobni inovativnega razmišljanja in 

cela firma začne utripati malo drugače, kot tista, ki samo čaka kdaj o dobila kakšno delo.  

V: Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da vi imate raziskovalno skupino. Mislim, da 

imate 10 zaposlenih v raziskovalni skupini. Kolikšen je po vaši oceni sicer delež ljudi v 



 

 

podjetju, ki se ukvarja z raziskovalno – razvojno dejavnostjo in kolikšen delež sredstev 

namenjate za to?  

Pri nas vodi to …. Če imate željo jo lahko povabiva, da vam kaj pove. Ona je prinesla ta 

raziskovalni del. Kaj bi rekel. Zraven inovacije, ki je intimna, zasebna zadeva, ko imaš 

idejo. Je nekaj logistika v firmi, informacijski sistem, razvoj kot tak, ki ga potrebno nekako 

opredeliti, to se mora pa ukvarjati nekdo, ki je profesionalec. To je pa ona ima vse te 

licence in skrbi za to, da smo tudi uradno, da imamo ISO, da imamo raziskovalno skupino, 

da lahko kandiramo za, nekih evropskih sredstev še nismo, nekaj malega pred leti za neko 

strojno opremo. Ampak za to skrbi ona in bi vam ona lahko to razložila.  

V: Zaposlujete mlade raziskovalce? 

Glejte, raziskovalec je za nas takšna beseda, raziskovalec je vsak mlad človek. Mi si želimo 

mladi ljudi, ki imajo energijo. Trenutno so najbolj uspešni mladi ljudje, ki imajo energije 

malo več, kljub temu, da so zato malo fizično močnejši in potetovirani, ker jih razganja, 

bom tako povedal. So zelo odporni in prilagodljivi za razliko od tistih diplomantov, ki 

pridejo plahi z tisto diplomo in mislijo, da je vse rešeno, ker imajo tisto diplomo v rokah. 

To je samo vstopnica na spopad, ki te čaka. To pozabljamo, da če imaš vstopnico za 

balkon ali parter, s to vstopnico prideš v en segment delovne aktivnosti za katero se 

odločiš, vendar potem se komaj začenja. Tako da je zanimivo, trenutno imamo veliko 

pomanjkanje kadrov. Mi smo ukinili te profesionalne, strokovne šole, ki os bile v sklopu …, 

…, in tako naprej. Tega ni več, ni strugarjev, ni rezkarjev. Ni poklicev, ki bi bili izdelani, 

tako da moremo samo za to skrbeti. Načrtujemo tudi svojo šolo, takoj ko bo zakonodaja 

omogočila ponovno vajeništvo. Ker ukinitev vajeništva je bila napačna, zelo napačna 

odločitev, ker so morda slovenci mislili, da bomo vsi manegirali delali bodo pa drugi.  

V: Torej vi se bolj usmerjate v razvoj kadrov za proizvodnjo, ne toliko za razvojno.. 

Tudi. Delamo tudi z inženirji leta, saj inženir ni sposoben ko pride se vključiti in narediti. 

Na vseh frontah, vse rabiš. Od strugarja, do magistra strojništva, doktorja. Tudi takšne 

imamo. 

V: Intelektualna lastnina. Kakšen pomen dajete zaščiti intelektualne lastnine, sami 

posedujete patente zaščitene v Sloveniji in Evropi, ali tudi kupujete licence? 

Ne kupujemo nobenih licenc. To so vse lastni patenti, tam jih vidite na steni. Od ameriških, 

evropskih. Mi posedujemo tudi en patent za …, ki je edini na svetu. Precej stvari teče po 

svetu. To smo zaščitili tako.  



 

 

V: stvari, ki ste jih zaščitili so v bistvu stvari, od katerih podjetje pridobiva prihodke? 

Ja in so garancija, da v kriznem lasu znaš nekaj, kar drugi ne zanjo. Ali pa daš na trg. To 

nas je tudi pripeljalo čez krize. V času krize so te inovacije tudi nastale kot patenti. Ko smo 

rekli, nekaj moramo iznajti, ker nam ni rešitve. Vsaka firma se znajde občasno na takšnem 

preizkusu, ali bo preživela, ali jo do odplaknilo. Preživi takrat, če ima dovolj kvaliteten 

program, če ima lastne rešitve, ki jih drugi nimajo. In potem s tem..  

V: Torej patente zaščitite? 

Ja. 

V: In smatrate, da je regulativa za zaščito patentov pri nas dobra? 

Mi jih tak odzunaj ali pa doma zaščitimo. Predvsem v teh … v EU, nekaj imamo tudi v 

Ameriki. Tam imamo neko zaščito na Japonskem, ker smo tja dobavili celo tovarno našo. 

Seveda je to neki strošek, ampak nujen.  

V: So bistvene razlike med ameriško zaščito lastnine, pa japonsko pa recimo ... 

Ne, ni velikih razlik tu. To pa stroški za inovatorje začetnike trd oreh, ker je veliki strošek. 

In nekaj let traja, da ti tak patent potem priznajo. 

V: Pridejo vsi patenti na trg? 

Ja. Pri nas vsi. Eno so uspešnejši, eno so pa samo zaščita pred konkurenco.  

V: Se pravi nimate nekega znatnega deleža patentov, ki bi ostajali samo v fazi prijave? 

Ne vse se realizira, tu je razlika. Med inovatorji ki imajo ideje in potem odnehajo in grej 

na drugo idejo. In jo ljubosumno skrivajo za sebe. Teh je veliko, ti ne morejo biti uspešni. 

Ker zelo težko pa je takšno idejo imeti, da idejo prodaš za veliki denar. Pri nas to nikoli ni 

prišlo v poštev. Računamo kot družinska firma, računamo na daljši rok in te inovacije 

bodo naprej.  

V: Inovacijski procesi, s katerimi se v veliki večini pretežno ukvarjate… Bi jih označili kot 

izboljšave nekih obstoječih produktov, storitev ali bi jih označili kot neke kompleksne, 

inovacijske procese za razvoj radikalnih, čisto novih stvari? 

Obojno. … je svetovni patent. To je edina rešitev prejšnjem stoletju. Alternativa ne, …. In 

trenutno imajo vse multinacionalke za površinsko obdelavo …, potem te stroje, ker drugih 

sploh ni. To je  takšna, kako bi rekel prava iznajdba. Drugo pa so lahko tudi izboljšave. So 

različne. … pa je ena zadeva, ki je nastala, saj vam lahko tak stroj tudi pokažem potem.  



 

 

V: Bi ocenili, da je za uspešnost inovacijskih procesov zadostno znanje, ki ga imate v 

podjetju med zaposlenimi, ali se obračate tudi k zunanjim podpornim institucijam, omenili 

ste sodelovanje z Univerzo v …, iščete torej tudi znanje zunaj podjetja? 

No z univerzo se tudi včasih skupno kakšno, preko teh diplomskih nalog se srečamo, 

vendar tisto kar moremo, ko nam gre za nohte, moramo več ali manj sami rešiti. Tam tudi 

univerza ni rešitev. Eni mislijo, da ko imajo univerzo zraven, da je s tem vse zagotovljeno. 

Ni dovolj. Predvsem moraš poznati stanje obstoječega v svetu, potem pa tudi teorija, ne 

greš delati perpetum mobile. Moraš poznati fiziko ipd.  

V: Torej poiščete vire zunaj, ampak ne v smislu nekega aktivnega partnerstva, vendar zgolj 

poiščete informacije …  

Inovacije so več ali manj, tiste izvirne, so stvar mene in mojega sina. Midva sva v glavnem 

inovatorja. Izboljšave pa tudi zaposleni prinesejo.  

V: Pri iskanju oziroma lociranju tega znanje pri zaposlenih. Ali lahko hitro ugotovite, 

kateri zaposleni ima neko znanje ali imate kakšne posebne metode, da jih spodbujate? Da 

locirate to znanje, da v bistvu ugotovite, da nekdo ki ga imate v firmi zna nekaj, kar je 

koristno v smislu inovacije …  

Zanimivo je to, da znanje ki ga prinesejo, je samo orodje. Kasneje pa se izkaže, da so te 

prirojene dispozicije, daleč prekašajo tiste, ki jih da šola. In pri nas se zgodi, da tudi 

magister je risar, tehnik je pa projektant in šef. Tudi to je. Ker so to različne veščine, ki jih 

pač eden ima, drugi pa nima.  

V: Na kak način pa jih prepoznate, locirate? 

Skozi delo. Kaj je kdo sposoben narediti. Kakšne ideje ima. Mi imamo tudi navadnega 

mizarja, ki je vodja projekta in so mu inženirji podrejeni. Tudi to se dogaja.  

V: Pa to hitro ugotovite, ali je to dolgotrajen proces? 

Ampak ne na področju bomo rekli, to je bolj na področju že vodenja projektov, pri samem 

delu je že nujna izobrazba. Ne more biti inovator nekdo, ki ne pozna v strojništvu tistih 

zakonitosti in nima dovolj teh znanj. Pa zaide…  

V: Katere faze bi opredelili pri inovacijskih procesih v svojih procesih? Če prav razumem, 

se vi ukvarjate s celotnim postopkom, od iskanja idej, generiranja idej, preizkušanja idej, 

do samega produkta na trgu … 

Ja. Vedno. To je malokomu dano, zato je tudi nastala tovarna, ker kot obrtnik, nisi imel 

šans, da bi realiziral neko idejo. Zdaj jo pa imaš, tudi če nekaj to stane, si lahko rečeš da 



 

 

boš razvil to pa to. Mi smo razvili en stroj, sicer je kot prototip šel v Južno Afriko pa na 

Japonsko, pa dobro dela. Ker si privoščijo res firme, ki imajo neko znanje, drugače je to 

lahko nevarno.  

V: Orientirate se po potrebah trga, ali zaznavate kakšne druge spodbude še, ki so dobre za 

to da se začnete ukvarjati z razvojem neke ideje? Bodisi so to neke finančne spodbude … 

Finančnih spodbud ni. Jaz sem do najboljših rešitev vedno prišel v skrajnih stiski krize. Ko 

rečeš, moram nekaj izumiti. In v naravi je tako, živo bitje v stiski je zelo iznajdljivo. Zato, 

se mi ne smemo tožiti, da imajo drugi seveda imajo boljše možnosti za delo, vendar mislim 

da smo se mi slovenci polenili, ker smo zapadli v neko prepričanje 90-leta, da bo Evropa 

vse omogočila, vso blagostanje. Potem privatizacija je bila popolnoma zgrešeno speljana. 

Najboljše stvari pri nas so nastale v stiski, ko ti gre pa s vprašaš, nekaj moramo narediti 

boljše kot konkurenca. To je ta spopad, ki ga ne dojemamo. Niti z vzgojo, niti z šolo pa niti 

z prakso, nič se nam več ne splača. Nam se ne splača črpanje vode iz radenske, nam se ne 

splačajo sokovi, nam se ne splača mlin, hrana, ne zelenjava, nič. In tu, to je zelo 

zaskrbljujoče, ker živimo v nekem lažnem blagostanju, ki pa je kratkotrajno in dobiš na to 

odgovor v zadolženosti cele nacije. In ta nacija je vedno starejša in kot taka se ve kaj jo 

čaka. Situacija je zelo zaskrbljujoča. Jaz opažam v sedanjem trenutku marsikoga že 

začenja skrbeti, predvsem od teh mladih, ki imajo nekaj izkušenj že, da stvari ne peljejo v 

pravo smer v Sloveniji. Populacija, vi nimate več mladih, ki bi skopali jarek na roke, vse je 

tako. Zdaj pa če bomo delovno, če greš v te navadne firme, ki se ukvarjajo z vajenci pa 

temi dodelavnimi posli, to je vse uvožena delovna sila. Slovenci pa na področjih, kjer bi 

morali kot managerji, vodje, raziskovalci morali dati nekaj od sebe, to ni so dovolj dojeli, 

kaj to pomeni. 

V: Malo bi se še ustavila pri samih odnosih znotraj podjetja. Kako bi opredelili formalne 

in kako neformalne odnose v podjetju? Oziroma v podjetju so verjetno skupine zaposlenih 

organizirane formalno, ali zaznavate tudi neke neformalne oblike povezovanja, ki se 

odražajo tudi v delovnem procesu? 

Firma in zaposleni so živ organizem, s katerim se moraš tudi ukvarjati. Eno podjetje ima 

sindikat, drugo nima. Moram reči, da ta odnos s sindikatom je vedno bil zelo vredu. Imamo 

pa tudi odnos z posameznikom, trudimo se. Ni še na tistem nivoju, ko bi moral biti, ampak 

se trudimo, da spremljamo in pogosto tudi kaj pomagamo, da pride preko neke 



 

 

problematike, ki se mu zgodi. To se pravi je ena povezanost, ali je to po nekih sodobnih 

konceptih ali po klasičnih. Jaz kot lastnik in moj se trudimo, da držimo kontakt z vsemi. 

V: Imate kakšne posebne spodbude za doseganje večje produktivnosti zaposlenih, 

motivacijo zaposlenih. Jih nagrajujete za nove ideje ali kaj podobnega? 

Če se nekdo izkaže, da je napredoval, mu dvignemo plačo, dvignemo %. Saj se to mesečno 

ocenjuje. Mojstri dajo svoje ocene, jaz potem to zberem se posvetujemo a nekako skušamo 

slediti. In so potem tudi plače temu primerne. Je pa za 300 zaposlenih to plače skoraj 

900.000, kar pa ni malo. Smo tam, kjer pač zmoremo. Seveda, nimamo v firmi ne opažamo 

nekih večjih skupin, ki bi se povezovale in ustvarjale eno nelagodnost. To skušamo 

razrešiti na startu. Neko nezadovoljstvo in tako naprej.  

V: Koliko je po vašem mnenju pomembno zaupanje, kar pač pomeni, da zaposleni zaupajo 

drug drugemu, vodstvu in pa podjetju? Torej neki sistem, v katerega so vpeti …  

Bi rekel veliko. Ker smo prišli skozi vse krize. Ko so plače zamujale več kot en mesec so 

ljudje stali tu, lahko si prišel pred njih in jim rekel, jaz obljubim, da bomo zvozili. Samo ne 

izgubite živcev. Zato ker zaposleni imajo še zmeraj po možnost, da podjetje, če nimajo 

mesec dni plače ukinejo, dobesedno. Imajo vso možnost in pravico. To je bilo pred par leti, 

ko smo nasedli pri enem poslu z Rusi. Pa še kriza je udarila, vse je udarilo na kup. Ko je 

bilo, za vse poznavalce smo bili mrtvi. Za vse bančnike, za vse strokovne institucije, ker 

nobeden ni sposoben … banke nimajo sposobnih seniorjev, ki bi lahko ocenjevali, če je ena 

firma ima.. to so kaj bi rekel, to je nastalo sedaj v enem kratkem obdobju. Kadri, elita ki 

nima kilometrine, nima življenjskih izkušenj v evropskih bankah. V evropskih bankah 

sedijo lastniki, managerji, ki jim ni denar več pomemben, ampak jim je to v čast, da rečejo 

tu bomo investirali in kje ne bomo. Ko gledamo kako so mi naredili bančno luknjo, to je 

smešno. To ne sramota, to je otročje ampak je tako bilo. Če j nekdo upal, da bo poplača z 

neko aktivnostjo milijonske kredite je naiven in naivni so tisti, ki so mu to omogočili.  

V: Torej vam so tudi v tem času potem zaposleni zaupali in ste vi tudi trudite, da ohranjate 

ta nivo? Torej bi rekli, da se poistovetijo zaposleni s podjetjem …  

Bom rekel mene dnevno, tedensko vprašajo, šef kako ste, kakšno je zdravje. Se pravi dokler 

smo popolnoma  sigurni …  

V: Da je šef zdrav? 

Ja. To je na zelo visokem nivoju. Ker nikoli nisem nekaj obljubil, kar nisem speljal. In 

zastavil sem tudi besedo takrat ko je bilo brezizhodno. Namreč kot podjetnik s stažem 



 

 

40,50 let, če si do sebe in do ostalih korekten, potem lahko daš pravo oceno. Ali bo ena 

stvar preživela … ker to je bilo grozljivo. Pro banka je šla v stečaj, čez noč je hotela imeti 

vse nazaj. Rusi so nas, recimo ruski posli so nas … opremo so nam tu pustili, pa tudi 

denarja nismo dobili. Finančno imaš ti neko vrednost, ni pa denarja ne. Ampak smo pa 

zvozili. Smo nekaj odprodali, smo zvozili. In bomo zelo pazili, da se ne bo ponovila takšna 

zadeva. Trenutno pa imamo ogromno dela že za naslednje leto. To pa ima redko kdo, tako 

da iščemo mlade ljudi. Iščemo jih z vso vnemo. Da bi iz njih naredili od poklicev do vodij 

posameznih teh. 

V: Malo bi se še samo vrnila. Omenjala sva že podporne institucij, univerze itd. Sodelujete 

oziroma ste kdaj sodelovali, ste naklonjeni sodelovanju v prihodnje z nekimi drugimi 

organizacijami, tudi podjetji, univerzami? 

Smo naklonjeni, vendar do sedaj stvari tečejo tako hitro, da smo prepuščeni tem lastnim 

zmogljivostim. Ker ostalo je vse na predolgi rok.  

V: Pa bi bili pripravljeni zagotoviti tudi lastna finančna sredstva za neko takšno 

povezovanje, ali pa za kak takšen skupen projekt? 

To ne. Mi kot družinsko podjetje izključujemo možnost tujega vložka, nas to ne zanima. Ker 

so potem namesto v razvoj grejo dividende v privat, takrat ko je dobro. Grejo v žepe 

delničarjev, v privatni firmi pa ne.  

V: Moje naslednje vprašanje je v bistvu kot sva rekla, je bilo tudi v tem okolju kar nekaj 

lokalnih in regijskih projektov sofinanciranih iz javnih sredstev. Kako bi ocenili, ste 

seznanjeni z kakšnimi takšnimi aktivnostmi in kako bi ocenili njihov vpliv na dejansko 

poslovno uspešnos?. Tistih, ki so bili neposredno in pa mogoče tistih, ki so bili posredno 

povezani? 

Mi zagovarjamo, zdaj bom najprej to povedal, mi zagovarjamo samo primerno okolje, 

nobenih subvencij. To je naša izjava. Nobenega denarja direktno. Ampak okolje. Takrat ko 

je nastajala, ko smo spremenili to kolektivno ekonomijo, prejšnjo zasebno iniciativo smo 

naredili veliko napako. Pokradli smo vse tiste, ki so verjeli v to in zastavili svoje hiše za 

kredite. Šli v biznis pa so obresti na začetku bile večji, kot je bil največji donos od dobička. 

To so šli vsi na oltar te tranzicije in tudi svojim otrokom ne bodo svetovali naj se grejo 

zasebno iniciativo. Zato imamo toliko teh uslužbencev, ki silijo v tele službe, ki bi kvazi naj 

bile zagotovljene. Niso pa kreativne in ustvarjalne. Če bi šel za denar, ki so ga Slovenci 



 

 

dali za te lepe hiše v male delavnice, jaz sem začel v svinjski kuhinji moje matere, danes pa 

je to tu fabrika tam fabrika.  

V: Ko rečete okolje, mislite na infrastrukturno okolje ali v smislu nekih družbenih … 

Ne infrastrukturno, miselnost. Miselnost je bila bolna, jaz sme opozarjal. Jaz sem bil v 

prvem parlamentu, dve leti. In sem opozarjal, da so to navidezne zadeve da smo v Evropi. 

Da je to pravzaprav vstop v prostor, kjer se bo potrebno dokazati. Jaz sem presrečen, da 

nam je to uspelo, ker od začetka prodati en stroj Nemcem z jugo znamko, danes nemške 

tovarne mečejo svoje stroje ven, pa naše montirajo. Ne svoje zastarele stoje, ampak stroje, 

ki so stari par let  zamenjujejo z našimi, ker jim prinesejo večji učinek. To je pa daljši 

proces, da do tega pride. Elitne evropske firme, vse te firme imajo naše stroje. Jih vidite, 

tukaj… ko lahko vidite tudi ta naš razvoj. Morali bi imeti več izvoznikov. To je datum 1983. 

Tu je zgodovina, tu ja ta spremljanje tega boja za vstop med elito. Tu imate zanimiv naslov 

… Mi smo imeli prvo privatno tovarno v celem bivšem socialističnem ekonomiji, v vsej 

Evropi. 1986 leta, letos bo 30 let. Ti naslovi nam veliko povejo. Jaz sem imel 1989 

predavanje v general štabu jugoslovanske vojske v Beogradu. Tam imam članke, so me 

povabili. Ker je tukaj tudi vojska.. Jugoslavija kot taka je dojela, da je eno obdobje je 

mimo. Kako. Mi pa smo imeli že privatno podjetje. In takrat se je zvrstilo tukaj vsa elita, ki 

jo je zanimalo to. Tu so bili od veleposlanikov, recimo tukaj obisk. … je leta 1988 izjavil, 

da če uspelo zdržati do spomladi, se bomo, imamo možnost, da se izognemo državljanski 

vojni. To je meni povedal, ko drugi o tem niso slišali. Tole pa je ta … . Mi se ne toliko, če 

se za nas zanimajo povemo če ne pa lepo peljemo svojo pot. Jaz sem bil športnik vem kako 

se pride do rezultata, je pa to tako 1994 smo dobili ameriško nagrado za stroj, ki je bil 

svetovni hit. Niti en bančnik ni prišel vprašati, če potrebujemo denar. Pa ga tudi nismo 

dobili. Pa smo veseli. Konkurenca pa je vedno, ko smo bili v krizi čakala, da bi nas kupila 

iz stečaja. To so izjemni pritiski, ki jim moraš biti kos.  

V: Ampak če prav razumem, čez to ste se vi vedno bolj kot ne zanašali nase. Niste računali 

na neke državne pomoči, strategije. Sedaj bi še vas samo za zadnje vprašanje vprašala 

kako v bistvu ocenjujete nacionalne in pa tudi regionalne strategije na področju 

spodbujanja spodbujanja podjetništva za dvig večje inovacijske zmogljivosti? Vaše mnenje 

v pravo smer dosežejo svoj cilj ali …  

Samo nase. Nekaj ja. Ne morem reči, tudi mi smo dobili nekaj evropskih sredstev za nekaj 

strojev, ki uspešno delajo. Smo izpolnili vse te pogoje. Drugače subvencij pa nobenih. 



 

 

Seveda država takrat, ko smo bili na kolenih, pa v prisilni poravnani v 90 letih je imela to 

pamet, da se je odločila ne za stečaj firme ampak za odpis tistih enormnih delov obresti, ki 

so bile takrat usodne za razvoj podjetništva v Sloveniji.  

V: Vi ste vodja razvojno - raziskovalne dejavnosti pri vas. V raziskovalni skupini je 10 

zaposlenih, mislim da.  

Ne. Preko 40 jih imamo not. So v postopku ja pridobivanja, habilitacije. Drugače pa to je 

razvojna enota, notri so zaposleni z najmanj visokošolsko izobrazbo naprej.  

V: Zaposlujete tudi mlade raziskovalce? 

Mladih raziskovalcev preko univerze ne, to ni učinkovito. Imamo pa podiplomce in pa 

številne obvezne praske študentov in srednješolcev, ki delajo obvezne prakse. In potem tudi 

diplome. Sedaj je veliko teh bolonjskih sistemov notri, teh magisterijev ne znanstvenih 

ampak tistih, ki dobijo nazive.. tako da tiste imamo notri in tisti tudi se ukvarjajo z temi 

raziskavami.  

V: Raziskave usmerjate v samo podjetje. Ker ozjav pa citatov pa tega pa ni, ne? 

Objav pa citatov ni. Jaz pred leti sem nekaj pisala, ko sem še bila v fazi pridobivanja 

doktorata. Potem pa mi je zmanjkalo časa. Tako da, nekaj objav jaz osebno imam, s strani 

firme pa ni ne.  

V: Sem še mislila, ker sva se tudi pogovarjala o nekem deležu prihodkov, ki se namenja za 

razvojno – raziskovalno dejavnost v podjetju na koliko bi ga ocenili?  

Ja, mi imamo nekako ocenjujemo tako. Mi imamo raziskave in razvoj v vidiku davčne 

olajšave tretirane in pa tudi te projekte. Imamo pa nekje na letni ravni 10 % čistih 

prihodkov gre v čisti razvoj. Ker nekaj je, je potrebno razlikovati, kaj je čista raziskava pa 

razvoj, kaj so temeljne raziskave, kaj so aplikativne raziskave in pa kaj so izboljšave. To je 

potrebno zelo razlikovati. Ali pa spremembe na sistemu. To ne more iti v razvoj. 

V: Samo bi še vprašala, čisto po vašem mnenju v bistvu o obstoječih iniciativah, 

nacionalnih strategijah za razvoj in spodbujanje razvojno – raziskovalne dejavnosti. Ali 

smatrate, da so uspešne in da rezultirajo k večji inovacijski zmogljivosti nekega okolja? 

Davne olajšave so, še kup nekih drugih spodbud je ... 

Jaz sem se tudi, kaj jaz vem, kar nekaj sodelujem z ministrstvi in tako naprej. Problem pa 

je, da se je v preteklosti ogromno sredstev namenjalo v inštitute in v neke raziskovalne 

enote, ne v podjetja, ki naj bi dali neke rezultate v povezavi v smislu z podjetji. Do tega 

prenosa znanja pa ni prišlo. Mi imamo še danes veliko, zelo velike probleme in to vedne 



 

 

večje tudi prenos ali pa sodelovanja z univerzami ali pa tudi z srednjimi šolami. Kjer koli 

mi gremo naprej. Sam sistem, strokovni sistem je nastavljen dobro, teoretično. Tudi učni 

programi, jaz jih poznam, ker sem jih tudi sama pisala leta nazaj, imam tudi habilitacijo iz 

tega področja in tako naprej ampak to ni pomembno, se pravi so nastavljeni tako, da bi v 

bistvu vsakega dijaka in študenta, na eni strani spremljal nekdo iz šole oziroma fakultete in 

na drugi strani nekdo iz podjetja. Jaz na žalost imam vsako leto, zdaj imam 10 ljudi notri, 

11, niti eden profesor ne iz srednje šole, ne iz visoke šole, niti iz bolonjskega sistema, niti 

poklical ni, kaj šele, da bi prišel pogledati študenta. Pa bi moral po teoriji, ki je nastala 

napisati program, ki ga ta mora delati. Nobenega programa nikoli ne dobim. Ko delajo ta 

poročila iz obveznih praks, pri tem sem jaz zelo stroga, ker želim da pripravijo tako, da se 

res vidi, kaj so delali v firmi, kaj so nova znanja, kaj so nova spoznanja, da se vidi, da so 

prišli, da so iskali rešitve, da se vidi da so bili aktivni firmi. In potem, ko mi študenti 

rečejo, da te naloge oddajo pri vratarju in da oceno pogledajo na računalniku, se mi 

zmrazi pred očmi, ker niti toliko si profesor ne vzame časa, da bi s študentom predebatiral, 

kaj se je naučil, da bi kaj popravil, kaj šele, da bi jaz dobila neko povratno informacijo, 

tega študenta ste dobro peljali, tu bi pa še bilo potrebno. Se pravi niti % iz te nastavljene 

teorije ni prišlo v prakso. In zato so vsi ti inštituti mrtvi inštituti. Temeljijo predvsem na 

temeljnih raziskavah, te temeljne raziskave vemo, kaj so. Ki ne pridejo v aplikativne 

zadeve, ki nimajo praktične vrednosti, ki se prijavljajo na razne razpise in pobirajo denar. 

In pobirajo denar gospodarstvu. Ker recimo, pri nas je problem, če tako vzamem, stari in 

novi študij. Stari je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, novi je to magister, ker 

gre 3+2, ne znanstveni ampak oni. In takšni študent, ki pride k nam potrebuje 3-5 let, da 

ga naučimo …. Ker mi vse programiramo v ….  Temelje progama imajo na fakulteti par ur 

teorije, čeprav cel svet in pri nas v 50 letih nimamo niti ene pogodbe, da bi lahko v drugem 

programskem jeziku naredili tako stvar. Cel svet dela v tem.  

(*Ne cel svet ne, Evropa. Recimo amerikanci imajo ….  

Ampak niso naš programirali v …. Naši so v … programirali v Ameriki.  

*Ja tudi … ja. Ampak so drugi sistemi.  

So ampak na naših linijah in kar je tu … 

*Stvari niso povezane z potrebami okolja v katerem univerza živi. Univerza njeno 

razmišljanje je slabe kot takrat, ko sem jaz diplomiral. Morem reči je bil izjemen kontakt 



 

 

učitelj – študent. Jaz sem bil sedaj na eni 90 letnici svojega profesorja. To ni slučajno. Ker 

me je povabil. To kar se pa zdaj dogaja je pa …) 

Problem je pa v tem, da kjer so pa recimo, tudi jaz recimo, ki nisem tvojih let, sem šla vse 

po starem sistemu. Ni bilo možnega nobenega preskakovanj, ničesar. Vse po starem 

sistemu, univerzitetni študij, magisterij, doktorat in vse v fabrikah delati. Seveda, sedaj pa 

tega ni več. Problem je v tem, da te podiplomce, ki končajo študij, ki so na fakultetah 

potem jih v teh laboratorijih vzgajajo, jih ne spustijo v podjetja. Če bi ti mladi prišli v 

podjetja, podiplomci in bi delali kaj jaz vem, tudi nekaj za podjetje, neke raziskave in tako 

naprej bi to potem tudi na študente prenašali, se pravi naprej v generacije. In ker se je to 

sedaj v zadnjih 10 letih tako razmahnilo, sploh ti preskoki, takoj iz univerzitetnega študija 

na doktorat, brez magisterija in tako naprej je to popolnoma izničila to povezavo in to 

znanje. 

(*Odvisno je od posameznika, koliko se boji. Svoje vire, eni grejo tudi ven …) 

To je drugo, tisti, ki grejo ven. Jaz govorim o teh, ki ostanejo na fakultetah, ki ne grejo ven, 

ki zelo hitro habilitirajo.  

V: Torej je po vašem mnenju, kar precejšen razkorak med gospodarstvom, podjetji in pa 

potem inkubatorji, platformami. Se pravi institucijami, ki so nastale z namenom 

povezovanja in bile tudi tudi financirane za te stvari? 

Seveda. Točno tako. To so bili tudi tisti javni razpisi, za nepovratna sredstva, kaj je bilo v 

preteklosti prva leta. Tam pred 10 leti je to bilo tako, da so morale biti 3 podjetja pa 

obvezno ena fakulteta ali pa inštitut. In tisti so samo lovili podjetja za podpise, nič 

drugega. To je bil lov vsak dan, jaz sem imela klicev nevem koliko. Podpišite nam to, dajte 

nas to pa tako naprej. No potem je to bil veliko nasprotje in so to izmaknili ven. Jaz sem 

šla potem takoj v firmi ustanavljati raziskovalno enoto in tako naprej, da smo tu not lahko 

sami zastopali. Da nismo potrebovali podpisati z univerzo. Ker so pa samo za podpis hoteli 

imeti toliko in toliko denarja. 

 

INTERVJU 2 

V: Kako je pravzaprav prišlo do pobude za ustanovitev podjetja, ste reagirali na potrebe v 

okolju, izhajate mogoče iz kakšne pretekle dejavnosti, na kak način v bistvu sploh ….? 



 

 

Podjetje je bilo narejeno leta 1980, v okviru takratnega …. Ker je pač bila neka državne 

direktiva, da morajo ta večja podjetja vlagati v nerazvita področja in to so ta res veliki, 

perspektivni vložili. Tudi v Prekmurju. …. Tako je firma nastala. To je začetek leta 1980. 

V: Ampak … kot tak v tem trenutku več nima povezave z … 

Ne, prevzemom … s strani …, je … izločil vse dejavnosti, ki niso bile v donosu primerljive 

s … in to se je potem zgodilo tudi z …, ki je primarno namenjena …. To so dodatki o …, to 

je osnovni program. Ki pa seveda ne nosi takšnih donosov, kot sama … in so ga izločili. In 

je potem bilo podjetje ustanovljeno leta 2005. Samo podjetje z novi imenom … leta 2005. 

V: Podjetje je na kakšen način organizirano? Govorimo o neki fiksni, stabilni organizaciji, 

ali ste fleksibilna organizacija, ki se organizira tudi na kakšne projekte recimo 

spreminjajoče se potrebe trga? 

Se pravi v začetku v okviru …, je to bilo organizirano kot obrat. Torej vse podporne službe, 

vse poslovodske funkcije so bile drugje. Je bil pač obrat, pod nekim vodstvom. 2005 je 

seveda moralo biti podjetje samostojno. Prav poslovodske funkcije pa so se postavile šele 

ko sem jaz prišel v podjetje, se pravi 2009, bolj kot krizni manager kot kaj drugega. In to 

so se potem postavile vse te poslovodske funkcije in te dandanes so vzpostavljene. To 

pomeni od proizvodnje, nabave, prodaje domače, tuje, do računovodstva, finance, 

kontrolinga, razvojni oddelek se je naredil vsaj na papirju. Seveda pa se sodeluje tudi z 

zunanjimi institucijami. Recimo, če imaš kakšen razvojni projekt, če ga imaš, ga seveda 

poizkusiš z nekom drugim narediti, seveda z tistim, ki znanje ima.  

V: Sedaj omenili ste že razvojno skupino. Tudi po javno dostopnih podatkih imate 

registrirano raziskovalne dejavnost. 7 raziskovalcev, eno doktorico znanosti. Bi rekli za 

svoje podjetje, da je razvojno – raziskovalno, ali da je običajno podjetje z dodatkom 

razvojno – raziskovalne dejavnosti?  

Mi smo morali najprej priti do tega, da iz obstoječega stanja podjetja na trgu, ki ni bilo 

ravno najboljše, pa tudi iz poslovnega okolja, ki ni najbolj primerno, pa tudi iz tega ki je 

primarno majhen, smo morali priti na en nivo, d smo pravzaprav lahko razmišljali o 

razvoju pa o ustanovitvi razvojne skupine. To smo dosegli in smo tudi razvojno skupino 

naredili, ki pa je sestavljena malo notranji, malo zunanji in vedno je sestavljena po 

potrebi. Tako imamo sedaj tudi neke projekte prijavljene in tudi tu so, v bistvu nosijo 

zunanji člani več ali manj, veliko težo imajo, ker so strokovnjaki na svojem področju. 

Poskušamo pa tudi tvegati neke sinergije, kar pomeni, da vsak znanja nekako združimo. 



 

 

Zdaj mi oziroma jaz se zavedam, da res in prav lahko prinese samo neki novi izdelek ali 

neka skupina novih izdelkov. To definitivno je bodočnost, seveda pa ni enostavno narediti 

ta preskok od želje, pa do neke realnosti pa potem tudi, da če si neki izdelek naredil, da ga 

ti plasiraš na trg. Vprašanje na kateri trg ga boš planiral. Tako da, ti prvi dve stopnici od 

tega, da mi potrebujemo razvojno dejavnost, da smo konkurenčni v nekem mednarodnem 

okolju, slovenskem tako ne, tu tako ne velja konkurenčnost, tu veljajo druge povezave. To 

smo naredili. Mi vedno znova se prijavljamo na različne projekte, ki so lahko mednarodni 

ali pa jih republika Slovenija je pobudnik, preko teh EU kohezijskih skladov ali kakor koli. 

Sedaj je bil Horizont 2020 so sedaj, tako pač eno sredstvo, da se da pridobiti. Tu 

poskušamo sredstva pridobiti in potem dejansko z tistim denarjem, ki ga pa dobimo pa 

poskušamo nekaj novega narediti, oziroma tisto kaj je nekje na trgu pa izboljšati.  

V: Kolikšen delež dohodka letno namenjate za razvojno – raziskovalno dejavnost? 

To bi lahko rekel 2, največ 3%.  

V: Zaposlujete tudi mlade raziskovalce? 

Sedaj, mladi raziskovalec mora biti iz šole ne?  

V: Ja.  

Tako, da teh zaposlenih nimamo ne.  

V: Kakšen poudarek dajete vi zaščiti intelektualne lastnine, dajete lastne patente, ali 

kupujete tudi tuje licence in ali ustvarjate dohodke od prodaje nekih svoji patentov? 

Sedaj to je tako, ti ne moreš vsega sam delati, če ti prodajaš neko paleto izdelkov. Vsega ne 

moreš narediti sam. torej nekaj tudi kupujemo ampak prodajamo pod lastno blagovno 

znamko. Drugače pa imamo tudi neke blagovne znamke kot so močne blagovne znamke in 

mamo tudi zavarovane. Nekaj pa imamo tudi patentov, ampak dobro od patentov do 

izvedbe je daleč. In pa tisti izdelek, ki je patentiran na trgu uspešen, to pa je, kar nekaj 

časa mora miniti. Ostalo kaj pa je, za tuje trge pa tudi moramo registracije narediti. Če 

gremo na tuji trg, ki je mogoče izven EU, pa naredimo registracijo za ta trg.  

V: Se pravi za vas so patenti in zaščita lastnine nujna? 

Nujna je, seveda je nujna, ampak nujna je z vidika, če bi izdelek bil res uspešen. Drugače 

pa da, bi drugače samo zaščito samo na slovenskem trgu pa ni tako pomembno. 

V: Prijavljate patente, ki potem rezultirajo na trgu kot produkt?  



 

 

To smo sedaj pred dvema letoma eno zadevo, tudi neko nagrado dobili. Ampak to je bolj v 

smislu zaradi imidža podjetja, ne da bi sedaj rekli, ja sedaj pa bo to res nekaj, ampak bolj 

zaradi imidža.  

V: Se pravi zavestno je neki delež prijav, ki … 

Tako, zavestno je nekaj ja tako. Da se o nas govorili, da se mogoče kaj piše.  

V: … Da rezultira tudi v drugih učinkih, ne samo v produktu. Zdaj inovacije kot take, 

inovacijske procese, vi greste to pot od iskanja ideje, do evalvacije izbora, do pač 

končnega lansiranje na trg. Bi označili te procese kot relativno enostavne, da gre v večini 

za neke izboljšave, nekih obstoječih produktov ali storitev, ali se pretežno ukvarjate z 

radikalnimi, se pravi nekimi stvarmi, ki so nove v smislu produkta ali storitve na trgu? 

Torej mi smo proizvodno podjetje, ki je na trgu. In mora živeti s trgom, torej se mora 

prilagajati. Mora spremljati spremembe, drugače nas potem več ni. In to pomeni, da mi 

tudi vsakodnevno se prilagajamo z nekimi izdelki, jih spreminjamo, spreminjamo tudi tisto, 

če je neki trend ali če je nekaj novega. Ostalo pa poslušamo dejansko pa razmišljati, 

skupina ljudi, kaj je pa tisto, kar bi pa izboljšalo neko zavedo v naši panogi, oziroma kje bi 

pa mi lahko dosegli preboj, ne toliko edini, ampak tisti, ki bi pa bili med prvimi na trgu, ne 

edini. Ampak večji del mi smo sledilci, mi smo veliko premali, ne diktiramo trendov. 

Premali smo. Ker dan danes, kdo hoče res nekaj narediti, to se tudi multinacionalke 

združujejo, da res nekaj novega naredijo. Mi da bi sedaj govorili o nekem potencialu 

našega podjetja, da bomo pa res nekaj naredili to ni res. 

V: Se pravi, omenili ste že povezovanje. Pa prej tudi, da se projektne ali pa ekipe 

sestavljajo, interdisciplinarno, različnih strok. Bi rekli da, neko znanje, ki je potrebno zato 

da vaši proizvodni procesi in pa tudi razvojna dejavnost teče po načrt, bi rekli da je 

enostavno dostopno. Da ga relativno enostavno locirate? Govorim v smislu mi vemo, ta 

inštitucija, ta univerza, to podjetja, ali je bolj odvisno ne vem od vaše samoiniciativnosti, 

iznajdljivosti, truda, angažiranosti in tako naprej. Je torej po vašem mnenju, to znanje 

težje ali lažje locirati v tem prostoru?  

Kaj je bilo osnovno vprašanje? 

V: Recimo vi se povezujete, poiščete neke zunanje sodelavce, na kak način jih poiščete? 

Veste kdo zna kaj, da ga povabite, je to relativno enostavno dostopno, ali morate biti pri 

tem zelo samoiniciativni? 



 

 

To je sedaj odvisno od projekta ki ga imaš, ker ne moreš ti vseh teh zunanjih ljudi ali pa 

institucij, ki jih poznaš uporabiti za isto stvar. Na primer lahko rečem, nekdo je dober fizik, 

ampak če ti fizika ne potrebuješ, škoda. Lahko je on odličen človek pa fizik, ampak ga ti ne 

potrebuješ. To pomeni, da greš v smeri tisti ko enako razmišlja kot ti, ali pa v samem 

projektu se najdeš ali pa jih poiščeš. Mogoče oni v tebi prepoznajo tudi partnerja in v tej 

smeri. Na ta način. Drugače pa če je kaj takšnega, poiščemo najprej tiste, s katerimi smo 

že delali. 

V: Se pravi nekaj elementov zaupanja … 

Ja, pa da je speljalo to zadevo, pa da ima neko znanje. Ker na koncu vsaj v tej naši branži, 

so ljudje, ki imajo neko znanje in potem iz tistega črpaš. Saj ne more sedaj nekdo priti in 

reči, da je sedaj pa nekaj novega naredil. Neka podlaga mora biti.  

V: Sedaj glede na to, da je pri vas tudi sodelavka, ki je zaposlena in na fakulteti in v 

podjetju, kar je tudi po našem mnenju en zelo dober pokazatelj prenosov znanja, nekega 

sodelovanje konstruktivnega. Kje bi rekli, da pridobite največ informacij? Je to potem iz 

akademskega okolja, univerzitetnega ali iz trga, iz gospodarskega okolja za vaše delo, 

razvoj, za uvajanje novih storitev, produktov? 

Definitivno je to iz mednarodnega okolja. Iz neke literature, iz nekih seminarjev 

spremljanja dejavnosti. Tu se dobi največ informacij, kam gre zadeva. Mi tudi smo 

poslovno povezani z enim podjetjem iz Danske, ki jih je nosilec nekih novosti, ki so tudi del 

multinacionalke. In pač z nekimi pogovorih, nekih seminarjih ali v njihovih nekih 

razmišljanjih vidiš ti, kam cela zadeva teče. Je pa tako, da ko mi to zvemo, ti veliki, ti ki 

celo zadevo vodijo, ti so že pripravljeni na to. Tako da, mi smo vedno korak, dva ali pa 

celo več korakov zadaj. Ko mi dobimo informacijo, je nekdo že pripravljen, da to nekdo 

lansira na trg ali da ker je on tako veliki, da si je on celo izmislil in je zato tudi zlobiral 

samo neko politiko v tisti državi ali celo v Evropi, da gre v tisti smeri in da on večji delež 

pobere.  

V: Imate znotraj podjetja kakšne posebne sisteme spodbude, da jih spodbujate k iskanju 

novih idje, rešitev. Nagrade, kaj podobnega? 

Mi smo premali, da bi se tega šli. Neka stvar se vedno nagradi ampak, da bi pa to tako 

resno kot imajo v večji podjetjih pa morem reči da ne. 

V: Kaj mislite, da spodbuja inovacijske procese v nekem okolju? So to finančne spodbude, 

ugodnosti davčnih olajšav, možnosti povezovanja? 



 

 

Okolje mislite kot Slovenija… 

V: Ja, recimo.  

Sigurno spodbuda je finančne narave. Kar pomeni, ti boš neki denar dobil, da boš lahko 

kakšnega mladega raziskovalca zaposlil, ali da boš obstoječega človeka boš lahko mogoče 

razporedil, pa ga plačal. Istočasno pa boš mogoče poskušal proizvesti neki izdelek, ki to bo 

prinesel pri neki končni prodaji. Tako da, to je, finančni del je izredno pomembne ja. Ker 

podjetja nikoli nimajo časa kot inštituti ali pa kot univerze ali pa kaj čakati na nekaj. Ali 

pa če ni rezultata, ga ponovijo ne vem kolikokrat. Rečejo dobro smo poslušali nekaj pa ni 

uspelo. Podjetja imajo velikokrat, da tisto kar delajo mora uspeti. Mora biti ciljno 

narejeno. Tako da finančno sigurno. In pa širše okolje mora tudi prepoznati priložnost, in 

širšo okolje mora dati spodbudo.  

V: Torej pride pobuda s strani nekih podpornih institucij, univerze, inkubatorjev, drugih 

podjetjih? 

Ja, zagotovo.  

V: Kakšna so pa tveganja? Se pravi kaj je, možnost finančnega neuspeha je eno, je še kaj 

druga, kaj bi rekli da je nekaj, da vas odvrne, da se sploh ne lotevate nekih, ker se vam zdi 

preveč tvegano. Možnost neuspeha na trgu, preslaba podpora v odzadju, premalo 

strokovnega znanja? 

To je zagotovo težava, da ti v neki projekt greš, ti neki ljudje bodo delali na nekem 

projektu, pa se možnost neuspeha velika. Tveganje je sestavni del posla. Mo ja mislim, da 

če ni finančne spodbude iz okolja, da se težko gre, da težko gre v neki razvojni projekt. Pač 

delaš tisto, kar ti v danem trenutku neki denar prinaša in pa poskušaš vložiti čim več v 

samo prodajo.  

V: Odnosi znotraj podjetja. Kako bi opredelili formalne in kako neformalne? Se pravi se v 

okviru podjetja oblikujejo formalne skupine in se ob tem oblikujejo tudi neformalne 

skupine, kjer se sodelavci znotraj delovnega procesa povezujejo? 

Definirajte formalno skupino … 

V: Formalna skupine je tako, da vi rečete, ta ekipa je zadolžena za to. Tu je ločeno čisto 

poslovodstvo, tu je ločeni tisti čisto formalni del. Neformalna pa je, da pri nekem projektu 

brez konkretnih navodil pride do povezovanja, da se pogovarjajo, da iščejo rešitve, brez da 

jim vi rečete, zdaj pa pojdi tega vprašati.  



 

 

Ja formalne skupine so določene, vedno znova se določi. Zdaj tudi če je kakšen projekt, ni 

nujno da je to projekt v smislu razvojno – raziskovalnega, ampak da je to neki projekt, da 

je potrebno neko zadevo speljati čez vse poslovne procese, se tudi skupine določijo. Se pa 

res sam zaposleni, potem združijo na nekem nižjem nivoju v neke neformalne skupine. 

Pomeni, nekdo iz prodaje bi rad izdelek spremenil, mu ni embalaža všeč, bo vzel šefa 

proizvodnje. Nekdo ne vem želi malo deklaracijo malo spremeniti, bo vzel zraven 

tehnologa. Vsi skupaj pa bodo na koncu tudi nekoga vprašali, kaj to z finančnega vidika 

pomeni, tako da, takšna neformalna skupine iz različnih področij v podjetju se tudi 

oblikuje. 

V: Je po vašem mnenju to pozitivno za poslovno uspešnost podjetja? 

Ja, seveda, saj brez tega sploh ne gre.  

V: Imate kakšne načine, da to spodbujate? Skratka, da so neki mehanizmi, ki spodbujajo 

neformalno povezovanje? 

Mi imamo sam sistem dela tako narejen, da je to pravzaprav normalen način dela. Ne vem 

zakaj bi pravzaprav to spodbujali, to je normalen način dela. Mi tako delamo.  

V: So po vašem mnenju zaposleni v vašem podjetju, poistoveteni z neko poslovno vizijo 

podjetja in z podjetjem samim, da živijo s tem? Ali je to na način, da je to zgolj služba? 

Moja ocena tu ne more biti objektivna. Jaz si lahko mislim, da jim je več kot služba in 

mislim, da to morate njih vprašati. Po nekem občutku bi rekel, da del zaposlenih se zelo 

identificira z podjetjem, ker mi tudi nimamo nekih menjav zaposlenih. Ampak na koncu pa 

ne smemo pozabiti, da vsi hodijo v službo ravno zaradi tega, da dobijo denar, da lahko 

neke druge interese ustvarijo. Tako da neko iluzijo živeti, da nekdo pa hodi v službo pa mu 

recimo daš 800 evrov plače, pa je on tako zadovoljen, ker je na nekem projektu.  

V: Kako pomembno je po vašem mnenju zaupanje v podjetju? Se pravi zaupanje med 

zaposlenimi, zaupanje zaposlenih v podjetje in zaupanje med zunanjimi partnerji … 

Omenili ste že, da izbirate na podlagi nekih preferenc. Ali so tudi osebne preference v igri 

pri poslovanju, zaposlovanju? 

Zaupanje. To je takšna široka beseda. Zdaj pri zaposlenih zaupati, zagotovo na neka 

delovna mesta odločajo,  ko ljudje vsaki dan odločajo o poslovnem procesu takšnem ali 

drugačnem, morajo biti zanesljivi ljudje. Sedaj imamo način izbiranja novih kadrov, tudi 

preko kadrovske agencije, tistih, ki bi naj bili pomembni. In seveda, ti moraš imeti okoli 

sebe ekipo. In sedaj če ni ekipe, nekdo bo rekel, da vse na enem človeku temelji, to 



 

 

enostavno ni res. Nekdo je lahko leader, lahko podjetje ali pa neko ekipo naprej potegne, 

ampak vedno je, imajo različna znanje in z temi različnimi znanji oni morajo neki uspeh 

narediti. Tako da, sigurno zaupanje pri zaposlenih mora biti. Če potem govorima zaupanje 

do kupcev, ne vem ravno no jaz koliko kupcem lahko zaupam, ampak imam vse terjatve 

zavarovane, kaj so velike. Tako da, to zaupanje je tako ne, ker na koncu koncev je lahko 

nekdo z dobrimi nameni, pa se mu potem kaj zgodi kot kupcu. Do dobaviteljev pa zaupanje, 

to pomeni, da dobavitelj pa mora imeti do tebe zaupanje. To zaupanje pa ti dobiš samo z 

enim res fer odnosom do njih.  

V: Malo se še dotakniva povezovanj in sodelovanja z drugimi institucijami. Ste kdaj 

sodelovali ali sodelujete oziroma ste naklonjeni sodelovanju z drugimi podjetji in z 

podpornimi institucijami? Predvidevam, da z fakulteto verjetno ja … Podporne institucije, 

to so tudi tehnološki inkubatorji, tehnološke platforme, tehno centri … 

Jaz sem temu zelo naklonjen. Prav tako, sem zelo naklonjen, sodelovanju oziroma nekim 

delovnim razmerjem, da k nam pridejo mladi ljudje. Mladi ljudje z novim znanjem, z 

znanjem takšne strukture ljudi, starejše tako kot sem jaz, že nimajo te strukture znanja. To 

je lahko potem ena dobra mešanica uspeha na koncu. In potem vso povezovanje, ki nekaj 

prinese, je izredno dobro in temu sem zelo naklonjen. Nisem pa naklonjen mešalcem 

megle. Nekdo ti pride, pa ker nima nekaj za preživetje, ti pride z neko idejo, ki pa tebi, v 

tvoj koncept ne paše. In potem recimo na državni ravni ali pa evropski ravni, so vedno neki 

razpisi, ko pride nekdo do tebe, kjer bi on hotel denar dobiti. In njemu je primarno denar, 

saj nam je tudi primarno denar, ampak na koncu mora biti nekaj iz tega, da nekaj delamo. 

Da neki denar potegnemo, to se meni ne zdi razvojno, to se meni ne zdi vredu, čeprav neki 

denar dobiš. Tako da, sodelovanje z zunanjimi institucijami ja, ne pa na vsak način. Tudi 

če je to univerza, mora biti to nekdo ki ima to znanje, ne nekdo ki misli da ima to znanje. 

Mi recimo veliko zdaj, ker delamo neki novi obrat, veliko delamo na kemiji. Sedaj če se 

kemije dotaknemo, ni vsa kemija enaka. Kemije imamo cel kup. Tako da, nekdo ki dela na 

eni stvari, ne more mi prodajati vsega. tu je potrebno to malo ločiti. Drugače pa ja, jaz 

sem temu izredno naklonjen. Mislim da, takšno malo gospodarstvo, kot je naše slovensko 

bi moralo biti komplet povezano. Tujino ima to veliko povezano, večinoma so povezani. 

Ker tudi če je podjetje veliko, ti tega znanja nimaš. Ker za neko tujino je tudi Krka izredno 

mala, pa oni imajo ne vem koliko doktorjev, mislim da par 100 doktorjev, pa se vseeno 

vedno znova povezujejo … 



 

 

V: Zdaj če pa podatek drži, da nekje 5% sredstev je v vašem proračunu državnih subvencij 

… Je to rezultat tega, da zavrnete tudi kak projekt, da se na nekaj ne prijavite, zato ker ne 

vidite dodane vrednosti? 

5% je mogoče iz leta 2014. To so subvencije, so bile vlaganje je to bilo v proizvodnjo, v 

posodobitev proizvodnje, od … ministrstva je to bilo. To so, ampak vedno znova skušamo 

to dobiti. Kaj pa je bilo temeljno vprašanje? 

V: Ne samo sem vprašala, če recimo je neki delež projektov, ki jih vi zavrnete in imate tudi 

posledično mogoče manjši delež nekih subvencij, nekega državnega denarja, kar pride 

ravno zaradi tega, ker ne vidite nekega dodane vrednosti … 

Mi se lahko prijavimo samo tisto, kar je naša dejavnost. Mi nimamo dovolj tega potenciala 

v ljudeh, da bi se nekaj ukvarjali in jih izčrpavali z nekimi zadevami, ki niso naš core 

biznis. Naš core biznis pač absolutno gremo takoj vstran, ne po vsej sili samo da dobim in 

nekaj da dobim tu. Ker nas je premalo, da bi se tudi z tem ukvarjali.  

V: Sprašujem tudi zaradi tega, ker so podjetja, ki imajo kup nekih hčerinskih družb, so 

ustanovitelji v nekih izobraževalnih centrih in tako naprej, pa potem ko pogledaš finančne 

tokove, vidiš da je to vse aktivno samo v času nekega pridobivanja projektnega denarja, 

kasneje za ugasne. Sedaj iz evidenc to za vaše podjetje to ni razvidno, zato to sprašujem …  

Nas to ne zanima, ker to je neproduktivno za nas, tudi za družbo v kateri se nahajamo. To 

nas ne zanima. Se pa prijavljamo to kar nas zanima, to je razvojni projekti, zanimajo nas 

recimo takšni razpisi, ko so za sejme recimo v tujini da se sofinancira.  

V: Preko Spirita? 

Mi gremo recimo sedaj na največji sejem  v …, ki je dvoletni. Smo edini podjetje, 2. smo iz 

Slovenije, ki tja gremo. Marca gremo v … na en sejem. Na takšne stvari se prijavljamo. 

Potem pa ti razpisi kaj so, sedaj nazadnje je bilo iz … ministrstva, upam da bo tudi iz … 

ministrstva tudi kakšen pameten razpis, da posodobimo proizvodnjo. Meni je strašno 

važno, da imam jaz v proizvodnji sodobne stroje, da lahko konkuriram tujcem. Meni je to 

najbolj važno, ker mi smo se v nekem obdobju v preteklosti odločili, da se gremo 

proizvodnje. Lahko bi rekli, da se gremo te proizvodnje kako dolgo bo šla in potem 

zaključna zgodba. Jaz mislim, da tisti ki obvlada proizvodni proces, lahko vedno se 

prilagodi. Če pa ti samo kupiš in prodaš, tudi če ima neko znanje zraven prodajaš, mislim 

da to ni ne. Tako da, to kar se da v proizvodnjo ali pa mogoče v kakšne.. Strašno me 

zanima tudi, da bi pa mi,  to področje, kjer mi smo, ta zemlja kjer smo, stavbe, ki jih imamo 



 

 

tam, da bi pa izkoristili te v smislu energije. To pomeni, sedaj da mogoče pri nas kakšno 

vetrnico naredimo. Čeprav se sliši tako utopično. Da ne vem, na tem našem stolpu … Mi 

imamo stolp, ki je visok 7 nadstropij, velika stavba. Da mogoče na tem stolpu naredimo 

fotovoltaiko ali pa kaj povezano z nekim pridobivanjem energije. Recimo Nizozemci so 

tukaj izjemno daleč, so različne vrste. Neke tudi eksperimentalne zadeve se dogaja. Ker mi 

imamo neki prostor, kjer je mnogo sonca, neki pogoji so dani. Tu pa bi mi bili zraven.  

V: Bi se razširili …? 

Ja. Nebi se širil, v smislu joj super, sedaj bomo pa denar dobili. Sigurno da jaz ne vem, en 

del te grozno velike fasade dol pokrijem, je tudi lepo vidno. Ampak pa bi pa jaz tukaj imel 

neki vir energije, alternativo, to pa mi je strašno zanimivo. Strašno mi je všeč, da bi bili 

tako napredni. Da bili nekaj, kar je mogoče v svetu se komaj začelo, mi pa bi tukaj že 

imeli.  

V: Ja to Evropa v tej finančni perspektivi zelo podpira in financira trajnostni razvoj in 

okoljske vire. 

Evropa, v Sloveniji niti ne toliko.  

V: Če sva ravno pri nacionalnih in rešitvah … na kak način ocenjujete to tudi v tem okolju, 

v končni fazi ne vem, če gledamo vzhodno in zahodno regijo, tudi v naši regiji je bilo pa 

konkretno za Prekmurje ogromno nekih projektov, nacionalnih spodbud, namenskih 

sredstev, ki so se porabljale. Po vašem mnenju so dosegale oziroma dosegajo svoj namen, 

se pravi različni nacionalni in regionalni projekti za spodbujanje večje konkurenčnosti 

gospodarstva pri nas? 

Zdaj jaz ne bi govoril, da je bilo nekaj mnogo od tega. Ker to se ne morem strinjati. Jaz 

mislim, da to vse kar je bilo, je bilo izredno skromno, da bi lahko bilo veliko več. Da je bilo 

ogromno v teh letih, če za mejnik postavimo leto 2000, da je bilo ogromno nekega denarja, 

kar je bilo to namenjeno, ali pa dobre volje, ki se je ob tem pojavila mogoče nekim 

podjetjem, mogoče neki politični opciji. Še zdaleč pa ni doseglo celega namena. Sedaj cela 

Slovenija, ta razdelitev na vzhodno in zahodno, da je vidno da zahodni del vedno znova, 

ker je regijsko središče, oziroma središče Ljubljana mnogo boljše prosperira. Ne zaradi 

tega, ker bi bil boljši pač pa ker ima neke vzvode, da ogromno denarja ostane na tem 

področju. Mislim, da je to tudi pogojeno iz zgodovinskega vidika. Ker vedno znova, ko se 

pogovarjamo o teh zadevah, ne smemo pozabiti nekih zgodovinskih dejstev. Mogoče bi 

tukaj lahko še se dotaknili malo antropološkega vidika, ampak zgodovinsko je pa seveda 



 

 

bilo vedno znova, da je pa ta del bil nemški, zahodni del je bil malo pod Italijo, malo je bil 

pod drugim vplivom. In jaz mislim, da je ta razdelitev ostala tudi po vojni. Še posebej po 

letu 1945 je to bilo prisotno. In pa tudi dandanes, tudi dandanes, ker je v Sloveniji so bolj 

ali manj na oblasti potomci teh, ki so teh 50 let vladali deželi, njihovi potomci so danes še 

vedno na oblasti in nikoli niti niso nehali biti na oblasti. In tudi ta vzhodni del v bistvu 

Štajerska in to, tu ni bila njihova volilna baza in zato vedno znova tudi niso usmerjali 

oziroma ni bilo nekega velikega interesa, da bi veliko sredstev usmerjali v to smer. In 

mislim, da je to tudi en izmed vzrokov, zakaj pa ta vzhodni del pa nikoli ni bil tako 

gospodarsko uspešen. Če pozabiva, da je pač središče vsega, saj tudi če gledava 

pokazatelja, koliko je gospodarstva kje, je Ljubljana kot središče te male države, se dogaja 

v Ljubljani. Saj normalno, saj tudi če bi bila katera druga država bi se dogajalo v tistem 

glavnem mestu.  

V: Se vam zdi tale delitev na regije smiselna?  

Ta delitev se mi zdi smiselna, ja. Predvsem v tej smeri da, bi prišli mi na bolj enakomeren 

razvoj., jer nekako en vidim zakaj bi morale biti v Slovenji takšne razlike, ker mi smo vsi na 

enem izredno malem prostoru, ki ga prevoziš v več ali manj treh urah. In sedaj karikirano 

rečeno, v Prekmurje ne živi bedak, v Ljubljani pa ne živi genij. Saj smo vsi Slovenci. Na 

koncu konce Ljutomerska gimnazija je ena izmed najbolj uspešnih v Sloveniji, kar pomeni 

neka valilnica znanja, če gledaš ti kdo so pametni Prekmurci, kdo so znani Prekmurci, kdo 

so pametni Štajerci, kdo so pametni Celjani, vidiš da pa večinoma, mogoče me bo statistika 

izneverila, ampak večinoma pametne glave prihajajo iz te strani. Ampak mislim, da so 

vedno bile neke politične odločitve bile sprejete, da ta regija ne dobi. Saj če bi rekel, samo 

ta izjava ministra mislim da za …, ne vem kako se piše. Ko je on rekel, ko je nastopil, da on 

ne bo delal ceste …, da bodo neki Čehi pa Nemci hodili na morje, to se vidi polna 

odsotnost nekega pogleda na realno situacijo v Sloveniji. Jaz sem tudi neki podatek bral, 

da vsaki drugi Ljubljančan ni bil nikoli v Mariboru, kar je grozno. Drugo kar morem reči 

je, da ogromno tega denarja je izginilo. Mi smo v Murski soboti, je bila ta neka regijska 

razvojna agencija, danes ti ljudje nekje po časopisih  jih vlačijo, denar je pa odtekel. Je pa 

res, da neprestano so neki lobiji, ni nujno, da so ti lobiji povezani z nekim omrežjem, 

večinoma so povezani. V preteklosti so večinoma bili povezani z …, danes so pač neke 

druge mreže, ampak vedno znova ne glede na politično pripadnost, se naredijo neke mreže, 

ki poskušajo pač tisti denar, ki prihaja v regijo izkoristiti za sebe. In svoje interese. Nekje 



 

 

bi pa moralo biti, tisti ki pa odločajo, tisti ki dejansko odločajo bi morali vzpostaviti 

sistem, da do tega ne bi prihajalo. V vsakem primeru pa je sredstev mnogo mnogo 

premalo. Ne samo za vzhodno, tudi za zahodno Slovenijo.  

V: Samo to bi še, glede na vašo spletno stran, ste bili vi tudi del projekta z kompetenčnim 

centrom. Na kak način ocenjujete tovrstne spodbude, za spodbujanje večje inovacijske 

zmogljivosti in gospodarstvo so bili tudi kompetenčni centri in centri odličnosti, platforma 

in tako naprej? 

Naša izkušnja je izredno dobra. Izjemno dobra. Tu dobimo neko znanje not, ki ga nikoli ne 

bi mogli drugače dobiti, kot malo podjetje, širina, dobimo veliko večjo širino, ko ti se 

usedeš z nekimi ljudmi, ki niso obremenjeni, ki niso bili postavljeni na neko pozicijo, pač 

zaradi tega, ker je njegov oče bil v nekem sistemu, ali pa ker je ne vem kdo bil v sistemu. 

Če se ti res usedeš z ljudmi, ki so strokovnjaki na svojem področju, to pa je prava zadeva. 

Se pravi kompetentni ljudje iz različnih področjih in potem, ko se to znanje skupaj da, to pa 

je uspeh.  

V: To je bilo do leta 2013, še deluje to? 

Ne smo pa sedaj v nekem drugem projektu, ampak smo ravno včeraj dobili, morem reči da 

sem kar žalosten, da je bil projekt zavrnjen. To smo pa bili z … skupaj, oni so bili na … 

delu, mi smo bili na … delu. Ravno tega nismo dobili, ampak je bila ravno tako 

organizacija, kot kompetentnega centra.  

V: Se pravi nekaj za prenos znanje, nekaj v tem smislu? 

Ja, to so odlične zadeve. Samo ne smejo biti ti zraven, ki samo mešajo zrak. Tega je veliko. 

Težko že ločiš potem zemljo pa plevel.  

V: Ja, ogromno. 

 

INTERVJU 3 

V: Jaz bi vas na začetku samo morda vprašala, na kak način je v bistvu prišlo do pobude in 

ustanovitve vašega podjetja?  

Podjetje naše ima dolgoletno tradicijo, iz leta 1901. Na tem področju Maribora sem kot 

privatnik začel, prijavil svojo obrt. Kjer je začel delati … In od takrat naprej je ta 

proizvodja teh izdelkov še vedno v Mariboru in tudi … se potem navezuje na tradicijo tega 

dogodka oziroma tega 1901. Seveda se potem z razvojem, prišlo je do večih sprememb, 

tisto podjetje potem tudi po vojni delovalo. Potem so prišla druga podjetja, potem so se 



 

 

združevala pa spet šla narazen, tako da … v taki funkciji kot … je nekje v 60 letih dobil 

tudi ime. Potem smo se tudi širili v različne kraje, recimo Ormož, Lendava. Imel je tudi 

zelo širok program izdelkov. Potem v tem 70 letih se je postavila tudi ena fabrika v Srbiji. 

Potem v 80 letih se je zadela začela krčiti in potem je primat nastal približno v takšnem 

obsegu kot je danes.  Se pravi na lokaciji tukaj v Mariboru, enkrat tukaj, enkrat še na drugi 

lokaciji v Razvanju. Potem z vojno oziroma z ločitvijo Slovenije iz Jugoslavije smo tisto 

fabriko v Srbiji izgubili, pa potem dobili nazaj, pa potem je šla v stečaj. Potem smo pa še 

eno fabriko kupili v Srbiji, tisto pa še imamo danes. Tam pa tudi delamo tudi te izdelke. 

Podobne kot jih delamo tukaj v Mariboru, oziroma jih delno tam delamo. Tu pripravimo 

izdelke, potem jih peljemo dol, potem jih tam do faze barvanja in montiranja končnega 

obdelamo in potem pripeljemo nazaj in tukaj zaključimo in peljemo kupcu.  

V: Ste organizirani statrični ali ste fleksibilni, tudi dodatno zaposlujete glede na projekte 

… 

Absolutno ja. Mi smo zelo, mi imamo dva glavna programa. En program je naš izdelek, kot 

vidite tukaj ….. In ta proizvodnja je nekako odvisna od kupca. Se pravi kupec pač je tisti, ki 

nam naroča. On tudi definira izdelek velikost, obliko in tako naprej. In seveda tudi 

naročila so odvisna od njega. Se pravi mi za svoje izdelke poznamo plan in ga lahko 

nekako tudi splaniramo. Medtem ko je pri tem kupcu zelo nihajo naročila. Od velikih do 

malih količin. Temu se moramo tudi mi prilagajat. Zato tudi najamemo najeto delovno silo, 

imamo kar precej. Sedaj v tem trenutno imamo nekje 100, 120 ljudi najetih. Tako, da to 

zelo niha. Imeli smo zdaj, sedaj že nekako drugi leto smo imeli veliko, mi planiramo nekje 

5000 enot za tega kupca, mi jih delamo sedaj recimo 80.000 že. Tkao da se zelo razlikuje. 

Sedaj je pač neki trend povečevanja, upam da bo ostalo tako. 

V: Imate registrirano raziskovalno skupino. Kakšen pomen v bistvu dajete temu v podjetju? 

S kakšnim namenom jo pravzaprav imate? 

No … oziroma izdelek kot tak, je zelo ... zgleda navaden. Ampak odzadaj je neka zgodba,  

saj … so testirane. Se pravi nobene … ki ni, ki so danes na tržišču, nekdo kupi mora imeti 

neko, neki certifikat. Mi moramo vse … najprej preizkusit in jih potem potrditi, 

indentificirati v preizkuševalnih laboratorijih v Evropi ali pa tudi v Ameriki, ker tudi 

delamo za Ameriko so tudi tam priznali naše certifikate. In zaradi tega je tudi pomembno, 

da testiramo … kaj pomeni sploh testiranje. To pomeni, da so … nekako razvrščene po 

varnostnih stopnjah od tiste ….. Vglavnem to je ta razpon in gled ena to, je potem tudi 



 

 

vsaka … drugače zgrajena. In testiranje pomeni, da mi naredimo … in jo peljemo recimo v 

Köln. Tam je naš inštitut, zato tam največkrat testiramo. Drugače testiramo tudi v Franciji, 

na Poljskem, v Španiji in tako naprej. Ampak glede na to, da so sedaj vsi ti certifikacijski 

organi ali pa testni laboratoriji pod enim združenjem je praktično vseeno kje testiraš, ker ti 

dobiš potem to tablico oziroma, da je … ustrezna kvalitete. In potem kaj naredijo … 

Vglavnem oni potem s tem tudi te teste delajo. Tako da, kaj pa sedaj mi moramo narediti. 

Želimo da, to … čim dalje traja. Čim dalje traja, to pomeni, da je … boljša… To je v bistvu 

osnovno, tako čisto po domače povedano. In seveda sedaj pa, vprašanje bilo zakaj. Mi pač 

iščemo potem vedno na tržišči materiale, ki so odporni proti takim stvarem in jih 

kombiniramo. Imamo recimo navadno pločevino, potem imamo neko zmes betona, pa 

potem spet pločevino. To je čisto navadna gradnja, ne. Potem pri drugi imamo spet 

zunanje ohišje, pa notranje ohišje, vmes pa je vedno nekaj drugačnega. Recimo navaden 

beton, ki ga mi delamo … . Mi delamo z betonom, ki ima … . Se pravi da je to, da smo 

morali nekaj najti. Jaz pravim nekdo na svetu to dela, se pravi eni danci delajo takšen 

cement, ga od tam uvažamo, ga vozimo sem in potem betoniramo. Potem recimo 

kombiniramo materiale recimo takšne ...  

V: Se pravi vaša raziskovalno – razvojna dejavnost je samo usmerjena v testiranje, 

odkrivanje novih materialov in izboljšav? 

In povezavo teh materialov in kombiniranje teh materialov.  

V: Kak poudarek pa dajete recimo zaščiti intelekturalne lastnine, patentov in takšnim 

stvarem? Se kaj ukvarjate s tem oziroma svoje produkte patentirate? 

Seveda. Imamo svoje patente tudi in vsako tako stvar, recimo takšen mogoče.. začeli smo 

tukaj pri teh …. Ne pri teh, ampak pri … smo začeli z patenti. Ravno zato, ker smo, ker te 

… imajo vedno neko odprtino… Vglavnem to smo patentirali in ta patent je recimo.. 

V: Se pravi menite, da je to smiselno, dobro in nujno? 

Nujno za nas. Za nas je to nujno. In potem je to rešitev, moraš jo zaščititi. Seveda potem 

patent ugasne, ko ga ti vzdržuješ je potem recimo če mi zdaj ta patent, po 10 letih več ni 

interesanten, ker smo ga mi že pač drugega naredili. Se pravi, ga potem ne vzdržuješ več 

in nekdo ga lahko vzame pa ga lahko uporablja. Potem smo drugi, tretji patent vse, imamo 

jih kar nekaj. So tudi oblike zaščite …, damo tudi neko takšno pločevinastvo, pločevinaste 

dele, ki so tudi malo zaviti v eno smer in to je tudi bil patent. Tako da imamo kar mislim da 



 

 

enih.. Pa potem … mehanizem, ima nek mehanizem not in potem smo tudi tisti mehanizem 

patentirali … 

V: Bi svoje podjetje pimenovali kot inovativno? In če je odgovor da, če ste inovativni 

znotraj podjetja ali v sodelovanju z nekimi zunanjimi institucijami, drugimi podjetji, 

mogoče podpornimi institucijami, univerzami.. in tako naprej? 

No tu moram rečti, da smo kar veliko delali z univerzo, predvsem … strojno fakulteto pa 

gradbeno fakulteto tudi. Sodelujemo tudi pač, iščemo takšne.. Recimo z livarnami smo 

sodelovali, smo puskušali tam najti ene materiale, ki jih oni vlivajo. Pa da bi mi dali neke 

svoje materiale not pa, no pa se nam ni najbolj posrečilo, ampak nikoli ne veš. Enkrat pa 

bo mogoče se posrečilo, tako da kar sodelujemo no. Bi rekel, da smo kar se tiče ... na tem 

polju smo res inovativni. To morem rečti, mogoče smo malo manj na ostalem, ko bi rekel 

da so inovacije kot take. V bistvu inovacija za nas je vsaki novi izdelek, ker ga nekako 

nadgradiš, narediš nekaj in se naučiš onega nekaj, nekaj drugega in potem seveda. 

V: Ni inovacija samo neka radikalna ideja. Ki spreminja svet. Inovacija je tudi izboljšava 

obstoječega produkta, storitve in tako naprej? 

Točno tako ja.  

V: Če gledava izboljšave vaših produktov storitev, odkrivanje novih materialov kot neke 

inovacijske procese, ki potekajo tudi v interakciji, če prav razumem… Se pravi iščete tudi 

neko zunanje znanje. Bi rekli, da ja in znotraj vašega podjetja in zunaj to znanje, ki ga vi 

potrebujete lahko dostopno, veste kateri zaposleni, katere organizacije, ali ga je težje 

locirati?  

Je bilo v začetku težko, zdaj je sicer malo lažje. Včasih je to bilo zelo težko. Največ se 

lahko naučiš pri svojih »sorodnikih«, ki delajo enako, mislim podobne izdelke delajo. 

Recimo tam največ najdeš. Ampak to je bilo zaprto, tako da smo težko prišli not, ampak 

smo mislim da.. Bom tako rekel, mi smo nekako med vodilnimi, bom se malo pohvalil. Mi 

smo recimo, zdaj se poskušal to malo povedati ... Ampak prišlo je do tega ... Smo začeli, 

smo morali začeti iskati rešitev, da … . In smo bili prvi v Evropi, ki smo naredili. Smo 

naredili … in jo peljali v Berlin, tam je en taki inštitut in so jo testirali. Smo postavili nekje 

pet ali šest modelov … smo imeli tam in smo jih …. In prvi poizkus je uspel. Ker smo jih 

potem še več naredili zaradi drugih modelov. Ker vsaki model je potrebno na novo testirati 

in smo morem rečt, da smo zelo dobro konstrukcijo naredili, da nam je to uspelo. Sedaj 



 

 

imajo sicer to že tudi drugi, ampak dejansko je ta izdelek bil narejen hitro in kupec je bil 

zelo zadovoljen, ker je pač bil prvi na trgu z takšno …  

V: Vi torej znotraj podjetja peljete celoten inovacijski postopek? Od iskanja iskanja ideje 

rešitve, do razvoja produkta in testiranja in potem končnega produkta? 

Tako, tako ja. Recimo prej sem rekel livarna. … tja smo šli po keramiko recimo. Sedaj smo 

nekaj poskusili tudi nekaj z keramiko delati.  

V: Tako, da se potem v različnih fazah povezujete, smiselno? 

Tako ja.  

V: Znotraj teh povezovanj pa teh procesov, počnete to na podlagi nekih formalnih 

odnosov, pogodb, pogodbenih obveznosti ali pač se formirajo tudi neki neformalni odnosi, 

ki so recimo vam zadostni? Ki temeljijo bolj na nekem zaupanju, poznavanju, mogoče ste 

sorodniki ali kaj takšnega. Se pravi pri neki obliki povezovanja, ali jo po vašem mnenju 

formirajo formalni odnosi, urejeni v smislu pogodb, dikcij takšnih in drugačnih, vnaprej 

dogovorjenih preden se stvar sploh začne, ali so bolj prisotni neki neformalni odnosi, kjer 

pač ugotovite neki skupne interese pa pogodbo?  

Glejte, to je tako. Mi pač gremo tja pa vprašamo kaj bi mi želeli, povemo svoje želje. Oni 

potem povejo to je možno, to ni možno recimo ne. Tako da, potem pa bolj ali manj na 

osnovi naročila naredimo potem. Tako da, morem rečt, da so sodelovanja bila kar vredu. 

Morem rečt, da so se ljudje kar zainteresirali. Ker včasih je to, da prideš tako, pa vprašaš 

nekaj, čudno gledajo zakaj to. Zakaj takšnega potrebuješ, zakaj bi to potreboval. Njim ni 

jasno, da mi recimo potrebujemo njihov odpad. Ker pri keramiki recimo, oni nekaj režejo 

potem, keramika je trda tiso ne moreš tako. Oni imajo neke stroje, nekaj jim ostaja neke 

takšne. Mi smo dolga leta, ali pa nekaj let smo delali saj ne vem od kje več, od tukaj iz 

odpadnih kosov. Ker nam je pomembno, da takšne kose damo v eno škatlo, jo zložimo in 

damo v …. Nam ni pomembno, da je to en lep kos ali pa je celi kos. Lahko sta dva..  

V: Kaj pa pri univerzi? Za kakšne oblike sodelovanje je to šlo, za projektne? 

Tudi tam smo začeli včasih. Malo zgodovine, no saj bom hitro. Mi smo morali biti člani 

tega združenja proizvajalcev blaga oziroma … v Evropi. In smo morali imeti tudi neko 

državno podporo, mi smo se morali združiti z univerzo, da smo se prijavili pa da smo imeli 

neko formalno ... ne vem kako bi temu sedaj rekel. Da smo se sploh lahko prijavili. Da smo 

sploh lahko prišli na testiranja. Kot firma se nismo mogli. In smo morali narediti tudi en v 

bistvu laboratorij, kot da smo preizkuševali materiale. In tudi smo. Ker ti si zamisliš nekaj 



 

 

pa potem najprej pri sebi poizkusiš, kako se to obnaša zadeva. In smo potem pri … naredili 

ta laboratorij, kjer smo potem preko tega laboratorija tudi neke raziskave delali in tako 

naprej. In da, smo se potem lahko sploh vključili v ta evropski sistem, da smo sploh lahko 

bili člani tega združenja in potem po par letih je tisto tudi ugasnilo. Ker je potem tudi, ni 

bilo več potrebno.  

V: Primarni namen je bil v bistvu zadoščanje formalnim pogojem? 

Tako v bistvu. Ampak bom tako rekel, z fakulteto se je vedno nekaj dogajalo. Nekaj smo 

preizkušali tam, nekaj smo, so nam pri materialih pomagali profesorji. Tako da tudi … 

fakulteta nam je tudi pomagala, nekaj smo sedaj, smo šli v livarno, tam kjer zvone vlivajo v 

Žalcu. Pa potem smo tukaj v laboratoriju na fakulteti tudi neke probe za vlivanje 

poizkušali. Ampak nam ni uspelo. Ampak dobro, fakulteta nam je bila takrat v pomoč, da 

smo.. tudi odprta vrata imeli, da smo kako vprašanje postavili. Saj tudi ne veš ti vsega. No, 

mnogo ne veš tega.  

V: Koliko pa ste sicer naklonjeni nekemu povezovanju? V Sloveniji je znanih nekaj 

poizkusov podjetniških grozdov, tehnoloških grozdov, dobavitelji so se povezovali. No 

večina teh je ugasnila oziroma ni zaznanega nekega dolgoročnega učinka pravzaprav v 

tem okolju. Koliko ste vi kaj naklonjeni nekemu grozdenju ali pa drugim oblikam povezav. 

Pa kaj mislite, so kakšne koriste od tega ali kakšna tveganja? 

Mi smo, mi se ne povezujemo, razen, no povezujemo. Mi neke dele delamo sami, nekaj pa 

jih kupujemo. Sedaj to gre predvsem te dele …  pa to imamo te kooperante v okolici. Smo 

pa zadnja leta precej vezani na Kitajsko, ni druge. Ne moreš, ti ne moreš. Jaz ne znam tega 

razložiti. Če mi dobimo en tovornjak za takšno celo kot tu ne bi mogel niti za material 

kupiti, jaz ne vem. Nas sili, vsako leto nam znižuje kupec cene in to pomeni, da moreš nekaj 

narediti, moraš iti. In tu ni druge rešitve. Tako da, to včasih tudi ni najboljše. Dejansko je 

pa to nuja.  

V: V Sloveniji so številne spodbude za podjetništvo, za večji inovativni preboj. Kaj v bistvu 

mislite o takšnih nacionalnih ukrepih, ste bili tudi kdaj sami udeleženi? Kakšne koristi 

zaznavate od tega.. 

Bom tako rekel, takrat v povezavi z fakulteto, neke vzpodbude smo dobili, ampak to je sedaj 

že kar nekaj časa nazaj. Sedaj pa v zadnjem času bom rekel, kaj smo.. je že spet 7 let nazaj, 

ko smo neka neporatna sredstva dobili za nabavo tehnološke opreme. Se pravi, da smo 

kupili laser, oziroma stroj, to so takšne večje zadeve, ampak kaj drugega. Mi smo nekako 



 

 

velika firma sedaj že postali in je težko dibiti sredstva. Takšni razpisi so, da niti ne moreš 

se prijaviti več… 

V: Ne počnete pa tega, da bi prilagajali neki del, da bi šli v neki projektni konzorcij …? 

Ne. Nekako ne. Mogoče smo tukaj malo premalo inovativni, bom rekel. Tako da, nekako se 

ne angažiramo. 

V: Vprašala bi se vas samo o odnosih v vašem podjetju. Bi rekli, da so v vašem podjetju 

seznanjeni pa živijo z poslovno vizijo, strategijo podjetja. Ali se distancirajo od tega in je 

glavni vir da imajo plači in je to to? 

Bom rekel, da ja. Naši ljudje vejo kaj delamo. Se pravi vejo, sedaj se malo generacije že 

menjajo. Sedaj prihajao že novi pač ... mi vse vse kar delamo je nekako povezano z neko 

zaščito, neko varnostjo. In ljudje to razumejo. To razumejo, se pravi, da to živijo s tem in 

tudi kaj se tiče konca montaže. Pa to tudi vejo ljudje, ker vsak se potem tudi podpiše, da je 

zmontiral tako. Tako da bom rekel, ja. Malo težje je mogoče zdaj s temi ljudmi, ki jih imaš 

najete. Tam je potrebno malo večjo pozornost polagati pa jih večkrat nadzarovati …  

V: Imate kakšne posebne metode spodbujanja učinkovitosti, motiviranosti zaposlenih? 

Kakšne sisteme nagrajevanja, neformalna druženja? 

Ja, bom rekel. Nimamo, imeli smo tudi to, ampak zadeve so se malo, tega ni več. Kakšna 

druženja ali pa kaj takšnega. Drugače pa je, kakšnih posebnih stimulacij.. no bom tako 

rekel. Ko pride kakšno večje naročilo, se dogovorimo, imamo recimo serijo 800 …, jih je 

potrebno do takrat narediti. Se pač potem neka dodatna stimulacija naredi, pa se potem, 

če je to izvedeno seveda, da se to tudi izplača. Drugače pa bom rekel, ravno nismo na 

glasu da bi imeli dobre, pa veliko plače. Ker nam enostavno niti izdelek ne dovoljuje tega. 

Kar pa je prednost pa je tak, da je plača vedno bila na dan, nikoli ni zamujala, upam tudi 

da ne bo naprej. Pa seveda vsi regresi pa včasih kakšni dodatki, pa sedaj imamo že par 

nekako na koncu leta, ni ravno cela plača … 

V: Ste kdaj zaposlovali ali pa razmišljate o tem ali pa zaposlujete kakšne mlade 

raziskovalce? Pa ljudi z magisterijem ali doktorja znanosti? 

Imamo tudi. Smo zelo odprti za te ljudi, tako da, čeprav jih je premalo. Tukaj imamo mi 

problem, da jih je premalo, mi bi več svojega kadra potrebovali, pa ga nemorem dobiti. Z 

ustreznim znanjem. Mi ne moremo dobiti, dobro drugo so magistri pa fakultetno 

izobraženi, ampak mi ne moremo dobiti recimo varilcev, ključavničarjev, žal. In moramo si 



 

 

pomagati z najemom. Pa tudi, me zelo žalosti to, da pridejo mladi ljudje, brez službe, brez 

vsega pa dva dni je tukaj, potem pa pravi da ne. 

V: Samo še zadnje vprašanje. Ustanovitev regij oziroma pokrajin v Sloveniji. Mislite da bi 

za sama podjetja kot taka kot so vaša, ustanavljanje bilo smiselno tudi z vidika neke 

pomoči upavljanja, potem nekega lažjega povezovanja razvoja ali se vam zdi Slovenija 

premala? 

Za nas je tako Slovenija premala. Zdaj koliko tu so regije pomembne, oziroma za vas 

vrjetno ne. Ker 90 % oziroma naših izdelkov tako gre v izvoz, tako da Slovenija je za nas 

zelo malo tržišče. Ampak tudi regije pomojem ne bi bila ravno slaba rešitev no, ampak 

neke velike koristi pa tudi ne vidim. 

 

INTERVJU 4 

V: Začetki delovanja vašega podjetja, pobuda za ustanovitev, na  kaj ste se odzivali in pa o 

organizaciji dela v vašem podjetju? Ali ste teamsko organizirani, ali ste neka stabilna 

entiteta, ki se ne spreminja oziroma na kak način organizirate delo v vašem podjetju?  

Zdaj ste mi kar par vprašanj postavili. Začetki, začeli smo poslovati leta 1995. Jaz sem bil 

tudi v enem drugem podjetju, kjer sem se ukvarjal z proizvodnjo, v bistvu kooperacijo. V 

tistem času je bilo zelo popularno, pred tem obdobjem bilo kooperansko. Kot sem že rekel, 

v letu 1995 pred tem sem že imel izkušnje v proizvodnji, v načrtovanju mehanizacije, s 

katero se v naši firmi pretežno ukvarjamo. Nekako v bivšem podjetju sem zaznal, da ni 

nekega dogajanja več, podjetje je umiralo na obroke no, tudi potem ali je bil stečaj ali je 

bila prodana ali kaj jaz vem. Tam sem si pridobil izkušnje, navezal sem tudi neke kontakte 

v tujini z neko firmo, ki so mi dali možnost, da se organiziram, da organiziram proizvodnjo 

in da ponudim v bistvu en program. To je bilo tudi pomembno naročilo in to mi je bilo 

začetek. In to naročilo od tujega partnerja je bil neki začetek za to naše poslovanje. 

Preskočimo sedaj na današnji čas. Tako se je ta zgodba začela. Saj veste na začetku sem 

bil sam, potem sem povabil še nekoga zraven. Iskal sem tudi druge zunanje zraven, da so 

mi tudi pri projektiranju pomagali kaj narediti, pri pripravi dokumentacije tudi. Kaj je 

podobnega programa, sem se nekako kar povezoval v tistem obdobju. Pač potem počasi 

korak za korakom se stvari nekako izoblikujejo. Malo se loviš, malo moraš sreče imeti. 

Včasih so tudi vzponi in padci. Vsega mora biti. Potrebno je eno in drugo.  

V: Tako da skratka ste razvijali in dodajali nove dejavnosti … 



 

 

Tako. V bistvu proizvodnjo, tako da se je izoblikovala ta dejavnost, ki je v tem obdobju. To 

je proizvodnja … mehanizacije.  

V: In pokrivate celoten proces.. sodelujete, omenili ste načrtovanje in tako naprej? 

Ja sedaj je pa struktura našega podjetja tako, da imamo določena področja. Razvoj, 

trženje, del financ in pa proizvodnjo. 

V: Ste organizirani teamsko ali ste neka stabilna entiteta, se pravi če pridejo kakšni 

projekti, drugačna naročila ali kaj takšnega? 

Glejte mi delamo, imamo lasten proizvodni program. Ne čakamo, ni praksa neki projekti, 

ampak je kontinuiteta. Razvoj gre v dveh smereh. Ena smer je, da se udeležujemo vseh 

dogodkov, sejmov in drugih stvari, da spremljamo na neki način konkurenco. Na drugi 

strani pa hočemo biti inovativni in hočemo imeti lastne rešitve. Tistemu prvemu delu jaz 

malo rečem, da smo sledljivci. V tem drugem delu pa smo resnično inovativni, pa delamo 

neke nove stvari na katere si pa najbolj ponosen. 

V: Kaj je po vašem mnenju neki kriterij inovativnosti? Opredeljujete sebe kot inovativno 

podjetje? 

Jaz neke številke, mi imamo nekje 1 ali 32 patentnih prijav v Sloveniji. Ne hitimo z  

popolnim preizkusom, potem malo pregledamo in vzpostavimo si pozicijo. Vsaj to, da nas 

nekdo drug ne bo preganjal zaradi tega, oziroma če se nam bo zdelo smiselno, bomo pa mi 

nekoga z tega področja odganjali. In ko se nam o zdelo, da so stvari zrele, gremo v 

preverbo. Sedaj smo se tudi na tem področju precej naučili. Gremo v preverbo tega 

patenta, od začetka smo se zagnali pa smo šli v prijavo. Prijava je drugo kot popolni 

poizkus. In pri popolnem poizkusu, če ti enkrat to zadevo zavrnejo imaš minimalne 

možnosti, da sploh prideš skozi. Sedaj pa gremo v preverbo, se to področje razišče, dobimo 

namige kaj je nas kje, v bistvu stvari kakšni drugi patenti nekako omejujejo in potem 

imamo možnost ta patent, te zahtevke imeti malo drugače definirati. To je bila ena 

pomembna izkušnja, ki so jo šele zdaj videli leto ali dve nazaj ugotovili kako je prava pot.  

V: Ustvarjate prihodke od lastnih patentov? 

Sigurno, z prodajo izdelkov.  

V: Kupujete tudi tuje licence oziroma patente drugih? 

Ne. 

V: Kakšen pa je nasploh vaš pogled na zaščito intelektualne lastnine? 



 

 

Glejte, intelektualna lastnina je pri nas zaščitena podobno kot v tujini. S tem da ti postopki, 

so narejeni, veste da vsi popolni preizkusi so narejeni na v nekem zato inštitutu s 

tehnološko podporo ipd. … v Sloveniji tega nimamo. Pri nas imamo samo v bistvu za mene 

Urad za intelektualno lastnino, oziroma je samo pisarna, kjer samo priglasiš in poveš 

kakšno idejo imaš. Drugega pa se tam ne zgodi nič. Po moji oceni, no. Ali pa zelo malo. 

Dejansko. 

V: Menite, da so obstoječe regulative na tem področju ustrezne? Oziroma da, pomeni 

dejansko zaščito pa za vas neko prednost? 

Te prijave so relativno cenovno ugodne, z obzirom na velikost trga z obzirom na potencial 

prijav po vseh teh inovacijskih vidikih.  V tem segmentu se mi zdi, jaz ne vidim tukaj 

nekega problema. Dejansko smo del trga, enega večjega širšega, če vemo, da se 

pristojnosti pač v državah zmanjšujejo, se mi zdi to čisto vredu. Se mi zdi, da je škoda, da 

bi izgubljali in finančno in pač, da bi poskušali ne vem kaj v Sloveniji, kaj več na tem 

področju izgraditi no.  

V: Zdaj prijavljeni ste kot raziskovalna organizacija, imate dva člana, kar veliko število 

citat objav. Kaj je v bistvu glavni cilj obstoja in razvoja raziskovalne dejavnosti v vašem 

podjetju? 

Glavni cilj je v vsakem primeru konkurenčnost na trgu. Mi delamo vse inovacije pa vsi 

razvoji, inovativni produkti, novi produkti, is so opaženi. 

V: Podatek o deležu sredstev, ki jih namenjate za razvojno raziskovalno dejavnost, okvirno 

%? 

Težimo k temu in pa mislim, da tudi dosegamo nekje 2-3 % od ustvarjenih prihodkov.  

V: Inovacijske procese, ki jih vodite bi jih sami označili, da gre za, v katere ste vpleteni, da 

gre za neke radikalne inovacije, ki pomenijo popolne novitete ali za izboljšanje obstoječih  

produktov in storitev, ki pa so vsekakor inovativne, se razume? 

Tudi je mešanica vsega.  

V: Se inovacijski procesi pogosto spreminjajo, bi rekli, da so velike razlike v samem 

procesu vodenja? Od generiranje ideje do samega produkta, ne vem pred 5 leti pa sedaj. 

Ali mislite, da ta proces ostaja primerljiv?  

Jaz mislim, da smo naredili kar nekaj korakov naprej. Naredili smo na ta način, ker imamo 

firmo organizirano, imamo pravilnik o inovatorstvu. Tako, da tudi nagrajujemo, znotraj 

podjetja. Vsak koristen predlog nagradimo, zberemo. Ne želimo, da bi bil za sistem preveč 



 

 

zapleten, preveč administriranja. Preveč obračunov, prihrankov si nismo želeli. Ker jaz 

vem, včasih da so lahko prihranki na eni strani finančni na drugi strani pa kvaliteta tudi 

okrnjena v sami, pri samih strojih ali pa pri sami tehnologiji. Zato so to zelo poenostavili, 

za vsak koristen predlog pavšalno nagradimo in izberemo najboljšo idejo meseca. In tisto 

pa potem nagradimo občutno drugače.  

V: Se pravi razvijate tako inovacije? 

Ja. No recimo tisto je pa recimo 50 % povprečne mesečne plače neto. Tisto je pa predlog, 

ki je najboljši meseca.  

V: Se pravi, vi imate orodja, da zaposleni pokažejo svoje znanje, svoje ideje. Bi rekli, da je 

to znanje potem takem lahko dostopno? Se pravi, se zaposleni odzivajo na te pobude, 

sodelujejo v tej procesih, se izpostavljajo? Pa vprašala bi tudi, če se obračate po znanje 

tudi izven okvirjev podjetja? 

Ja. Se odzivajo. Odzivajo se eni in isti, ki imajo žilico, ki imajo malo smisla za to, ki so 

inovativni. So pa tudi, vidijo, a je to za firmo, lahko predstavlja eno določeno prednosti. 

Zunaj sodelujemo z določenimi, tudi v tujini sodelujemo. Z dvema podjetjema sodelujemo, 

sodelujemo tudi z … strojno fakulteto, pa tudi z kakšnim s.p.-jem, z nekom ki ima 

konstruiranje oziroma razvoj na določenih področjih. Naj si bo to elektronika, 

mehatronika, na večih področjih. Če vidimo, da bi bilo sodelovanje koristno, se sigurno za 

to sodelovanje tudi odločimo. Imamo pa tudi mogoče kakšne 2,3 razvojne, da tako rečem 

razvojne dobavitelje, ki so potem tudi dobavitelji in jih tudi vključujemo, da določene 

rešitve poiščejo. 

V: Vključujete kdaj tudi končne uporabnike ali pa kaj takšnega naredite? Kakšna odprta 

povpraševanja, da mogoče preizkusite ali pa neki feedback dobite, preden se odločite? 

Ja, poslužujemo se v bistvu na firmi, na sedežu podjetje imamo enkrat letno hišni sejem, 

kjer se z uporabniki malo pogovorimo ob strojih in predstavimo novosti. Tam je čas tudi za 

debato in za njihove pripombe. Prav nam pridejo tudi nekateri kritiki, določeni ljudje, ki 

imajo ideje, ki bi to spremenili pa to spremenili. Poslušamo to, upoštevamo. Vse se ne da 

narediti, ampak ne rečemo apriori škoda časa, ta nekaj veliko stvari komplicira ali pa ti 

želi nekaj kar ni možno. Je potrebno vsakemu prisluhniti. Vsekakor pa tudi kakšno anketo 

na kakšnem sejmu izkoristimo, kak sejem za kakšno anketiranje tudi obiskovalcev. 

V: Kje bi recimo ocenili, da pridobite največ informacij in znanj potrebnih za uvajanje 

novih produktov, postopkov, tehnologij? Se pravi zunaj, znotraj, pa mogoč pri katerih od 



 

 

teh deležnikov, ki sva jih omenjala. Se pravi omenjala sva univerze, dobavitelje, končne 

uporabnike. 

No mislim, da z lastnim delom, s svojim kadrom, s svojimi inženirji in razvojniki, sigurno je 

obseg največji. Ni pa ostalo, potem pa tudi je jasno, da so zeli zainteresirani dobavitelji. 

Dobavitelji so pa vezani na določene roke, kaj je pa drugih zunanjih je pa to bolj na dolgi 

rok.  

V: Na kak način se ugotovi neki interes za sodelovanje med vami in nekim zunanjim 

deležnikom, pri sami inovaciji, pri uvajanju novega produkta? Na kak način uredite 

upravljanje tega razmerja? So to pogodbe, določeno, kje je intelektualna lastnina, kjer so 

pravice od koga? Ali so to bolj odprti procesi, pa se to potem glede na sam razvoj 

dogajanja take stvari? 

Običajno, dobro nismo niti razmišljali, ampak je malokdo pripravljen ta riziko finančni 

porazdeliti. Po navadi gre to čisto na naročilniški način, da pač določeno rešitev, določeno 

aplikacijo nekdo naredi, jo oceni in na osnovi neke ponudbe se tega lotimo. Ne 

procentualno do nekih pravic potem, ker ni praks, da bi se nekaj v smislu licenčnine ali pa 

nekega vložka v tem delu potem poračunavalo.  

V: Kaj po vašem mnenju spodbuja inovacijske procese? So to, so sigurno, potrebe podjetij, 

so to finančne spodbude in ugodnosti, možnost povezovanja, strokovna podpora? In na 

drugi strani kaj so po vašem mnenju tveganja, da ne greste  neki inovacijski proces? Se 

pravi, kaj vas pritegne in kaj odvrne? 

Pritegne, v bistvu neka ideja. Imamo neko idejo, da bi to nekaj naredili. Zdaj prav odvrne, 

da bi zdaj rekel.. bi rekel ocenimo.. odvrne nas pa neka stvar, če vidimo da ni stvar.. da je 

stvar v bistvu zanimiva, da ima neko vsebino da bi bilo tudi delo zanimivo, ampak vidimo 

da stvar nima neke perspektive v smislu tržne vrednosti, da ne bo stvar na trgu, da ne bo 

masovna. Ali da bo to šlo za zelo unikatne stvari in oceniš da to na trgu ni tržno no. Da 

enostavno se stvari ne da tržiti. Imamo vedno v mislih tudi ekonomski vidik.  

V: Se pravi, če bi recimo imeli za neko inovacijo možnost neke delne finančne spodbude, 

pa če vi ocenjujete, da ta inovacija nebi pila vode na trgu, bi se odločili za njo ali ne?  

Ne. Nismo specializirani za pridobivanje nepovratnih sredstev.   

V: Samo še nekaj. Patenti, omenili ste 32 prijav. Kakšen je delež od tega, ki ga ocenjujete 

da bo rezultiral v produktih na trgu? 



 

 

25%. 20 – 25 % bo stvari, ki bomo potem tudi v praksi, v izdelkih. Oziroma, ki bodo prišli 

v proizvodnjo. 

V: In to se vam zdi vredno razmerje? Vložimo 32, če 25 % od tega, je to super? 

Ja. 6,7 od 30 je nekje takšnih. Je pa ogromno stvari, ki se še ne ve kakšno ... niti ne 

speljemo postopka do konca, ker pač vidimo kako se bo trg odzival.  

V: Ampak to neko tveganje …  

Jaz bi se malo nazaj se še vrnil. Na razpis, da bomo mi za pridobivanje sredstev 

prilagajali, nas ne pritegne res ne. Če pa imamo dobro idejo, to bi pa obdelali, mi gremo 

na razpis zaradi tega, ker jaz vidim te nepovratna sredstva pa te razvojne spodbude, vidim 

kot neko vrsto razporejanja denarja. Če smo mi v določenem momentu, in ga plačujemo in 

vedno delujemo z dobičkom in to imamo kar občutni dobiček, v bistvu plačujemo ali pa 

neke določene dajatve, mislim da moramo že zato izkoristiti za sredstva, da ostajamo 

konkurenčni. Neka konkurenca pa mogoče to koristi, pa ne daje v tisti skupni buđet tega 

prispevka. Enostavno nujno za to, da ohranjaš konkurenčnost, zato moraš ta sredstva tudi 

pridobivati. Da bi pa bila to vzpodbuda, da bi pa rekel zdaj bomo pa mi to razvijali, da pač 

to.. saj tudi gledam zadnje polemike in diskusije, da so dejansko sredstva, ki so namenjena 

za razvojne spodbude, je tržno zelo slabo. Zelo malo, bi mi z obzirom na velikost ekonomije 

bi mi morali biti skandinavci, pa žal nismo, daleč od tega. 

V: Vi niste ne soustanovitelj nekih podjetjih, nimate hčerinskih podjetij. Ste mogoče 

razmišljali kdaj v tej smeri kdaj, dobili kakšno povabilo za soustanoviteljstvo kakšnega 

zavoda, ali razmišljali o kakšnem hčerinskem podjetju? 

Ne.  

V: Vas niti ne zanima? 

Nisem se toliko s temi stvarmi. Ni samo razvoj tukaj tudi, veliko se ukvarjamo tudi, ali se 

pa jaz ukvarjam z trženjem, z marketingom. Več služb in več segmentov je v službi 

pomembnih. In nisem samo fokusiran samo, ali pa da bi samo v razvoju videl potrebo. Saj 

je potrebno biti malo uravnoteženo.  

V: Malo bi vas še vprašala, o samih odnosih v podjetju. So znotraj podjetja formirane 

formalne skupine, to so verjetno že po oddelkih? Ali zaznavate, da se formirajo tudi neke 

neformalne skupine med zaposlenimi, da tudi med njimi poteka potem neka izmenjava 

znanja ali kaj takšnega? 



 

 

Ja se tudi izmenjujejo, niti nevem včasih. Ni to moja ideja, ni pa nič narobe. Vsak išče eno 

možnost da rešuje problem ali da vidi, da je to povezovanje koristno. 

V: Pa se vam zdi uspešno, z vidika poslovne uspešnosti? 

Jaz mislim, da je ja. Glejte tu se precej komerciala povezuje z razvojem. Prakticiramo tudi, 

da ko predvsem so novi izdelki, da se tudi pri trženju, pri sejmih, tudi razvojniki 

vključujejo. Čeprav je bilo to od začetka malo bolj težko, ker so si oni razvoj malo drugače 

predstavljali. Tudi iz podjetjih je ko prišel iz druge firme, kjer je bilo tukaj strogo je razvoj. 

Saj poznate stvari, da zelo pomembna je tudi povratna informacija. Da razvoj, da tržnik 

reče tisto kar se pa prodaja. Ne da razvoj ima ideje kaj bi lahko novega naredili. Tukaj so 

... stvari morajo biti zelo prepletene. Enako pa tudi razvoj pa proizvodnja. Mi nimamo 

nekako strogo ločeno servis in ko se potem vodja proizvodnje, ki je tudi zadolžen za 

servisno dejavnost, ugotavlja, da določene stvari nam povzročajo težave se potem tudi 

enostavno pristopi čim prej k spremembi, pa k takih bolj kritičnih elementov.  

V: Tako, da ste fleksibilni? 

Tako.  

V: Bi rekli, da so vaši zaposleni povezani z neko poslovno strategijo, vizijo podjetja, jo 

poosebljajo ali vidijo podjetje zgolj kot službo, vir dobička? 

Različno. Kar se tiče v tem delu teh služb, pravo ali pa ... ti vidijo službo drugače kot neki 

proizvodni delavci. Zelo pozitivno. Eni hodijo v službo, jaz pravim, če hodiš samo zaradi 

tega, potem hodiš v službo služiti. Dejansko. 

V: Omenili ste že nagrajevanje za ideje, za inovacije. Imate še v podjetju kakšne druge 

načine spodbujanja produktivnosti, inovativnosti? Tudi kakšna neformalna druženja ali kaj 

takšnega? 

Imamo kakšne piknike pa kakšen izlet. Poskušamo da tudi kje drugje, da se kaj, da je 

ustvarjeno dobro razpoloženje. Da se še kje drugje srečujemo, pa rekreacijo. Imamo tudi 

možnost rekreacije. Tako poskušamo, da še je kaj druga kot samo služba pa delovni čas. 

V: Kako pomembno je po vašem mnenju zaupanje med zaposlenimi in pa potem zaupanje 

zaposlenih v samo organizacijo?  

Ja je pomembno, sigurno.  

V: Ga mogoče na kak poseben način spodbujate?  

No ena od pomembnih stvari je tudi, da se z ljudmi pogovarjaš. Letni razgovori so zelo 

zaželjeni, so zelo potrebni. Pa je potrebno znati z ljudmi komunicirati. Če so stvari dobre 



 

 

ali če so slabe. Je boljše, da ljudje zvejo od znotraj kot pa od zunaj. Kar je pač te 

informacije niso čisto adekvatne.  

V: Malo se še bova vrnila k tem državnim, nacionalnih strategijam in sodelovanju. 

Sodelujete, ali ste kdaj sodelovali ali ste naklonjeni k sodelovanju z drugimi  podjetji ali z 

drugimi organizacijami? Omenili ste že univerze in dobavitelje. Ste na splošno, 

pozdravljate neko povezovanje, sodelovanju v okolju? 

Povezovanje, to je zdaj vprašanje. Mora biti več… pri povezovanju je lahko več vprašanj. 

Bolj kot povezovanje se mi bolj zdijo izmenjave izkušenj. Če tukaj ne gre preveč za 

notranje informacije, ki ne morejo biti predmet izmenjave, če ni teh preveč je tudi to lahko 

zelo zanimivo.  

V: Se pravi niste naklonjeni recimo izpostavljanju nekega znanja? 

Glejte, ne skrivaš. Če je enkrat tako daleč, ko prijaviš, ko je že izdelan prvi prototip in v 

preizkušeno gre že malo naokrog, potem pa zadeva postane javna. Saj potem ne moreš več 

stvari spreminjati. Saj so določene omejitve s katerimi želiš to pač, o tem stvareh debatirati 

in izmenjavati informacije. 

V: Omenili ste, da niste v kakšnih projektih skupnih, kakršnih koli? 

Ne to je čisto naročilniško razmerje. Včasih so tudi poizkusi bili iz te …, kaj je, agencija za 

pospeševanje podjetništva.  

V: Kaj nasploh menite o takšnih podpornih organizacijah? So potrebna za neko večjo 

konkurenčnost podjetij, za razvoj. Govorimo in o zbornicah, inkubatorjih, inštitutih, 

razvojnih agencijah in tako naprej. Je po vašem mnenju njihov obstoj lahko ključen za 

večjo inovacijsko zmogljivost in s tem večjo konkurenčnost podjetij, ali je to bolj kot ne na 

ramenih podjetij samih?  

Sigurno so ljudje, ki imajo ideje. So inovatorji, ki pač nimajo možnosti te ideje realizirati. 

In za takšne stvari in za mlade ljudi in start upi in to, je zadeva zelo vredu in je nujna. Se 

mi pa zdi, da za podjetja so olajšave zaradi, razvojne olajšave pozitivno vredu da so in bi 

bilo velika škoda če bi o tem se razmišlja, da bi se zmanjševale in klestile. Ker jaz pravim, 

če firma uspeva dosegati, da ima dober rezultat, naj ta svoja sredstva tudi med drugo med 

raznih investicij usmerja tudi v razvoj. In da ti prepustijo, če si nekaj naredil, da ti pustijo, 

da s tistim sam razpolagaš. Ne da greta takoj vstran in nekdo drug, to deli po nekih drugih 

ključih in kriterijih. Saj sem že prej malo omenil, ta razporeditev se mi ne zdi vedno 

optimalna niti poštena.  



 

 

V: Ja se pravi, pač različne te nacionalne strategije. Zdaj v Sloveniji je, dejstvo, da gre kar 

nekaj denarja za raziskave in razvoj … 

Za nič. Za specialiste, ki so se specializirali za pridobivanje sredstev, ki so namenjene za 

raziskave in razvoj. To tudi vi dobro veste.  

V: Se pravi bi vi tukaj rekli, da se projekti, ki se delajo, delajo zaradi denarja, ne zaradi 

nekih dolgoročnih ukrepov? 

Glejte jaz bi preprosto to zadevo in bi dal veliko težo koliko je podjetje ali pa koliko so te 

raziskave tudi tržne, prinašajo neko dodano vrednost ali ne prinašajo čisto nič. Saj veste, 

eni pač pravijo, da je potrebno pač malo potrpljenja, da bo to šele na dolgi rok nekaj. Jaz 

sem prepričan, ne tako kot naš predsednik misli, mi nikoli ne bomo Silicijeva dolina. Mi 

moramo biti v določenih tržnih nišah inovativni, zelo konkurenčni. Tu so naše priložnosti. 

Mi se z globalnim težko primerjamo, nanotehnologijo, z novimi materiali, to v Sloveniji se 

ne bo. Tu so odzadaj takšni interesi in takšna sredstva, ki jih bolj kot ne obvladujejo večje 

ekonomije, multinacionalke. Zanimive pa so določene nišne proizvodnje, artikli, kjer se da 

tudi zelo uspešno tržiti, gospodariti. Tam je priložnost za Slovenijo, moje mnenje.  

V: Kaj pa te spodbude za gospodarstvo, inovacije, povezovanje?  

Glejte jaz sem se pogovarjal z ljudmi, ki so videli tukaj nekaj pa si šli. Tisti, ki je bil 

nosilec, ki je bil ponudnik je imel potem dostop do informacij in je pobral smetano, ostali 

pa so izpadli majčkeno neenakopravno in nezadovoljni.  

V: Se pravi pretok informacij znotraj tega ni … 

Saj vidite, da stvar ne živi, da.. Glejte povezuješ se lahko po določenih segmentih. Mi 

ogromno stvari izvajamo v kooperaciji. Ker ocenjujemo, da ne moremo vsega narediti 

sami v firmi, imamo določene firme, ki so res na svojem področju specialisti, jih 

vključujemo in so našo dobavitelji. Jaz bolj podpiram in si želim specializacijo. Ti ne rabiš, 

da se z nekom v.. saj pravim, za povezovanje mora biti interes. Ne more biti na drugi strani 

nekdo, ki reče tukaj je malo korenčka, dajte vi tole za to, vi boste takole. Ne gre. Za mene 

je zelo zanimiva severna Italija. V severni Italiji so specialisti v nekem okolju za tole, tam 

tole. In Italija je gospodarsko, če ne bi Italija vlekla potem celega škornja, saj veste kako 

je potem še ostalega sveta, bi sever Italije v tehnološkem, v inovativnem, v organizacijskem 

smislu, se lahko tudi nemci tam kaj učijo. Meni so Italijani zanimivo. V Italiji naredijo vse 

kar hočeš. In ni nobenih nekih stimulacij, ni nobenih.. saj v Italiji ni več tega, v Italiji ni 

več teh programov. Tega je sorazmerno malo, tega niso bili v Italiji veliko deležni v bistvu. 



 

 

In stvar funkcionira. Funkcionira na interesu posameznikov. Iniciativo je treba malo 

prepustiti firmam no. Jaz sem malo za inštitute, tudi inštituti tudi v tujini so, ampak inštitut 

mora dobiti naročilo in potem dela za konkretnega naročnika stvari. Brez, če ni od zadaj 

kapitala, če ni trženja, marketinga za tisti artikel, ne bo, stvar ne zaživi, nima perspektive.  

V: Mislite, da bi bilo takšno povezovanje ustvarjanje nekega ustreznega podpornega 

okolja, kjer bi lažje prišlo tudi do ugotavljanja nekih skupnih interesov in tako naprej, 

lažje, če bi imeli pri nas regije ali je Slovenija premala za to? 

Mislim da ne. Potem bi še jih enih par našlo službo, tako da, ne potrebujemo to. 

 

INTERVJU 5 

V: Mi lahko na kratko ali pa na hitro opišete kako vaša organiazcija deluje, kako je 

mogoče prišlo do pobude za organizacijo, ste organizirani  po oddelkih, ali se organizirate 

teamsko v smislu projektnega dela in koliko je to pri vas fleksibilno?  

Podjetje oz. skupina, govorimo o skupini, ker skupina zajema 5 firm,  je vodena 

centralistično. Torej smo na holdingu zbrali celotno režijo, torej management, ki torej 

delegira vse naloge v okviru skupine. V okviru organizacije imamo organizirano tudi 

raziskovalno-razvojno skupino oziroma organizacijo, ki je registrirana na nacionalnem 

nivoju. Potem pa glede na to, da smo kot skupina malo in srednje veliko podjetje 

angažiramo resurse zaradi določenega projekta. Torej se odločimo, kam določene resurse 

aplicirat pa potem v smislu dobrega gospodarja pač izvajamo projekt.  

V: Omenili ste razvojno-raziskovalno dejavnost, iz javnih baz je razvidno, da vaša 

raziskovalna skupina šteje 5 članov. Da nimate zaposlenih doktorjev znanosti oziroma 

zaposlenih z magisterijom znanosti. In da ne objavljate znanstvenih publikacij v 

znanstvenih revijah ali konferencah ali kaj takega. Kolikšen je v bistvu delež, ki ga 

namenjate za to dejavnost, kakšen je njen cilj, na kakšen način v bistvu ste zbrali 

zaposlene? 

Ja res je, v tem trenutku je sicer v postopku vpisa več kandidatkov, tako da kaj še v bazi ni. 

Trenutno imamo 5 magistrov znanosti, z letošnjim letom upamo tudi, da enega doktoranta. 

Pri nas se kadrovska sestava znatno izboljšuje. Je pa  res, da je naša raziskovalna 

organizacija izredno industrijsko orientirana, to pomeni, da je projekti, naloge, ki 

seizvajajo, se izvajajo ali za matično podjetje ali pa smo del določenih mednarodnih 

konzorcijev, sodelujemo z raznimi inštituti. Do letošnjega leta, smo bili večinoma kot del 



 

 

konzorcija, z letošnjim letom pa smo v bistvu kot prvo slovensko podjetje, na razpisu  v 

Bruslju uspešno bili ocenjeni za projekt in tako, da smo kot vodilno podjetje v konzorciju 

na instumentu -  faza 1. Torej to smatramo kot nadgradnja, v smislu kompetenc pa tudi v 

smislu, da bo raziskovalna skupina kot sama doživela še povečitve resursov, tako da 

raziskovalno-razvojna dejanovnost je ena izmed strateških orientacij firme. V preteklem 

obdobju smo za to dejavnost namenjali preko 6 % ustvarjenih prihodkov.  

V: Bi vi vaše podjetje pojmovali kot inovativno? Ozroma kaj je po vašem mnenju neki 

kriterij, da je neko podjetje inovativno? Je to neko število patentov, je to ravno 

raziskovalno-razvojna dejavnost ali so to neki procesi in storitve? Kateri bi mogoče bili le 

– ti pri vas, da zaradi tega pa ste vi res inovativni? 

To je v osnovi proizvodno industrijsko podjetje, ki svojim partnerjem nudi predvsem 

inovativne tehnološke storitve. Torej mi ne razvijamo končnega izdelka kot takega, ne 

izvajamo nekih laboratorijskih storitev, ampak izvajamo tehnološke storitve. Tu je ta naš 

inovativni potencial, ki ga imamo. Je pa res, da je vizija ali pa strategija, ki jo ima vodstvo 

podjetja, kadrovski del temu malo težje sledi, ker smo v zadnjem pet letnem obdobju bili 

primorani, kar dodobra prevetrit kadrovsko strukturo, jo izboljšat. Pač dojeli smo, da se 

ljudje že po naravi spreminjamo prepočasi ali pa se določeni sploh ne želijo spreminjati. V 

prvi fazi smo ogromno oseb rešili z usposabljanji, kar še delamo. V določeni točki, pa je 

bilo tudi to premalo, tako da smo kadrovske okrepitve poiskali v zadnjih dveh letih. Tako 

da je, praktično na vseh nivojih je nov veter prišel v zadnjih 2,3 letih.  

V: Se torej prilagajate v bistvu, razvijate glede na... 

Se prilagajamo predvsem zahtevam, ki prihajajo s strani naših partnerjev. Mi smo veliki 

preskok naredili v teh zadnjih letih. Naši partnerji so večinoma multinacionalke, katerih 

zahteve niso primerljive z nekimi našimi starejšimi partnerji, ki so na nižjem nivoju.  

V: Kakšen pomen dajete oziroma kaj menite o zašščiti intelekturalne lastnine, prijavljanju 

patentov? 

Imamo tudi zavarovane določene modele, patentov nismo obnavljali. Naša izkušnja je za 

naprej, da sredstva, ki so potrebna za patentne zaščite rajši namenimo v nove produkte, 

nove storitve. Ker je.. ena krivda je v Evropi kot taki, da ni možna generalna zaščita. Ker 

se da zelo na hitro preveslat določene zaščite, pač ljudje v druži državi. Imamo slabe 

izkušnje, tako da raje ta sredstva namenjamo za pač neki novi razvoj.  



 

 

Če bi obstajal v Evropski uniji neki EU celostni patent, ki bi za vse države urejal bi 

mogoče imelo še smisel. Tako, kot je pa sedaj urejeno pa dejansko ti z prijavo, kjer 

dodobra definiraš tvojo rešitev, bolj kot ne razkriješ konkurentu svoje prednosti. Tako da 

rajši ta sredstva namenimo za dodatne izboljšave pa nov razvoj.  

V: Zdaj se boma bolj preselila na področje inovacijskih procesov. Vi ste se pravi vpeti v 

del realizacije nekega produkta ... ste mogoče vpeti tudi še v ostale faze, ki jih nekako 

opredeljujemo v inovacijskih procesih, se pravi kot procesi iskanja idej, neka evalvacija 

nekih idej pa potem sprejemanje odločitev, s katero idejo naprej? 

V firmi kot taki sistem inovacij obravnavamo celostno, to pomeni, da v ta proces 

vključujemo vse zaposlene. To pomeni, da imamo v procesu inovacijskih predpisov 

definiran pravilnik, o inovaciji. V praksi to zgleda tako, da tudi za tiste, ki mogoče malo 

težje definirajo inovacije, ideje obstaja ena škatlica. Ideje oziroma predlogi se lahko v to 

škatlico vržejo in potem inovacijska komisija enkrat na mesec vse predloge oceni in 

najboljši od teh grejo naprej v samo nadgradnjo. Najboljši so seveda tudi stimulirani s 

plačilom… imamo pač neki stimulacijski sistem. Tako da ne gledamo na inovacije zgolj iz 

stališča proizvodnje, ampak gledamo v bistvu celostno. Tudi inovacije na področju 

ravnanja s človeškimi viri recimo okoljem, emisijami, torej širše, nismo ozko usmerjeni v 

inovacijo našega izdelka, ampak širše.  

V: Vaše inovacije, bi jih označili kot izboljšave obstoječih tehnoloških rešitev ali bi lahko 

govorili o radikalnih inovacijah? 

Do tega trenutka je bilo večina teh inovacij izboljšav obstoječih izdelkov, procesov, pač 

tehnik. Je pa smernice vodstva so takšne, da želimo potencirati radikalne spremembe. Prva 

osnova za to pa je kadre, moraš imeti takšnega, ki je odprt za spremembe, ki gleda širše. 

Zato je pač v prvi fazi smo kot sem že predhodno omenil vlagamo ogromno novih moči v 

kadre v firmi. V okviru tega sedaj močno potenciramo te radikalne spremembe.  

V: Pri teh inovacijskih procesih skušate locirati znanje znotraj skupine ali se tudi obračate 

ven. Kar pomeni, da vzpostavite nek odnos, komunikacijo, torej da imate neke zunanje 

partnerje, druge institucije, ki jim daste na razpolago vaše znanje, oni vam dajo na 

razpolago njihovo znanje..? 

Mi vse naloge, projekte, inovacije izvajamo v nekem projektnem pristopu, ki sigurno 

zajema tudi to teamsko delo, kjer mora biti komunikacija obojestranska. Tako da.  



 

 

V: Kako bi rekli, da pridobite v bistvu največ informacij za uvajanje nekih novih 

produktov, tehnologij? So to neki zunanji viri, je to ta škatla, ki jo imate? 

Zaenkrat smo vseeno največ teh idej dobimo znotraj firme. Za samo inplementacijo tega pa 

večkrat sodelujemo tudi z zunanjimi institucijami. V smislu raznih inštitutov, fakultet, 

univerz, tujimi partnerji. V tem trenutku izvoz predstavlja 100 % prihodka, torej smo 

izrazito izvozno naravnanni. Naši partnerji so multinacionalke, ki presegajo proračune 

Slovenije za nekajkrat in v okviru, sam vstop v te multinacionalke nam omogoča 

izkoriščanje energijskih učikov, kar se tudi vidi na drastičnem povečanju dohodkov v 

zandjih letih. To ni slučaj. Mi smo dolga leta gradili, skušali stopiti v te sisteme in šele 

sedaj je prišel čas žetve, ko to sinergijo izkoriščamo.  

V: Znanje, ki je potrebno za inovacije …. Bi rekli, da ga je relativno lahko locirati, se 

pravi vi točno veste, kateri zaposleni, kateri oddelki ali katere zunanje institucije? Ali je to 

neki poseben izziv, še posebej v vašem prostoru, ko obstaja tudi kup enih organizacij na 

nacionalnih, regionalnih nivojih, ki bi naj bile tudi inkubatorji kot taki mišljeni kot 

valilnica znanja pa v praksi to velikokrat niso… Na kak način v bistvu locirate potrebno 

znanje? 

Znotraj firme kot take smo ogromno energije namenili za boljše ravnanje z človeškimi viri. 

Torej, da poskušamo definirati tiste ljudi, tisto energijo znotraj podjetja, ki v bistvu žene 

vse skupaj. Eden izmed istvenih problemov v Sloveniji pa je ravno to kar ste rekli, 

denifirati pa združiti vse te resurse, ki jih imamo v državi. Jaz se zdaleč ne strinjam, da je 

Slovenija inovativna država, mislim da to ni res. Mislim, da tudi če statistika tako kaže, da 

laže. Temu kaže tudi kup neuspelih projektov,raznih razvojnih centrov, inkubatorjev 

znanja, grozdov. V bistvu so to vse propadle naložbe, celi projekti. Obstaja določena želja, 

da se je treba povezovati pa združiti pod isti cilj, pa se interesi ponavadi križajo in se ne 

znamo premakniti. Je pa bistven problem Slovenije to, da tako majhni kot smo cela 

Slovenija nima dovolj resursov za nek airbus, če smo čisto konkretni. To je naša direktna 

izkušnja in veliko še moramo narediti, da se ta inovacijski potencial združi in aplicira v 

izbrani projekt.  

V: Pa tudi precejšen del sredstev ...   

Ogromno sredstev je šlo. Saj sem rekel, da je to nasedla naložba. Zgradila se je neka 

bogata infrastrukutra brez vsebine. Mi smo sicer bili del vseh teh zgodb, in dobro poznamo 

ampak je izplen zelo slab.  



 

 

V: Sedaj ko se lotite nekega sodelovanja na področju inovacije, inovacijskega procesa …  

Urejate to z dodatnimi pogodbami ali to bolj temelji na zaupanju ali na kupoprodajnem 

razmerju z partnerjem?  

Glavnina tega poteka preko določenega projektnega dela. To pomeni, da sestavni del 

projekta je tudi nek sporazum, kjer se uredijo vse te relacije. Zelo malo je tega naključnega 

odnosa. Načeloma vse preko sporazuma urejamo. Sploh pa ker večina projektov, ki jih 

navzven izvajamo smo del mednarodnih konzorcijev, sistemov, kjer pa nič ni prepuščeno 

naključju. Ker tudi najboljša prijatelja, se lahko, če je zraven denar ali pa kar koli druga 

skregata.  

V: Nekaj sva sicer o tem že rekla, o povezovanju …. Kakšna pa so po vašem mnenju 

tveganja, ki jih zaznate? Kaj so po vašem mnenju največja tveganja, ko greš v neki skupen 

odprt proces v nekem mešanem konzorciju? 

Po naših izkušnjah viri, zadostni viri. Večina podjetij, ki vstopa v nek določen projekt 

podceni resurce oziroma vire, ki so potrebni za izvedbo projekta. In potem se v neki vmesni 

fazi prične improvizacija. Ker ko virov zmanjka, se ne sledi več ciljnem, ki so bili napisani. 

Če se v neke konzorciju pojavi šibki člen, je to zmeraj problem. To so naše izkušnje. Tudi 

mi smo, vsaka šola nekaj stane, šli v projekt kjer smo podcenili zadostnost virov. Zagotoviti 

zadostnostni vir je ključen za izvedbo projekta. Še če je tako dobra ideja ne bo uspešna, če 

ni virov. Viri so lahko finančni, človeški in pač vse ostalo. 

V: Ko ste že omenili odnose, da veliko delate na človeških virih, na samem vzdušju v 

skupini oziroma v podjetju … Na kak način bi opredelili odnose, ki so med vami znotraj 

skupine podjetja pa tudi z zunanjimi partnerji? So to zgolj neke formalne relacije ali se 

oblikujejo neke neformalne skupine?  

Osnova za vse v službi je, so formalni odnosi, to je osnova. Spet pa kot vodstvo 

potenciramo neformalne dogodke, odnose. Spet pa ti neformalni odnosi, ne smejo prerasti 

v formalne. Ker če se to zgodi, lahko to vodi do določene anarhije. Se začnejo rušiti neki 

določeni akti, ki veljajo. Enako je tudi v mednarodnih projektih, bom rekel. Osnova je pač 

neki formalni odnos, neki zapisani akti. Je pa tudi priporočljivo, da se na neformalni odnos 

razvija, ker veliko idej lahko nastane tudi v nekem sproščenem vzdušju v neki neformalni 

obliki, ki je lahko različna. Lahko so to pikniki, lahko pa so to čisto takšni pogovori, kot ga 

imava midva.  



 

 

V: Bi recimo rekli za svoje zaposlene in za sodelavce, da so seznanjeni s strategijo skupine, 

da jo sprejemajo kot svojo, da se poistovetijo z njo? Ali gledajo na vas zgolj kot na neko 

zaposlitev, vir prihodka, ki se končna od določeni uri, začne ob določeni uri …? 

Bi rekel, da želimo si, da ne bi v takšnem kot je bilo zdaj opisano gledali, ampak še 

gledajo, več kot bi želeli. Tako, da ogromno dajemo na informiranost ljudi, ogromno 

dajemo na neformalne dogodke, kot so dnevi odprtih vrat za vse, za družine, da se vsem 

predstavi strategija firme. Ogormno na neformalne dogodke, skupna druženja, ekskurzije, 

pikniki. Torej skušamo preko neformalnega dela predstaviti formalni del, vizijo, strategijo. 

Je pa problem bil spet, da je bila kadrovska skruktura za vizijo, ki je bila napisana, prej 

neustrezna. Določeni niso bili v stanju sprejeti, idej, strategije, vizijo, ki smo jih mi vodstvo 

imeli. To je čisto ... človek je kot avto. Nemoreš zahtevati od »fičota« da se pelje 200km/h, 

če se lahko 100km/h pelje. Enako je pri človeku. Nemoreš zahtevati da se grejo vsi za 

airbus  pogovarjati, če je predhodno hodil, pa ne da bi koga užalil, k enemu podjetniku z 5 

zaposlenimi. Je drug svet…  

V: Kako pomembno pa je po vaše zaupanje med organizacijami, zaupanje znotraj, zunaj, 

med člani? Na kak način recimo, imate načine, da načrtno spodbujate večjo stopnjo 

zaupanja? 

Da bi neki načrt imeli, ki bi obravnaval to problematiko, tega nimamo. Je pa ponovno za 

vodstvo ogromno, zaupanje nam ogromno pomeni. Da zaposleni zaupajo vodstvu, glavi, ki 

vodi, nam pomeni ogromno. Ogromno časa namenjamo za informiranost. Večkrat letno, pa 

bi rekel mesečno imamo razgovore z sindikati, sveti delavcev, delovnimi skupinami, kjer jih 

informiramo, predstavljamo rezultate in predstavljamo vizijo. Tako da zaupanje je bistven 

element uspešnega podjetja.  

V: Glede na vsa orodja, ki jih vzpostavljate kot sisteme nagrajevanja in tako naprej, bi 

rekli, da so osebni vilj zaposlenih plača, napredovanje, boljši položaj v družbi ali je tudi 

osebni cilj neko zadovoljstvo, ko se neka njihova ideja realizira? Mislim, ugotavljate eno 

ali drugo ali oboje? 

Sigurno je primarno je vsakemu, ki hodi v službo, da pač tam enka zasluži pa da skrbi za 

sebe, pa za družino, to je primarno. Ampak brez sekundarnega, da ti pa to ne predstavlja 

nek izziv pa zadovoljstvo, pa tudi ne boš tako uspešen, kot tisti, ki združuje primarno s 

sekundarnim. Tako da, spet se bom vrnil nazaj. Vsa ta reorgnizacija pa kadrovska 



 

 

preureditev, ki je bila, v bistuv so se nam pridružili ljudje, ki jim je bila služba izziv. Ni bila 

plača tista, ki je … 

V: Prvo merilo …? 

Prvo merilo, seveda ne. Ker so to ljudje, ki so prišli iz  uveljavljenih poslovnih sistemov, 

situiranih funkcij. Tako, da so tu morali nekaj več videti. Ni bila plača tista, ki bi jih kupili. 

Tukaj so videli neki izziv pa nadgradnjo sebe pa firme konec koncev. Tako, da brez tga je 

veliko težje biti uspešen, kot pa eden, ki bo samo za plačo v službi. Razumem pa, da je to 

nekaj čisto legitimna želja vsakega, ker zato delamo vsi. 

V: Postane problematično, ko je prenizka ...   

Točno tako.  

V: Ko ni sorazmerna z opravljenim delom ...  

Ja. Pri nas veliko delamo na tem, da zraven plače imamo kar veliki stimulativni del. Tako, 

da vsakemu omogočamo višji prihodek … seveda skozi slišimo plače so prenizke ... ampak 

ima vsak dokaj veliki variabilni del. Tako, da vsak ima možnost si ga dobiti, če se 

angažira. Tako, da tovrstnih želj ali pa izgovorov je pri nas vedno manj. Ker tisti najboljši 

... je pa zmeraj tako, tretjina ljudi pri nas odskoči. Pa majo vsi enako pogoje, pa to zmeraj 

isti. In točno vidiš, kako se ljudje filtrirajo. In seveda marsikateremu sedaj ni všeč, sploh iz 

tegaspodnjega jedra, ko nekateri odskočijo. V Sloveniji bi še vedno imeli v ravnilu, pa 

imeli tisto plačo, čim en odstopa intelektualno ali ... bi pa že nekaj v sredilo dali. In tudi 

kontra je problem, da se zelo težko izpostavijo ljudje. Tudi tisti, ki ima potencial, recimo 

bom vam dal primer. V proizvodnji dela 5 ljudi, delajo isto delo pa so dobri prijatleji, pa 

gredo po delu na pivo. Potem pa dva od teh odskočita, prvi je zdaj pa že opažen … In 

imata ta dva problem se pogovarjati pred skupino. Jaz praivm, da vsi bi morali, če je 

nekdo boljši bi morali to vsi brez sramu priznati, pa mu tudi nagrado dati. Imamo pa še ta 

problem, ki tudi izvira verjetno iz naše zgodovine.  

V: Povezovanje in podporne institucije ... Omenili ste, da se kar precej povezujete 

projektno, da imate za sabo nekaj poizkusov sodelovanja z institucijami, grozdi, 

tehnološkimi parki. Če prav razumem, temu niste več pretirano naklonjeni, zaradi slabih 

izkušenj …? 

V bistvu smo del vseh teh, ki ste jih zdaj našteli, ampak nimamo nekih posebnih relacij. Ker 

mi smo prej rasli, z njihovo podporo smo bolj prisotni pri tujih sorodnih inštitutih v 

podobnih vlogah.  



 

 

V: Se pravi se bolj povezujete ne vem z podjetji, skupinami kot pa fakultetami, univerzami 

…? 

Ne, z našimi univerzami sodelujemo in z Mariborsko in z Ljubljansko pa recimo z 

določenimi sektorji, ki so bolj dojemljivi. Recimo …, sodelujemo sedaj s strojno fakulteto, 

inštitut za …, je tam en nov direktor, je zelo dojemljiv. Smo hitro našli skupen interes, pri 

določenih pa pač ni tega interesa.  

V: Na kak način financirate takšna sodelovanja? Je to vedno pogojeno z zunanjimi viri, ali 

ste pripravljeni tudi z lastnimi sredstvi? 

Bom rekel pol pol. V zadnjem obdobju, ko so razpisi v Sloveniji zamrli večina z lastnimi 

sredstvi vse financiramo. V predhodni shemi, ki se je končala po 2011, praktično ni bilo 

več pametnega razpisa, tako da smo večinoma vse iz lastnih virov.  

V: Kaj pa, kaj vas spodbudi k nekemu sodelovanju? Kaj recimo smatrate, da je pozitivno 

za vas iz takšnega povezovanja?  

Resursi. Srednje veliko podjetje, ne more zgraditi samo za določen projekt laboratorija. 

Ker je.. mi iščemo te resurse za določen projekt, zunaj svojega prostora. Zgolj to. To je pač 

projekt zahteva realizacija oločenih ciljev in zato hočemo vse resurse prvo združiti znotraj 

firme, nato znotraj Slovenije, če ne najdemo v Sloveniji gremo ven.  

V: To ste tudi že malo omenili. Ampak kako v bistvu ocenjujete lokalne in regijske razvojne 

projekte, ki so bili financirani iz kakšnih javnih sredstev in kaj je po vašem mnenju neko 

merilo uspešnosti? Je merilo uspešnosti to, da imamo en produkt in se potem sodelovanje 

zaključi ali sa je to neko dolgoročno sodelovanje? Kaj jaz vem, da je neka bolj stabilna 

struktura, ki ni toliko odvisna od nekega osrednjega akterja? 

Glavni namen, moj namen, vsake subvencije je, bi moral biti, da vzpostavi neko okolje ali 

znotraj podjetja, znotraj inštituta, univerze, ki je potem, ko ta subvencija preneha morala 

biti sposobna sama funkcionirati. To je osnova.  Praksa v Sloveniji kaže, da je čez 90 % teh 

primerov oziroma subvencij propadlo. So slabe izkušnje.  Zelo malo je firm, ki so sposobni 

sami funkcionirati s tisto idejo, ki je bila subvenvionirana. Namesto subvencije, bi morali 

biti, da če nekaj razviješ, neki izdelek ali storitev, bi moral ti potem somostojno živeti na 

trgu.  

V: Mislite, da pri nas ti razvojni projekti, ki so niso naravnani na način, da bi to 

spodbujali, omogočali, so fokusirani na čas trajanja projekta? 



 

 

Je nekaj, poznam nekaj dobrih izkušenj. Ogromno je pa projektov, ki so na papirju dobro 

izgledali, v praksi pa že če bi to en bolj resno prebral, ve da to ne more funkionirati. Kaj 

šele, da bi potem od tega živeli ... tudi pri nas, pri nekaterih projektih, ni bilo enega 

predstavnika v državi, ki bi prišel pogledati kaj se sploh subvencionira. To mene grozno 

moti. Ker pri nas smo vse kar smo naredili, nekaj razvili, da bi lahko to tudi potem 

prikazali. Tako da, ogromno je primerov, kjer je bil ta denar izgubljen, kjer je šel za ene 

čist druge namene, kot je bil predviden.  

V: Vi ste ustanovitelj tudi tehnološkega centra …, sooustanovitelj raziskovalnega centra … 

- kakšna je fukncija teh, mislim kaj spodbudi skupino, kot je vaša da ustanavlja tovrstvne 

organizacije? 

Načrt, ki je bil narejen oziroma storitve, ki smo jih pričakovali, da jih bomo dobivali. V 

bistvu je bil časovni načrt čisto korektno definiran, napisan, sama izvedba oziroma 

storitve, ki jih sedaj nudijo so pa slabe. To je temelj vsega. Mi pa nismo nobenih finančnih 

koristi imeli. Določeni družbeniki so imeli, mi smo tam tak majhni, da ne. Tako da 

večinoma od vseh teh partnerstev, nas ni vodila neka finančna korist. Zgolj smo podprli 

idejo, ki je bila dobra, sama faza inmplementacije pa je pokazala potem, da ideja ni 

zaživela.  

V: Vprašala bi vas še samo, če je po vašem prisotnost teh institucij, gospodarskih zbornic, 

raziskovalnih institucij, nekih regijskih razvojnih centrov, če so oni po vašem mnenju 

ključni za povezovanje ključnih akterjev, nekih skupin v nekem okolju, neki regiji ali do teh 

povezovanj pride bolj individualno, spontano? Recimo omenili ste, da imate idejo, pa 

potem glede na idejo poiščete partnerje …  

Mi do sedaj smo res vse partnerje našli zunaj teh institucij. Je pa zgotovo lahko, recimo 

Gospodarsko zbornica Slovenije pomemben akter, ker je tam neka baza podatkov, ampak 

naša izkušnja je, da večina naših partnerjev iščemo zunaj. Bom rekel, da je to tudi krivda 

teh institucij, ki te pač mogoče razlog, da je naša panoga kot taka, kompoziti, zelo ozka v 

Sloveniji in je zelo majhen nabor teh, ki so sploh primerni za nas.   

V: Ste bolj učinkoviti brez posredovanja? 

Ja. Verjetno je težje v nekem … ali pa … industrija, ko je tisoče podjetij. Nas je v Sloveniji 

20. Tako da …  

V: Še  vprašanje o odnosih in o podpornih institucijah ... 



 

 

Te podporne institucije je enako, kot je pri nas java uprava. V neki resni državi, bi bila 

ena. Pa bi ena delala, pri nas jih imamo pa lahko jih sedaj naštejeva v vrsto. Spet tisti ki 

so, so razpršeni, morali bi biti pa centralizirani.  

V: Bi recimo vi ocenili, če se vrnema na neko geografsko danost, da bi bilo v Sloveniji 

boljše ustanoviti regije? Koliko pa v okviru teh regij vseeno obdržati te podporne insitucije 

ali definirati nove? Ali mislite, da ustanovitev regij ne bi vplivala na lažje povezovanje, na 

povečanje inovacijske zmogljivosti?  

Jaz mislim da ne. Jaz nisem zagovornik razpršitve, regij kot takih. Slovenija je na koncu 

koncev majhna pa na nivoju enega Münchna, pa v Münchnu ni 10 razvojnih agencij, pa ni. 

Jaz mislim, da je potrebno vire centralizirati in jih tam usklajeno voditi. Ni sigurno niso 

rešitev regije, pokrajine… se bo še na njihovem nivoju ponovila zgodba, ki jo imamo zdaj. 

Da se bo kaj rastlo, pa se bodo porabili viri. Enako se je zgodilo v šolstvu. Jaz mislim, da 

pri nas raven človeških virov močno pada. In tisti ko je v firmi, drugače vidi. Šolski sistem 

smo odlično zapletli. Saj se vidi, da obstaja kup kvazi šol …  

V: Na vseh nivojih ali na tercialne oziroma visokošolskem? 

Recimo da univerza v Ljubljani pa v Mariboru skušata ohranjati nivo. Pa tudi tukaj je 

padel. Vse te kvazi šole, kjer pridejo mladi diplomanti z nekim listom papirja, ki pa v bistvu 

je… recimo, da jim ogromno manjka, da bi dosegli nivoje, ki jih je včasih imel neki 

diplomirani inženir ali pa uni inženir. Danes je to, ni zdaj več, mi zdaj to selekcioniramo. 

Če vidimo diplomo od Ljubljane pa od Maribora, še nekako vzamemo, vse ostalo vstran 

vržemo.  

V: Torej je za vas pomembno ... 

Zelo pomembno. To so si v bistvu te šole same naredile, ker so nivo kakovosti spuščale. 

Mogoče delamo krivico določenim, ker niso vsi slabi na vseh področjih. Ampak nas je pač 

pripravilo do tega, da je slika taka … nekaj že, da se mora populacija šolati, usposabljati. 

Po mojem pa ni prav, da 70 % ljudi študira. 

V: vi ste bili soustanovitelj ali ste povezani z neko šolo tehnično, visokošolsko? 

Visoka šola za …. Ta šola je bila idealna, idealen program, paše nam. šole za…, za … v 

Sloveniji ni še. Nemci imajo to v »hochschule«. Mi nimamo, šola je našla idealni program. 

Velika napaka se je naredila, da je ne Ljubljanska, ne Mariborska univerza ni hotela vzeti 

pod svoje okrilje in s tem tudi zablokirala dostop do profesorjev na teh šolah. To so, 

kadrovska struktura te šole je ne slaba, ampak neustrezna.  



 

 

V: Spet ne dobite ustreznega znanja? 

Ne v bistvu kadri, ki se že v vpiše, so so ker nismo bili vpisani v Maribor ali v Ljubljano. 

V: Torej se v bistvu vpisujejo zaradi statusa.  

Ja. Je mogoče imaš 1 od 20, ki je dober, ampak ...   

V: Imate zaposlenega kakšnega mladega raziskovalca? 

Ja. Imamo zaposlenega strojnika. Večina nam pri nas največ, ogromno štipendiramo. 

Tehnični profil. 

V: Podeljujete kadrovske štipendije? 

Ja, za tehnične profile, ne za družboslovne ali pa za ekonomiste, ker teh je veliko. Dobrega 

strojnika pa je težko najti. Sploh iz našega profila, ki ga moremo vzgajati, tako da 

večinoma štipendiramo in tako iščemo kadre.  

V: kontekstu ustvarjanja in lociranja znanja, tudi privabljanja kadra, se poslužujete še 

kakih metod? Da na primer razpišete neke nagrade ali kakšne natečaje? 

Ne, zaenkrat še nismo. Uprava je sprejela nov strateški načrt je, da pač naša zaveza je, da 

nismo lokalno neprepoznavni, ampak da nekaj dajemo nazaj okolju lokalnemu. Do sedaj 

smo več donacij raznih dali, predvsem naš glavni program je … in tu imamo en tak dom za 

bolne otroke, tam večkrat kakšnih produktov vsako leto. Bomo pa preko teh raznih idej, 

natečajev, ampak še nismo tako daleč, da bi razvijali. Je pa ena taka bistvenih, napačnih 

dojemanj v Sloveniji, da vsi pričakujejo rezultate takoj, od politike, do vseh teh centrov, 

inovacije so dolgoročen proces. Vsi pričakujejo jutri rezultat. To je zgrešeno.  

V: Ja pri nas tudi večkrat niso pripravljeni investirati v nekaj, kar bo rezultiralo, mogoče, z 

neko stopnjo tveganja, čez 5 let? 

In tudi ogromno podjetij, ker bančni sistem državni ne deluje, in ogromno podjetih ima 

probleme, da so vložli določene inovacije, banke pa pričakujejo jutri rezultat. Ogormno 

podjetij je zaradi tega propadlo, dobrih podjetij. Ko bi na en dolgi rok, bilo super vse 

skupaj zasnovano, ampak ni se jutri videlo, pa so pač odrezani bili. Ker to je zgrešeno. 

Tudi pri nas konkretno, če bi.. mi smo 6 let vložili, tone denarja, da smo razvili tehnološke 

inovativne sisteme, pa šele lani v bilanci se je pokazalo kot bum, super ne. Ampak pred 3 

leti, bi, saj smo bili tudi pred takimi, da bi lahko rekli ja sedaj pa banke so pač, vrnite vse. 

Ne moreš ne, če sem vložil vse. 2013 smo imeli … prihodkov, letos pa …. To je to, vložili 

smo v določene inovacije in šele čez 2,3 leta ti to rezultira. Ja politika pa ima najraje 

seveda, da zdaj bom nekaj vložil, čez 2 meseca pa mora biti, ko so volitve.  



 

 

V: V evropskih projektih ste prepoznali priložnosti, kaj pa nacionalne spodbude? 

Slovenski razpisi so šele letos praktično bili spet aktivirani. Tukaj spet vidimo nek vir 

energije za našo razvojno skupino. Smo pa kot sem rekel se v preteklih letih se usmerili kar 

v Bruselj. Tam smo bili del dveh mednarodnih konzorcijev, kjer nismo prišli čez drugo 

fazo. Torej smo na sledi ostali. Z eno pa smo sami uspeli aprila,  številka 1. Niti ne toliko 

finančno, ko ti daje priznanje, pač. 

V: Kakšna so ta sredstva, niso to infrastrukturna sredstva, ne? 

Ne to so čisto razvojna, za konkretno za razvoj.  

 

INTERVJU 6 

V: Glede na vašo spletno stran in javno dostopne podatke, sta vas ustanovile dve fakulteti 

in pa nekaj podjetij. Sedaj nekaj časa ste že na tem področju, ste zelo aktivni. Jaz bi pa vas 

na kratko vprašala, na kak način je prišlo do pobude za  ustanovitev vaše organizacije? 

V letih 2000, 2001, nekje v tem obdobju je bila državne politika, usmerjena v ustavrjanje 

nekih okolij, ki bodo pospeševala sodelovanje podjetij, raziskovalnih organizacij. In kot 

posledica, kot rezultat vsega tudi povečanje nekih novih izdelkov in posledično 

konkurenčnosti. Tako da, v tistem obdobju je bilo kar nekaj na strani države. Kar nekaj 

instrumentov ali ukrepov kakorkoli jih imenujejo, s katerimi je država to želela narediti. 

Eni izmed ukrepov so bili grozdi, znani so avtomobilski, tripilotni so bili, orodjarski, 

logistični. Zaankrat še samo AC živi. Orodjarski manj, tistega logističnega več ni. Potem 

so bili tehnološki centri, kjer so želeli, da se bolj na razvojnem sodelovanju, grozdi bolj kot 

na dobaviteljskih verigah. Na tehnoloških centrih torej bolj po nekih razvojnih kapacitetah, 

kompetencah, krepitvah kompetenc. In dejansko je to bil takrat, je država takrat 

spodbujala ustanovitev. Takrat mislim, da je nastalo 38, 40 tehnoloških centrov. Mislim, 

da so še bili druge stvari kakšni inkubatorji, tehnološki parki, to je mogoče kasneje 

nastalo. Ampak ti so bili zdaj tisti ključni, v tistem obdobju. Mi smo pač na podlagi tega, 

da se je v tistem času veliko sodelovalo z podjetji, da bi pa mogoče lahko dvignilo to raven 

sodleovanja v en višji nivo. V bistvu sem bil jaz takrat naprošen, če bi to prevzel. Jaz sem 

bil takrat relativno mlad, sem videl to kot izziv in smo začeli na tem delati. Želja pa je bila 

okrog področja …  primarno industrije …, ki je bila v tistih letih izredno močna v 

Sloveniji. Tako na znanstveni raziskovalni ravni, kot tudi na gospodarski. Narediti nekaj 

močnejšega, kar se bo lahko izkazalo to sodelovanje kot neka dodana vrednost. Tekom let 



 

 

so se seveda ukrepi in želje države spreminjale, grozdna politika, se je žal končala 3 leta 

pozneje. Tehnološki centri smo še bili podprti z nekimi osnovnimi aktivnostmi nekje 6 let. 

Nato so začele postajati zanimive tehnološke platforme, tehnološke mreže in tako dalje, in 

neki centri odličnosti. Takrat neprestano je bilo nekaj, brez te konsistentne politike. In mi 

kot takšni, smo se sproti prilagajali sistemu. Mi sicer cel čas delujemo kot tehnološki 

center, danes pa nas lahko imenujete kakorkoli želite, če vam to pač ustreza. In tako smo 

vodili tehnološko platformo, potem smo vodili tavečje projekte, potem smo imeli en 

kompetenčni center v preteklih 5 letih. In se več čas iščemo in s tem izgubljamo energijo in 

čas. Tako pošteno povedano. Delamo pa ves čas primarno isto nalogo.  

V: Boma se potem še vrnila k tem nacionalnim pobudam. Kak poudarek dajete oziroma 

koliko imate opravka z zaščito intelektualne lastnine, kaj v bistvu mislite o tem z vašega 

vidika pa glede na to, da sodelujete z podjetji, kakšne izkušnje imate glede odnosa podjetij 

do zaščite inteketualne lastnine, patentov, inplementacije …? 

Se pravi odkrit odgovor. … ima pri sebi tudi, oziroma smo raziskovalna organizacija, ne 

opravljamo samo dela nekega grozda, povezovanja, ali pa se trudimo na tem. Mi s svojo 

razvojno infrastrukturo, osebjem poskušamo tudi pri razvoju, podpreti pri razvoju izdelov 

za podjetja, seveda tista, ki to rabijo. Se pravi, da smo zadnjih 15 let, kar precej vpeti v 

tokove razvoja raznovrstnih izdelkov in do inteketualne lastnine ravno pride pri kreiranju 

novih idej. Se pravi, bi rekel, da imamo kar precej izkušenj na tem. Sedaj kakšen je pogled. 

Bi rekel, premalo zavedanja pomembnosti intelektualne lastnine, da to ne pomeni prijaviti 

razpis, dati patentno prijavo na patentni urad in rečt kako smo dobri. Še manj uporabljati 

to kot neke kazalce, inovacijske kazalce v slovenksih razpisih, kjer bi jaz slovenske 

kazalnike kar ven vzel. Ker odkrito povedano, realno imamo tam fanta, ki vam bo danes 

napisal patent, če bo potrebno. Pa si bo ga izmislil, ampak realno zasnovano na 

strokovnem področju, ne da bo kar izmišljen. Ker je tudi vrhunski strokovnjak, zato tudi 

razume problematiko. Z dodatnim znanjem teh potrebnih veščin, nekdo, ki je tega malo 

vešč, v Sloveniji zelo hitro spiše takšne zadeve. Jaz bi rekel, da slovenski sistem ni 

primeren za to, kar je naša naloga, za to ker Slovenija je kot takšna absolutno premala. 

Vse kar delamo, moramo gledati kaj gre ven. Ko pa si na globalnem trgu ali pa tudi 

evropskem če gledamo to si pa stvar, predmet potencialnih zaščit. Če si želiš zaščititi svoj 

izdelek. Če se sedaj vrnema na bistvo. Jaz bi rekel, da so tukaj, da se v zadnjih letih bolj 

zavedajo pomena industirjske lastnine, drugačnih avtorskih pravic.. Je pa res, da to vse, 



 

 

vsi skupaj malo mešamo. Ker če se pogovarjamo o sodelovanju raziskovalnih organizacij 

in podjetij, imamo mi na splošno neko hibo na strani raziskovlane organizacije. Občutek, 

da vse kar proda, da že mora se braniti, da bo nekdo idejo mu ukradel in že razmišlja, da 

je ideja vredna milijone. To je ena izmed stvari, ki zavira proces in to še preden smo se 

sploh kaj dogovorili. Že vsi razmišljajo o nekih zaščitah, če že ne drugo pa takoj 

izpostavijo ne upajo pa dalje speljati. To je pomojem zelo ovira, da pač ta del raziskovalne 

sfere razmišlja mnogo, mnogo preveč. Nerealno o zaščiti, tak bom rekel, če se razumemo, 

kaj hočem povedati. Še predno smo realno prišli do zadeve, koliko je sploh neka stvar 

zanimiva, kako jim bo nekdo nekaj ukradel. Zato, ker so prepričani, da imajo najboljšo 

idejo, ki je na svetu tržno zanimiva. Pa mogoče je čisto drugačne. Torej kaj se tiče 

raziskovalnega dela, po drugi strani imam občutek, da, sedaj govorim o povprečju, ker 

nemoremo govoriti v eno ali drugo smer. Ker so eni slabši, drugi boljši, vedno govorimo o 

povprečju. Na eni strani se mi zdi premalo zavedanja, kako za stvar sploh poteka. Pa 

preveč iskanja nekih pisaren za prenos tehnologije, nevem karkoli, kako bodo hudo 

spodbudile neko sodelovanje tudi na strani univerz ali pa fakultet, kako bodo spodbudile 

sodelovanje. Kot prvo moraš biti strokovnjak na tem področju, na drugi strani moraš imeti 

sistem, ki je tako usmerjen in vzpovstavljen. Pri nas lahko rečem, vsaj na strani R0-jev, 

lahko rečem, da marsikdo razmišlja, ko kaj delam, fino je, da tukaj delam, plačo dobim. 

Vse kar pa jaz v … delam, pa je moja privatna lastnina in se lahko drugače pogovarjamo. 

To je prva stvar, ki bi jo jaz osebno zarezal. Pa mogoče naredil okolje, ki je bolj primerno 

za spodbujanje vrhunskih kadrov. Tudi na strani univerz ali pa tudi inštituov, kakorkoli. 

Kar se tiče raziskovalnega dela. Kar se pa tiče podij pa je takole. Je preprosto, večina 

podjetij, ki so vržene v končni stik, v stik s končnimi kupci se tega zavedajo. Ali glede 

dizajna ali glede česar koli. Ker oni pridejo direktno na trg in so direktno vidni. Ali so se 

zaščitili, ali se niso. Direktni udar. Podjetja, ki delajo tako kar žal večina v Sloveniji, kot 

dobavitelji, pa se več ali manj ubadajo z tehnološkimi specifikacijami. Ali smo jih spodobni 

narediti ali ne, in manj s tem ali bomo se zaščitili ali ne, ker pravzaprav nima nekih dosti 

širokih poti. Se pa morem priznati, premalo ubadajo z zaščitenjem tega kar delajo. In 

velikokrat presenečeni, za velika, močna podjetja v slovenskem merilu. rečejo se 

zavedamo, da na tem premalo delamo, ampak računamo, da če že bomo kje, da nas ne 

bodo, računamo, da nekdo tega ne bo videl, je torej bolj prepuščeno naključju. Tako, da 

sedaj sem vam dal dva vidika raziskovanja, kako gledam. Pa na podjetjih bi rekel, da se 



 

 

mnogo premalo zavedajo. Močna podjetja, predvsem tukaj mi skušamo tudi rešitve, ki jih 

pri nas podajamo, zmeraj pregledamo stanje tehnike pa poskušamo dati rešitev, ki ne bo 

kršila kar koli. Pa da bo nekdo zadevo poskušal zaščititi. Ker vidimo, da ni sistematično, 

ponovno sistematične podpore znotraj podjetih ali pa neko sistematično standariziranega 

postopka kako v nekih podjetjih ravnajo z industrijsko in pa intelektualno lastnino. In če je, 

se znajde vsak, kako se znajde. V večini primerih je pa to, da smo ne vejo kaj s tistim 

patentom početi. To pa je še bolj žalostno. Tudi, če ga že patentirajo viidjo samo ta izdelek 

patent, kot nevem ali zato, da ga zaščitijo, da poskušajo sebe zaščititi ali obratno. Premalo 

gledajo tudi na patent, da tudi če ga ti ne boš uporabil, ga pa skušaj prodati nekomu. Ki pa 

bo mu to prav prišlo. Ker v postopkih, ko delamo, odkriješ tudi stvari, ki niso tvoj »core 

business.« In tisto je stvar, ki pa jo lahko marsikomu drugemu, ki pa mu je to »core 

business.«, pa želi to zaščititi, ponudiš. Je pa to druga stvar kako to ponudiš, koliko 

razkriješ. To pa so že drugi stvair v katere pa se ne bom sedaj spuščal, tisto pa je trdo delo. 

Po drugi strani še morem samo tole, da zaključim. Če gledamo realno na globalnem trgu, 

da so v tujini gromozansko velika podjetja. Recimo Bosch ima tam 200-300 tisoč ljudi na 

nekih projektih. In če oni dajo nekaj patentirat, pa bomo mi šli v neke tožbe z njimi je to 

stvar, zmanjkanja financ, da se greš takih zadev in si preprosto eno manjše podjetje tega 

ne more privoščiti.  

V: Torej opažate odsotnost dolgoročnega razmišljanja oziroma da podjetja v zvezi z 

zaščito lastnine vidijo več tvegan, predvsem v primerjavi z velikimi korporacijami?  

Odvisno sedaj tudi od kje si, kateri rang imaš, katero branžo. Recimo farmacija si tega ne 

bo privoščila. Ampak v večini drugih, če gledamo, gredo čim prej z izdelkom ven. Je pa 

druga stvar, kar mi tudi študiramo. Tudi če bomo ugotovili, da kje kršijo. Tega se moraš 

sistematično lotiti. Najprej moraš izdelke analizirati začeti inženiring narediti in 

dokazovati to, da ti je nekdo ukradel.  

V: Torej moreš imeti kader, denar in čas.  

Tako je. Potem pa če si že to dokazal, potem pa idi ti mali …, ki se ubadamo sami s svojim 

preživetjem, tam tožiti Bosch, Siemens ali pa nevem koga, giganta.Zato vemo kdo se tukaj 

igra. Tu se igrajo takšni kot so Apple, Samsung, nevem kdo še se tepejo med sabo pa si 

kupujejo patente med sabo. 

V: Velike globalne korporacije ja.  

Žal je tu spet velikost pomembna.  



 

 

V: Vi ste precej vpeti v inovacijske procese. Bi recimo inovacije v vašem okolju in s 

katerimi imate stika, označili kot radikalne, torej da gre za neke čisto nove ideje, storitve, 

produkte? Ali bi v bistvu za izboljšave obstoječih segmentov v že vpeljanih procesih, ki se 

potem izboljšujejo skozi inovacijski proces? 

Sedaj če bomo podjetja pogledali, ali pa na strani RO-jev. Pri njih je vse patent, pa 

najboljši zaslužki. Pri podjetjih je to malo drugače. Tam je 90 % dodanih inovacij nekih 

nadgradenj, nekih malih sprememb. Mogoče je vijak drugače obrnjen, mogoče zmanjšanje 

materiala. Vsekakor pa tista rešitev, tehnološka izboljšava doprinese k nekemu boljšemu 

ekonomskemu učinku, večjemu. Tisto je druga stvar. Če pa se pogovarjamo, tisto tretiramo 

v svojim sistemih malo drugače. Če se pogovarjama, jaz bi rekel da večina je teh nekih 

nadgradenj, posodobitev, sprememb, ker je tudi najlažje. Imaš človeka, ki dela tam zraven 

osebo, bo neko manjšo spremembo predlagal, pa bo imelo neki finačni doprinos. Tudi 

potrebe je večja po tem. Pa tudi manj kompleksno je. Nekdo s tistim dela, ne rabi se 

ubadati ali tisto je ali ni, ampak v osnovi je ugotovil nekaj kaj bi izboljšal. Zdaj na našem 

področju, lahko bi rekel, da se ubadamo, vsaj konkretno če o nas govorim, konkretno o 

nas, ne o drugih, se na našem področju tudi dotikamo inovacij, ki so precej drugačne. Ne 

bom rekel, da so zdaj to prebojne, da se bo zdaj svet spremenil zaradi tega, takih vizij 

nimamo. Ampak so pa precej drugačne, pri nekem dosedanjem razmišljanju. In problem 

tega, ki ga imamo mi, da mi ne ščitimo teh zadev, mi kot mi. Mi smo večkrat naročeni, da 

nekaj izvedemo. Odkrito povedano, s tega gledano, se zaradi tega tudi večkrat prepiramo. 

Jaz pridem k podjetju do RO-ja, a zdaj bomo pa mi tam nekaj razvili, zdaj se pa hočemo 

pogovarjati o patentu pa zaščiti našega znanja. Dokler sem jaz tebe plačal, da ti to delaš in 

razmiljaš o tem, tako dolgo se midva nimama o tem možnosti pogovarjati. To je pač moje 

mnenje. Če pa boš ti prišel k meni s svojimi idejami, svojimi rešitvami je pa to čisto 

drugačna pot, zato ker ti meni ponudiš eno stvar, ki je jaz nisem rabil že vlagati prej pa jaz 

tebi.. pa vplivat na to. Ampak si ti vlagal svoje sredstva, znanje, karkoli. Takrat je pa 

zadeva drugačna. Če ti prideš z rešitvijo pa nekomu ponujaš ali pa jaz tebi plačam, da boš 

ti nekaj razvil pa ti med tem nekaj odkriješ. Mislim, da večina imamo teh procesov v 

Sloveniji in manj teh prvih. Raznih inovatorjev, ki bo vsak dan 10 novih inovacij prišlo ven 

od tega je 90 % takšnih, da neveš kam bi jih dal. Tisto je druga zgodba. Sedaj se 

pogovarjama v tem trenutku o tem, da v nekem sodelovanju, razvojnem sodelovanju, 

kakršnem koli sodelovanju nekaj odkriješ. Da bi imeli sedaj neke strašne izkušnje mi v tem, 



 

 

za nas izredno dosti potegnili finančno, ne morem trditi. Zato, ker odvisno s kom deluješ. 

Slovenska podjetja pri tem niso takole striktna, pač delaš samo sem pa imaš za enega, pa 

drugega, pa je to stvar poslovne kulture. Koliko ti iste rešitve prodajaš drugim ali pa ne. 

To je pač stvar posameznika ali pa tistih, ki delajo na tem. Eni pa to brez problema delajo, 

mi tega ne delamo. Drugo pa je, da za podjetje, ki smo delali v tujini pa smo najprej imeli 

40 strani pogodbe, kjer ne not pisalo, da še zrak, ki ga dihamo je njihov, ker vse plačajo. 

Zato pa je tam potrebno zelo dobro definirati, kaj si prej imel, preden so te plačali. Ker je 

vse njihovo. To sta sedaj dva.. 

V: Pa so se potem ti primeri, ki so bolj formalno že v osnovi dorečeni, zgrajeni za končni 

rezultat izkažejo kot boljše, ali na vas vplivajo kot neki negativni faktor?  

Moje osebno mnenje, jaz sem bolj pripadnik neformaliziranih odnosov. Poudarjam, v 

primerih ko je zaupanje. Zato mi vsepovsod pravimo, tudi državi, ko si zmišljuje 

neprestano nove ukrepe, bistveno je zaupanje med partnerji. Ko pomeni, da če jaz tebi 

danes rečem, da bomo mi to naredili, ne potrebujem nobene pogodbe, nobenega 

dokumenta pa je za mene to veljavno. To pomeni, da ne bom partnerja, se preprosto 

okoristil na račun partnerja, zato ker tega nisva nikjer zapisala. To je prvo pravilo. Sedaj 

to zaupanje, pa bi rekel ta normalni človeški odnos, iz zdrave kmečke pameti, žal pač v 

takem svetu malo bolj izginja.  

V: Mislite, da je prej izjema kot pravilo?  

Ne bi rekel, da je izjema, to ne bi rekel. Vsaj v našem odnosu, ne bi rekel. Ker še vedno 

veliko temelji na zaupanju. Žal pa izgublja pomembnost. Drugače povedano, ko ti dobiš, 

ravno to je problem,pri razvojnem sodelovanju, ravno danes smo imeli prej debato znotraj 

… Kaj je naša naloga, spodbujati, ustvarjati okolje, ki bo pomagalo podjetjem, da bodo 

prišli boljši izdelki. Kjer pride do izmenjave mnenj, znanj,tudi rešitev, predlogov. Če se 

bomo mi začeli najprej pogovarjati zdaj pa vsi podpišimo dokument. Ki bo definiral, kdo 

bo kakšne pravice imel, kdo bo ki kaj. Kar zapremo. To je sedaj malo poredno dan 

odgovor. Da takoj, ko dobiš dokument s 40 stranmi, se ti ne da it pregledati, ker se ti zdi pa 

ne ga srat.  

V: Torej formalizem povzorči, da vzpostaviš drugačen odnos do projekta? 

Isti trenutek je zadeva končana.  

V: Imate občutek, da je znanje, ki je potrebno za rešitev nekega inovacijskega problema 

dostopno, ga je relativno enostavno locirate, veste na koga se obrniti? Tudi pri vas, pri 



 

 

vaših zaposlenih? Recimo veste točno kateri zaposlni bi lahko imel neki know how, ali se 

morate malo bolj potruditi, da sestavite projektno ekipo, iskati partnerje zunaj, na univerzi 

in tako naprej?  

Če prav razumem vprašanje, če smo se za neko povpraševanje odločili, če znamo hitro 

identificirat, kje so kompetence za to, da se to izvede.  

V: Tako, in spretnosti, da se to izvede.  

Načeloma je zadeva takšna ne, da dobivaš povpraševanje na tisto temo, kjer se spoznajo, 

da imaš kompetence. Dobivaš ponavadi povpraševanje v to smer, ne dobiš čisto drugo. Se 

pravi, da imaš tam manj problemov z določenim, kdo lahko to naredi ali pa kdo ne. Zdaj 

moramo spet vedeti, mi se pogovarjamo o nekem …, kjer so številke zaposlenih takšne kot 

so. Po to ni 1.000 pa 10.000 pa 20.000 zaposlenih. Kjer so pa vrjetno čisto druge 

dimenzije, kjer se ljudje med seboj niti poznajo ne. Verjamem, da je to tam drugače in je 

bolj sistematično potrebno narediti kot pa pri nas.  

V: Kaj pa, ko se lotevate nekih interdisciplinarnih projektov? 

Samo hočem povedati, da če pa ti dobiš povpraševanje, kjer vidiš, da tebi manjka in iščeš 

koga bi lahko za to pokoristil. Žal ali pa ne žal. Tako bi bilo tudi praviloma, da bi najprej 

pomislil na ljudi na univerzah pa na inštitutih. Kar je popolnoma prav, vendar bom rekel, 

da imam žal ogromno delam pa ogromno imam  v mreži teh s katerimi sodelujemo, ampak 

se vidi, da na drugi strani ni pravilnega okolja, da ljudje ne razumevajo kaj je rok. Se 

pravi ni okolje na strani univerz po mojem mnenju, tako sistematizirano, da bi ljudje in 

tisti ljudje ne bom rekel, da so oni krivi, sistem je kriv v katerem so. Da bi razumeli, da 

imamo pač resne projekte in pri resnih projektih se mi nimamo časa zafrkavati. On more 

danes članek napisat ali mora danes predavati ali mora iti danes na konferenco. Dejansko 

je to stvar notranje organizacije. Jaz bi rekel takole, vemo kdo je kaj sposoben narediti, 

ampak vemo tudi od kod do kod je nekdo sposoben nekdo na fakulteti narediti. Na strani 

podjetij pa se zavedajo kaj pomeni končni izdelek, je pa tudi takole takole. Jih lahko 

poznaš, da imajo kompetence pa recimo jih ne boš zanimal. Tako da bi težko rekel neko 

čisto črno belo sliko na tem. Načeloma pa vemo kdo je, samo vprašanje ali se tega lotimo, 

pa poskušamo dalje ali rečemo v tem trenutku glejte presega naše kompetence. 

V: Mislim če prav razumem, veste na podlagi lastnih izkušenj, pa lastnega sodelovanja, ne 

zato, ker bi bil sistem tako dobro nastavljen, da bi človek točno vedel zdaj imam pa ta 

projekt, tista institucija pa tisti človek?  



 

 

Tega ni. Ti moreš v svojem sistemu poznati kaj kdo dela, imeti dovolj veliko mrežo, da veš 

kdo je to sposoben narediti. Pa še ne samo to, ne samo da tisto promovira, ampak da je 

tudsi dejansko sposoben narediti. Ker takih imamo mi ogromno, ki promovirajo. Ampak 

saj to ni samo pri nas, to je povsod. Tako da, jaz mislim, da izkušnje so pravzaprav vse. Ni 

sistema, ki bi ti rekel, zdaj gremo pa po nekih pravilih,  no ne poznam ga, jaz zdaj govorim 

na podlagi mojih izkušenj. Kaj delajo fabrike sistematizirane, ki od tega živijo je drugo, 

druga zgodba.  

V: Kaj po vašem mnenju spodbuja inovacijske procese? So to po vašem mnenju neka 

finančne spodbude s strani države?. Ali so to neke želje, dolgoročne vizije, lasten razvoj, in 

po drugi strani kakšna tveganja v povezavi s tem opažate?  

Če bi vam bilo to tako zelo enostavno odgovoriti, bi bil verjetno najboljši na svetu. Ker 

smo ravno to imeli prej delavnico notranjo, pa še sedaj bomo imeli, ko bova zaključila. Ker 

naše aktivnosti so ravno to, kako spodbuditi povezovanje, pa zaradi česa. Iz realnih potreb 

podjetij, ki jih podjetja imajo ampak delajo, ker so naučeni po eni metodologiji, da se samo 

na ene obračajo ali se pa sploh ne obračajo, pa sami nekaj delajo, pa sploh ne naredijo 

dobro. Ali pa zaradi tega, ker je to del neke strategije sistema open inovation, kjer se 

absolutno računa, da je to spet sistematičen pristop, usposabljanje ljudi znotraj podjetij 

zato, da iščejo rešitve tudi ob sodelovanju z drugimi. Žal se v večini primerih kaže, da 

marsikatero podjetje reče, sodelovanje z zunanjimi v naključnih projektih ni naša 

strategija. Ker preveč presega že njihove krovne kompetence. Pa se bojijo, zato imamo tudi 

mi probleme z marsikom sodelovati. Ker delaš za enega, drugič pa za konkurenta. Saj sem 

rekel, da je to stvar koliko ti znaš to razumeti, kdaj se neha ... kje so meje, no. Zdaj tako 

bom rekel, podjetja vsa imajo probleme, zazanane probleme pa vedo, oziroma upam, da 

vedo kako rešiti. Čeprav se trgi tako hitro spreminjajo, da marsikdo niti ne ve kako naj 

odgovori na to. Da podjetja pač iščejo na svoji strani tisto, kar imajo pač v njihovi mreži. 

Ali pa iščejo naokrog pa iščejo globalno. Drugače pa žal, se večina tega sodelovanja 

ustvarja na podlagi korenčka, finančnega korenčka. Da pač veš, da je razpis, veš da če boš 

seodeloval s tem pa s tem, da boš dobil takšna sredstva. Tisto boš tako ali tako naredil ali 

pa ne, pa pač nekaj spisal zraven in boš neka sredstva dobil. Žal se tudi to izrablja, zato 

tudi velikokrat govora o subvencijah ali pa nesubvenicijah. Pa večino jih že pravi, dajmo 

rajši davčne olajšave za razvoj, pa bo to direktno se podjetju izšlo, če bodo vlagali v to. Je 

verjetno ena stvar, ki se strinjam, da bi bila dobra. Ravno živimo oziroma deloma živimo 



 

 

od subvencij. Po drugi strani pa še jaz vedno trdno vrjamem, da subvencije morajo biti, če 

želimo spodbuditi ključne preboje. Morajo biti, edina razlika kaj je, da moraš biti dovolj 

sposoben, da znaš te subvecnije pravilno nastaviti pa pravilne indikatorje nastaviti pa 

pravilne pogoje pa pravilne kazalce, ki boš jih zahteval. Tu pa bi jaz rekel, da še Slovenija 

nič ni naredila v 15 letih. Da karkoli ven pride, mi vedno na novo izumljamo. Če sem tudi 

prej rekel, da se prilagajam,o kar koli ven pride, kar je največja neumnost.  

V: Ker zgubljate čas in energijo in kadre?  

Ravno smo bili za … v Španiji sedaj, prešnji teden, ravno zdaj ko sem prišel. Tam je 

sistematično urejeno, to po prvem nimaš več kaj debatirati. Ali se bo danes tako imenovalo 

pa jutri tako, ali bomo zdaj imeli kompetenčne centre, razvojne centre, centre različnosti. 

Sedaj bomo imeli neke stateške inovacijske platfome, ko več nihče ne ve, kaj je kaj. Torej to 

je odgovor. Večina tega sodelovanja je, večjega sodelovanja na novih stvareh je, posledica 

finančnih korenčkov. To, da pa podjetja iščejo sodelovanje, takrat ko imajo potrebno 

izraženo na trgu, je pa normalno. Ker pa če sama ne more tega narediti, pač išče nekoga.  

V: Kaj torej menite o različnih nacionalih spobudah in kaj jim manjka? 

O katerih spodbudah? 

V:  O spodbudah za grozdenje po eni strani, spodbudah ki jih dajejo podjetjem za 

raziskovalno – razvojno dejavnost, večji inovacijski preboj, ipd.? 

Za mene so bili to vse, kar so bili večji razpisi. … je vključen v zadnjih 15 let v vse, 

vsakršnjo aktivnost, ki se je dosedaj v Sloveniji šla, kar se tiče razvojnega sodelovanja. 

Zato ker živimo od tega, ker živijo naši od tega in smo zaradi tega vključeni. Tudi delali 

smo na strategiji pametne specializacije, pomagali, pobude naredili. Osebno sem 

razočaran, kaj je na koncu iz tega ven prišlo. Zato, ker sem resnično osebno verjel, da smo 

se v pretekli finančni shemi nekaj naučili, pa da bomo sedaj to popravili. Zato mi je zadnjič 

eden rekel, pa ne sekiraj se pa bodi bolj pragmatičen. Če ti daš precej svoje energije, časa, 

denarja, volje v dosego v neke stvari, da bi se spremenile. Pa delaš na tem pa vrjameš, da 

smo se prav odločili, si razočaran osebno. Zdaj če je to prav kot direktor ali ne, to 

pustima, to je druga zgodba. Ampak jaz osebno menim, da se nismo nič naučili. Še vedno 

nadaljujejo po isti poti, še vedno jamramo, da imamo administrativno državo. Da ogromno 

sredstev mečeno ven, pa od tega nevemo kaj dobimo. Miljoni, ki so bili vrženi v pretekli 

shemi za take različne vrste povezovanja, so gromozanski, resnično. So to impresijoče 

številke, glede na slovensko velikost. Koliko smo mi vrgli v neke stvari, samo ... 



 

 

V: Rezultatov pa ni? 

Rezultati so, bi jaz rekel. Rezultat je tudi prijava na slovenski patentni urad, tudi je 

rezultat. 

V: Rezultati v smislu? 

Učinka. Ja učinke pa si vsi želimo, ki se odražajo na BDP-ju, na rasti izvozov, 

zaposlovanja in takole dalje. Pa ne vrjamem v to, zato ker se mi, da v nekih žejah teh, ki bi 

vse nekaj povezovali še vedno eden malo tja vleče, eden tja vleče. Ni konsistentne politike. 

Drugače povedano, ta vprašanja, ki jih imate sedaj tukaj napisano so naša ključna 

vprašanja v biznis modelu. Kaj narediti, da še boš lahko od tega normalno živel. Ne 

preživljal, tako kot sedaj se ubadamo, pa komaj preživljamo, brez sistemske podpore.  

V: Ne more biti razvojnega preboja, če se vsi borite za osnovni priliv?  

Točno to. In države, ki so to pri sebi razčistile, so rekle takšne oblike povezovanja, ne 

bomo o njih več debatirali, so orodje s katerim lahko dosegamo, eno izmed ključnih od 

orodij, so orodje s katerim dosegamo povečanje konkurenčnosti in več o tem ne 

debatiramo in jih imamo. Niso vrgle v to stotine milijonov, so pa vrgle določena sredstva, 

ker to doprinaša. Mi smo na točki, ko povezujemo, ko ravno odpiramo nove poti, ko ravno 

združujemo, ko vspovstavljaš nove stike, nova zaupanja ali pa ne. Kdo zna ceniti, koliko je 

to vredno.  

V: Ne, samo saj to je ključno … 

Jaz vam po 15 letih ne znam tega oceniti. Zato,da bi za temi številkami stal. Jaz vam lahko 

danes vse ocenim. Da se je dvignil slovenski BDP zaradi … . Ni to meni problem napisati, 

ampak vem da ni res. Ti moreš za številkami stat. Nevem, ta ukrep v firmi mi je prinesel, 

nevem dodatnih 100.000 evrov prometa, kar je tvoj direktni doprinos. Kaj smo zdaj mi z 

temi povezovanji naredili, s tem ko smo … naredili, ko smo jih mogoče celo … . Pa 

določena podjetja nam več informacij ne dajo, pa sedaj nekje v ozadnju delujejo ali pa ne 

delujejo, pa so sami šli v neke produkte. Kako naj jaz to ocenjujem. Ne morem, neznam. 

Preprosto neznam. Ve pa se, da to vpliva. Ampak spet, kako neumne kazalce smo postavili, 

ker ti pričakuješ zakaj nekdo dobi 100.000 evrov v dveh letih. Če ti pričakuješ, da boš dal 

10 milijonov v slovenska razvojna partnerstva, pa pričakuješ od tega dvig slovenskega 

BDP-ja, pa konkurenčnosti pa izvoza, potem si zelo nerealen. Če pa pričakuješ, da boš pa 

dal 10 milijonov zato, da boš postavil sistem … ali karkoli bomo imenovali, ki bodo začeli 

ta sistem sistematično začeli ves čas izvajati in bodo imeli ločen del sredstev. Ne govorim o 



 

 

100 %. Da lahko te zadeve peljejo skupaj, da bodo to spodbujali, potem pa je to verjetno 

realen vložek. Ker ta doprinos se ti bo čez čas izkazal. Ampak če cela Evropa, pa vsi 

globalno govorijo, da so … en pomemben del, to pa je v bistvu povezovanje. Ampak še 

nihče ni tega doprinosa imel v enem letu, mi pa čakamo, da bo to v treh letih in potem 

pričakujejo, da boš, kaj si ti zdaj dosegel.  

V: Je težava, da je velikokrat potem interes zadaj, vezan na političen mandat?  

Žal, vedno. Toda mi smo zdaj dejansko s tem, ki bi naj na tem ravno najbolj nedefiniranem 

delu živeli, ustvarjali neki …, kjer pa to, če smo pošteno povedano, podjetje je al pa ni 

vredno. Ker vsak reče, če bo to meni rezultiralo v novem projektu, potem je odlično, samo 

to še potrebuje kar nekaj časa. Tudi vsi pozabljajo, da so se preko določenih združenj, da 

os se tam spoznali. Pa da, so tam o določenih debatah začeli debatirati. Če tega ne bi bilo, 

te informacije ne bi imeli. Pozabljajo, da je to vse ne podatke, ki da je nekdo, nekje, enkrat 

moral ustvariti.         

V: Bi rekli, da je splošno v tem okolju, kjer vi delujete, pripravljenost za povezovanje v 

dolgoročnem smislu? 

Je. V tem našem absolutno je. Saj to je tisto, zakaj še jaz vedno vztrajam. Ker če bi bil, če 

bi racionalno gledal, bi kar ukinil to. Ker ni doprinosa, ker imam izgubo trenutno s tem. Je 

pa to stvar, ki absolutno verjamem, da tudi podjetja verjamejo.  

V: Tako, da vas tudi poiščejo podjetja in tako naprej?  

Da bi zdaj neko podjetje klicalo in reklo potrebujemo takšnega in takšnega partnerja, tako 

direktno ne. Je pa res, da to dobiš malo drugače, pač informacije. Da bi pa mi zdaj 

namensko imeli tako izoblokovano storitev, da bi zdaj rekli, glej tiste moreš poklicati, ker 

bodo mi točno dali kdo, ki, kaj je. To težko rečem. Ker Slovenija je tako mali trg, da se 

večinoma tako vsi poznajo. Zdaj če bi bila to država, tako kot sem rekel za en del 

Schwarzwald ali kaj je, je rekel, da imajo 180 klastrov. Samo klastrov. Tam pa je verjetno 

že, kar težko vse poznati. Že same te, ki jih povezujejo, kaj šele vse akterje. Mi pa smo 

toliko mali, da se večinoma vsi poznajo. Lek pa Krko pa to vsi poznamo, pa imamo onega 

pa tretjega. Jaz bi rekel, da jaz verjamem v povezovanje, verjamem v potrebo po 

povezovanju in verjamem, da je interes povezovanja. Seveda ga pa spet, s sistematičnim 

pristopom, lahko to sodelovanje okrepiš ali pa ne. Mi smo sedaj na tem, da ga žal ne. Iz 

preprostega razloga, ker vsaki dan, ko se zjutraj vstanem, razmišljam, če še bojo plače čez 

2 meseca ali ne bojo. Čisto enostavno povedano. Dokler se mi ubadamo, kako bomo samo 



 

 

na trgu v tem trenutku zaslužili denar, ne bom jaz šel iskati dveh ali pa treh direktorjev, da 

bi se mi skupaj povezovali, ker vem, da je to se bo odražalo čez leto ali pa čez dve leti, če 

se bomo našli. Mi pa želimo danes. Kar pomeni, da ne moreš opravljati tistega, kar si, kar 

je tvoj primarni namen. Pa se izgubiš v poplavi povprečja.    

 

INTERVJU 7 

V: Kaj je neki vzvod, da ste vi začeli delovati, kaj je bilo vaše osnovno poslanstvo je to še 

vedno vaše poslanstvo? 

Ja leta 2005, takrat še mene ni bilo zraven v …, jaz sem se pridružil 2010.  Leta 2005 je 

univerza iz enega takšnega čisto praktičnega vzvoda ustanovila … in ga je kot d.o.o. 

ustanovila. Zanimivo glede na to, da je takrat že imela ustanovljen …, ki je ravno za te 

potrebe bil ustanovljen, kot neki most med akademsko in raziskovalno sfero in pa 

gospodarstvom. Se pravi, da bi se tudi te podjetniške ambicije ali pa podjetniške ideje, 

iniciative posameznikov na univerzi poizkusile lažje analizirati in da bi se lahko lažje 

preko … to pa potem v neki privat tržni sferi udejanjali neke zasebne ambicije. Tako da,  v 

bistvi se je že … kot tak vzpostavil, kot center za prenos tehnologij. Potem pa je bilo tako 

pragmatično, kot sem že povedal, da je evropska komisija potem v bistvu omogočila en 

program Fare, ki se je imenoval, kjer je v bistvu namen ujeti zajetno količino sredstev za 

ustanovitev se pravi za vzpostavitev delovanja univerzitetnih podjetniških inkubatorjev. In 

v kolikor je institucija hotela izpolnjevati zahteve tega razpisa, se pravi programa je potem 

morala biti organizirana kot d.o.o.. In potem so videli, da dejansko tisti …, ki je bil 

organiziran kot pravna oseba oziroma kot zavod, ni izpolnjeval pogojev, da bi lahko v 

bistvu vzpostavil tak subjekt. In potem so v bistvu s tem namenom ustanovili … in ji 

dodelili vlogo pisarne za prenos tehnologij in je bil … v vlogi ustanovitelja, se pravi tisti, 

ki je vzpostavil delovanje univerzitetnega podjetniškega inkubatorja, ki pa ga pelje kot 

blagovno znamko tovarne … od … pa od …, zasebni inštitut je to bil potem podeljen status 

univerzitetnega podjetniškega inkubatorja. In to je bil glavni razlog, zakaj se je kot tak … 

postavil. Logično pa je, da so se zasledovale te odlične prakse iz pisarn za prenos 

tehnologij po svetu in se je po tem konceptu dejansko že na začetku poslovni načrt 

pripravil. Da bi naj ta pisarna delovala kot d.o.o. sicer, ampak po vzoru drugih 

uspešnejših tudi d.o.o.-jih, kot d.o.o. organiziranih pisarn za prenos tehnologij. Tako da mi 

smo to, namen je bil zelo dober, od začetka, glede na to da ta dejavnost ni  bila sistemsko 



 

 

podprta še, danes ni še popolnoma sistemsko podprta, sploh ni bila financirana, čeprav je 

v Zakonu o izumih eksplicitno navedeno v členu, da mora država posebej zagotavljati in 

infrastrukturo in finančna sredstva, takoj ko so seveda izpolnjeni pogoji. Da imaš pravilnik 

o upravljanju s pravicami intelektualne lastnine in tako naprej. Pa da izpolnjuješ pogoje, 

da si javni raziskovalni zavod, delovno raziskovalna organizacija. Da bi tovrstno dejavnost 

morala država to posebej financirati, za vodenje, se pravi upravljanje, spremljanje, 

sistemsko upravljanje z inovacijami in izumi, ki nastajajo iz službenega razmerja. No ta 

zgodba se je uredila na nek način leta 2009, ko je država prvič financirala javne 

raziskovalne organizacije. To je univerze javne in pa inštitute raziskovalne na področju 

prenosa tehnologij. In takrat smo prvič dobili sistemsko podporo, finančno za naše 

aktivnosti ki so. Pomoč pri samih raziskavah, torej pomoči pri usmerjanju že v fazi ko 

raziskave potekajo, imajo potem tržno aplikacijo, da imajo neko za sabo trg, da lahko neki 

učinek ustvarjajo. Do tega, da pač pomoč pri nastajanju službenih izumov. Se pravi potem 

postopek prevzema službenih izumov, potem upravljanje z temi izumi. Pomoč pri zaščiti 

izumov, pa pomoč pri komercialnem izkoriščanju. To je glavni namen, poslanstvo za 

prenos tehnologij. In takrat smo na neki način dobili prvo leto financirano tovrstno 

dejavnost. Od leta 2005, ko pa je bilo to podjetje ustanovljeno pa do leta 2009 pa je seveda 

bila neka investicijska praznina. Takrat si je na takšne in drugačne načine … zagotavljal 

svoj obstoj. Večinoma z prijavljanjem na različne projekte, se pravi na razpise z projekti in 

na projektni dejavnosti. Univerza pa je tudi imela ves čas posluh, da je zagotavljala tudi 

določena sredstva preko naročanja kot zunanjega izvajalca na nekaterih svojih projektih 

in tako naprej. Tako, da je to bil bolj ali manj Tehno center delovanje kot projektna 

pisarna. Ne čisto tehnology transfer office. No od leta 2009, takrat pa je tudi bilo že z mojo 

vključitvijo, jaz sem se 2009 že začel vključevati, 2010 sem se potem zaposlil v februarju, 

tudi kot direktor na …. Jaz sem v bistvu že bil pri izvajanju prvega razpisa, tovrstnega 

financiranja zraven in takrat se je začel pravzaprav ta aktivnost, dejavnost. Fokus, se pravi 

na dejavnosti prenosa tehnologij. In ta zgodba seveda 2012  potem tudi je bilo tako, da ni 

bilo financiranja zagotovljenega leta 2012. Potem pa smo se dogovorili v letu 2013 in pa 

2014 za nacionalni konzorcij … na področju prenosa znanja in tehnologij. Kjer je 6 javnih 

raziskovalnih organizacij. Tri največje univerze in pa trije največji raziskovalni inštituti. 

To so …. Kjer pa je bila v bistvu sistemska podpora zagotovljena, pri upravljanju teh 

inencij? teh službenih izumov, ki nastajajo na univerzi. Dobro, tisti se je potem spet v letu 



 

 

2014 izteklo financiranje, sedaj pa 2 leti ga spet ni. Sedajpa se spet pogovarjamo, da bi se 

projektno začela ta zgodba financirati za dolgoročno obdobje 5 let iz strukturnih sredstev. 

Se pravi iz strukturnih skladov in bi naj v bistvu spet za delovanje konzorcija se 

vzpostavilo, s tem da bi še priključili vsaj 2 javni raziskovalni organizaciji. Tako, da tam se 

še sedaj pogovarjamo, da bi … zraven priključili, da bi priključili še …, če bo možno pa.. 

tako, da bi v bistvu nastal konzorcij 8 javnih raziskovalnih organizacij. In bi se v bistvu na 

nivoju Slovenije zagotavljala ta sistemska podpora na tem področju. Ki pa dejansko, ja je 

potrebna in sedaj obstajajo različne oblike sistemske podpore. Zdaj to podporno okolje se 

seveda deli na neko podporno okolje za podjetništvo, kjer se sedaj spet zakon o podpornem 

podjetništvu pripravlja novi, ki govori o subjektih podjetniškega podpornega okolja in 

subjektih inovativnega podpornega okolja. Kjer v bistvu predvideva v inovativnem 

podpornem okolju tehnološke parke, univerzitetne podjetniške inkubatorje, regionalne 

inkubatorje. Na podpornem okolju za podjetništvo pa … to kar vem, vse na enem mestu in 

pa … kot to nacionalno vsesplošno točko, vse na enem mestu. In sedaj je pač tako, naša 

cokla v celotnem sistemu je da vsako ministrstvo, da ni na nivoju ministrstva več 

usklajevanja, več neke skupne akcije. Ker si jemljejo bolj ali manj kot peskovnike, ptičke 

ali pa ribnike za sebe. Ker vsak zna ribariti v svojem ribniku, ne vidijo pa, da bi se lahko 

tudi ta ribnik, ali bi se povezal, pa bi to nastalo malo večje jezero ali pa ne bo tudi nič 

hudega če bi kdo drugi prišel ribariti v njihov ribnik ali pa oni šli v drugi ribnik. Na koncu 

efekt za vse skupaj bo boljši. In to oni potem, to je naše podjetniško podporno okolju, tu 

notri uvoz tehnologij pač ne vidimo, ker enostavno ne dovolj velikega učinka za podjetje 

ustvarja. Naša vloga pa ni ustvarjanje učinka za slovensko gospodarstvo kot tako, 

primarno. Ampak je v bistvu podpora raziskovalcem. Raziskovalci so carji, da so dejansko 

javno financirane raziskave, torej raziskave, ki jih država iz državnega proračuna 

financira ali na kakšen drugačen način iz javnih sredstev. Potem pretvorijo v aplikacijo.. 

V: Rezultirajo nekje ... 

V nekih aplikacijah v podjetjih, se pravi gospodarstvo jim potem na koncu ustvarja neki 

družbeni učinek, kar pomeni družbeni napredek ali družben korist. To je dejavnost prenosa 

tehnologij. In če to pomeni, da v tisti fazi kjer se invencija kot taka poskuša udejaniti v 

nekem gospodarskem procesu. Če to ima trg ali pa potencial na našem slovenskem tržišču, 

je to ok. Ampak večinoma lahko imajo tudi globalen potencial. Jaz se ne morem 

pogovarjati, da se to samo aplicira za korist našemu gospodarstvu. Gre pa tudi za neko 



 

 

drugo obliko sodelovanja, ki pa lahko gre med našim gospodarstvom in pa raziskovalnimi 

organizacijami. To pa je v bistvu pogodbeno sodelovanj na nivoju raziskovanja, kjer se 

sklepajo neke pogodbe o sodelovanju. Kjer se bolj kot ne naroča neki kader ali pa 

strokovni knowhow, ki ga pač nekdo tudi plača in je zaradi tega tudi imetnik, lastnik 

intelektualne lastnine. Lahko pa gre tudi za drugačno sodelovanje, to pa pomeni neke 

skupne raziskave pri razvoju nekih skupnih produktov, če nekdo vloži sredstva, drugi pa 

vloži malo več znanja, ali pa oba tudi da sredstva, odvisno od projekta pa od vira 

financiranja. Torej to so različne vrste podpore in pa prenosov kanalov tehnologije. In za 

to smo mi zadolženi. To se ne more takoj takoj po enem letu financiranja, zaznati kot 

učinek v našem gospodarstvu. Država pa zahteva takojšnje učinke. 

V: Ukvarjate se ogromno vi z intelektualno lastnino precej v povezavi z univerzo … kaj pa 

menite nasploh o zaščiti intelektualne lastnine, patentih in tako naprej?  

Kar se tiče zaščite, obstaja seveda več kako bi temu rekel, več zgibov, zakaj se nekdo 

odloči zaščititi. Vsekakor pa mora za tem obstajati neka jasna strategija, interes. Nekateri 

v bistvu ščitijo svoje pravice intelektualne lastnine recimo, konkretno patentirajo neke 

svoje izume, zato si ga dajo, da si ga na steno nalepijo. Nekateri to delajo zaradi nekih 

habilitacijskih točk. Drugi delajo to zaradi nekih kriterijev, da lažje potem dobijo projekte 

in izražajo preko tega nevem, boljšo usposobljenost, sodelovanje z gospodarstvom ali pa 

aplikativnost na primer. Lahko dobijo projekte z gospodarstvom. In so uspešnejši na 

razpisih. To je posebej v znanstveni sferi, se pravi tej raziskovalni sferi. Akademski in pa 

znanstveno raziskovalni. Tretji delajo to, zato da jim rating raste na primer, da s tem nekaj 

sporočajo konkurenci. Nekateri dejansko preko tega lažje dobijo neke stranke, ker jih 

stranka lahko tudi na ta način lažje najde. Četrti pač delajo to zaradi nekega drugega 

vzvoda, ampak jaz vidim glavni interes, zakaj pa bi se naj intelektualna lastnina ščitila. Je 

pa ta, ta ki je odgovoren gospodar, o si svoje imetje ustrezno zavaroval. Sedaj pa se je 

potrebno vprašati, ali se to imetje splača zavarovati. Izpolnjujejo kriterije za zaščito. Ker v 

bistvu vemo, da obstajajo, kar se tiče izumov je seveda kriterij novosti, inovacijskega 

koraka, industrijske uporabljivosti. Moremo vedeti, če smo tisto že nekje razkrili, to več ni 

možno zaščiti z patentom. In je po nepotrebnem za vlaganje neke patentne prijave. Prvo 

kot prvo škoda dela, časa, energije ki ga vložiš za patentno prijavo in na koncu teh fi-jev in 

pa plačevanja patentnih zastopnikov, ki seveda ni poceni. In pa pristojnih, ki so za 

vlaganje in pa potem naprej obravnavo. Torej da že na začetku obstaja ena trezna, 



 

 

relavantna strokovna presoja, kakšne možnosti imamo, da bo to sploh izpolnjevalo kriterije 

za zaščito, za zavarovanje. Drugo se pa je potrebno zavedati, da je potrebno pogledati 

dejansko stanj, se pravi stanje tehnike, ki pa je večino naši raziskovalci ne delajo in pa 

delajo pač iz nekih vzgibov. Pač neke enercije, pač nekaj raziskujejo in sploh se ne 

vprašajo, če za tem obstaja trg. Niti enega poslovnega modela po eni bussines model 

generation modelu, ki je čisto enostaven. Lahko tudi prenosljiv na raziskovalne skupine 

tudi. Kjer si v bistvu res razčistiš, kdo je tvoj kupec, kdo je tvoja idealna stranka, kjer je za 

to tržišče, kateri kanali so, da bom to spravil ven, toliko bom s tem dohodka ustvaril, 

kakšni stroški bodo s tem nastajali. Kaj je moja dodana vrednost na primer, kje je moja 

vrednost edinstvena. Oni pač raziskujejo to, ker je to javno odprto financiranje. In oni 

potem z tem nekaj morajo narediti. In zaradi tega se potem v bistvu od te faze invencije, 

preko, lahko jo imenujemo kakorkoli, jaz jo imenujem dolina smrt, lahko ji rečemo 

investicijska praznina dejansko invencija ne gre več naprej v ne vem praktično realizacijo 

v obliki tega, da nekdo nekdo naprej dalje dela prototip, preizkusi. Ker potem sistemske 

podpore več ni, neki na koncu koncev fondi manjkajo, neki skladi, ki bi zagotavljali da bi 

se lahko oni potem še dalje preizkušali v neki komunikaciji ali pa v komercialni rabi potem 

služi svojemu namenu in je sploh izvedljivo. Ali je pa to samo na podlagi neke bazične 

raziskave ali pa nekih izsledkov, ki se pa potem ne uporabijo v nekem gospodarskem 

procesu. In se pa potem ne zrcalijo v nekem produktu ali pa storitvi, ki bi pa imela korist 

za družbo in bi nekdo celo kupil to ali pa bi za nekdo predstavljal neko vrednost. V tej fazi 

še za nikogar ne predstavlja vrednosti.  

V: Torej na eni strani ugotavljamo, da včasih niti ni potrebe, na drugi strani ugotavljamo 

da, če pa je potreba pa ni podpore ustrezne, da se čisto cel nek proces v nekem okolju 

izpelje in zaključi? Se pravi, dogaja se po segmentih?  

In sedaj recimo te uveljavljene družbe ali pa tudi univerze na globalnem nivoju , ki so pač 

imajo na vrhu po stopnji konkurenčnosti, se dobro zavedajo, da svojo intelektualno 

lastnino je potrebno zaščititi. In poznajo tudi razmerje na trgu in vedo kaj se za zaščiti in 

kaj ne. In potem v bistvu se s tem zavarujejo pred konkurenco na primer, s tem si ustrezno 

konkurenčno prednost, če ustrezno intelektualno lastnino si zaščitiš, ker potem ne more 

nekdo tvojega produkta izdelovati in se ti odločaš komu boš ti licenciral, pod kakšnimi 

pogoji boš bo prodajal, kako boš to izkoriščal gospodarsko. In če je to neka brain 

tehnologija od tega ti dejansko gospodarsko korist in prihodek ustvarjaš. In zaradi tega to 



 

 

pač pogrešam, da pri nas pa je ta zavest še relativno na nizki stopnji. Tudi tista podjetja, ki 

so pri nas najbolj inovativna se tega poslužujejo in se zavedajo kaj pomeni zaščititi 

intelektualno lastnino. In jo tudi ščitijo, imajo ogromno nekih patentov, blagovnih znamk, 

karkoli. Saj pravice je potrebno zavarovati v nekih pogodbenih relacijah. Tako da, zaščita 

intelektualne lastnine je zelo pomembna zadeva ampak moraš pa odzadaj imeti kaj boš z 

njo. Če boš jo imel samo zato, da boš jo zaščitil kot takšno, da boš patent pridobil in od 

tega patenta nebo nobenega učinka..  

V: Imate v okolju kjer vi delujete, po vašem mnenju več zaščit zaradi patentov samih, ali 

zaščit zaradi neke strateške premišljene odločitve? 

Seveda samo zaradi patentov samih. Več ali manj so ti pogoji pod katerimi pridobivajo 

sredstva vezani na prijavljanje patentov…  Potem so habilitacijska pravila, ki tudi jim 

dajejo neke določene točke, ki morajo izpolnjevati za napredovanje v nazivu in jih je teh po 

večini več. Malo je takšnih laboratorijev, ki se zavedajo da bi radi to strateško zaščitili, ker 

bodo s tem pridobili potencialnega partnerja ali pa uporabnika, ki bodo mu to prodali. 

Malo jih je. Ampak se ne čudim, ker sistemske podpore na tem področju ni. Ker če bi to 

veliko bolj zgradili, da bi oni vedeli, da bi se zavedali da se ne rabijo oni z vsako stvarjo 

sami ukvarjati, da za to obstaja dejanska podpora, bi veliko več takšnih invencij se 

ustrezno obravnavalo, zaščitilo. Bi se dejansko veliko manj denarja porabilo, ker bi jih 

prej opozorili na nekaj, da je brezveze zaščititi. 

V: Inovacijske procese ste omenili, no o tem se pogovarjava. Bi ocenili inovacijske procese 

v vašem okolju kot neke enostavne inovacije, se pravi, da gre za neke izboljšave produktov, 

storitev, obstoječih stvari? Ali lahko govorimo o radikalnih inovacijah, stanju nekih čisto 

novih?  

To se mi moramo zavedati, da prvi predpogoj je za ustvarjanje ustreznega se pravi nekega 

prostora ali pa razmer za učinkovito dejavnost prenosa tehnologij kot takšnega. Je v 

bistvu, so to kvalitetna raziskovalna infrastruktura, se pravi neke vrste znanstvena 

odličnost, ki more v nekem določenem prostoru obstajati kot kritična masa dovolj velika. 

In tudi se pravi kako je finančno podprto, to raziskovanje. Sedaj bi uporabil besedo tega 

…, direktorja inštituta …, je na enem tehnološkem dnevu sedaj nazadnje izjavil, da je bil v 

enem Nizozemskem podjetju, ki je srednje veliko podjetje, inovacijski podjetje, pa vlagajo 

40x več v raziskave in razvoj, kot je pri nas sredstev za našo pametno specializacijo. Tako, 

da to nam vse pove kakšne sredine so nekje, kako si financirane, in kakšna znanstvena 



 

 

odličnost od kadrov, kot resursov je tam. In s tega vidika mi nimamo niti možnosti 

konkurirati tem sredinam. In priti do nekih break raziskav, ampak kvečjemu tako, da kokoš 

najde zlat zrno, nevem iglo v kupu sena. So določena področja, kjer so relativno dobri na 

svojem področju, se pravi tudi strokovnjaki na svojem področju. Ampak prebojnih inovacij 

pa res ne ustvarjajo. Imajo pa vsi neke vrste know howa, ki ga lahko izkoristiš. In v tem je 

priložnost, potem se bi v bistvu in bi se to potem zrcalilo v izboljšanju inovacijske stopnje v 

podjetjij, zraven tega bi se določen dohodek ustvarjal še za dodatne raziskave ali pa za 

angažiranje dodatnega kadra na javnih raziskovalnih organizacijah.  

V: Da bi se lahko usmerili v bistvu nazaj v ustvarjanje znanja?  

Ampak zato potrebuješ sistemsko podporo, da nekdo to povezuje.  

V: In celovito …? 

Podporno okolje. In ves čas se pogovarjamo o konsolidaciji podpornega okolja. jaz 

govorim o sistemu one stop shop. To pomeni da ve, da v tej trgovini.. 

V: To sem vas ravno hotela vprašati. Se vam zdi, da recimo je neko znanje, ki je potrebno 

za neki celoviti inovacijski proces. Od iskanja ideje, do preverbe trga, do preizkušanja 

prototipa v končni fazi, se vam zdi da je v našem ali pa v okolju v katerem delujete, to 

znanje dostopno. Recimo točno veste, na koga se obrniti, kdo bo to imel. Ali je to stvar, 

morate potem raziskovati, locirati neko znanje, to stvar po nekih naključnih? 

Ne. Po mojih informacijah, po tisti študiji, ki jo je Špela Stres pred časom, Inovativnost 

slovenskega podjetja ali gospodarstva. Mislim, da je tam notri napisano, da obstaja nekje 

400 entitet na področju podpornega okolja, kar je dejansko totalna poplava. In glede na 

to, da sistem ni tako pregleden, se dejansko storitve in aktivnosti ponudnikov podpore, 

dejansko prepletajo, nekatere v bistvu sploh ne dosegajo neke stopnje kvalitete, da bi sploh 

lahko uporabne za gospodarstvo, da bi jo kdo potreboval. Zaradi tega se tudi, ker takšni 

nekompetentni ponujajo neko vrsto suporta in je ne dobijo tisti, ki ga rabili celotno. Se 

potem nezaupanje v ta podporni sistem in pa nezadovoljstvo izraža. To je problem, ki ga 

jaz vidim. Tako kot pravi država, konsolidirali bomo podporno okolje, vredu super, dajte 

že. In pa povejte kdo je kdo. Kdo se s čim ukvarja, katere storitve ponuja. In potem imaš ti 

lepo jasno skomunicirano.. 

V: Da imaš neki know how lociran, da veš, kam se obrniti?  



 

 

Je pa, saj v bistvu je. Saj neke vrste pomoči obstajajo na slovenskem trgu. Samo to ni 

povezano, to ni celovito, to v bistvu ne dobiš na enem mestu. To moreš  v bistvu biti že 

»maher« da, to vse poiščeš, te informacije, ki so bolj ali manj nedostopne.  

V: Se pravi so odvisne od neke lastne iznajdljivosti? 

Je potrebno. Ne. Zraven tega pa podporne institucije niti ne, vsaka ima svoje poslanstvo. 

Recimo …  ima poslanstvo,  da raziskovalcem in študentov na univerzi v …  pomaga pri 

udejanjanju njihovih poslovnih ambicij, idej in raziskovalnih, komercializiranju rezultatov 

raziskovanja.  Mi nismo financirani zato, da bomo financirali, da bomo podpirali podjetja, 

torej neko zasebno sfero, samostojne inovatorje. Oni dobijo neko podporo od države, celo 

neke razpise ene, druge, tretje oblike ponuja, ampak s tem ne rešujemo problema.  

V: Kaj je po vašem mnenju tisto, kar spodbuja inovacijske procese v nekem okolju? So to 

finančne vzpodbude in ugodnosti, možnost povezovanja, je to strokovna podpora, ki se jo 

dobi od neke organizacije? In po drugi strani, kakšna tveganja mogoče zaznavate, kaj je 

tisto, ki odvrne organizacije, inštitute, tudi posameznike od vključenosti v inovacijske 

procese? 

Spodbudilo bi seveda urejeno okolje, vzpodbudilo bi to, da bi bila seveda ta podpora 

inovacijska celostna. Da bi jo dobili na enem mestu, da bi res veseli kar dobijo, za tisto kar 

naročajo. To je lahko zdaj na institucionalnem ali pa na individualnem nivoju. 

Szpodbudilo bi tudi to, da bi mu rekel, si nekdo politiko na inštitutu za javne raziskave in 

organizacijepredvsem, da bi celo bile nagrajene to uspešno namesto njihove iniciative. Da 

bi v bistvu na neki način … Da bi jih nekdo zaznal sploh.  

V: Nekih sistemov inovativnih, motivacijskih, tega ni? 

Mi pač to poskušamo reševati preko nekih izborov. So sedaj smo imeli izbor za naj 

raziskovalca po mnenju gospodarstva, pa se je na ta način nekdo javno izpostavil in se ga 

je nagradilo, za tisti kar je bil njegov prispevek za neko družbo za neko podjetje. In na ta 

način je szpodbudilo tudi druge, da bi mogoče tudi oni želeli si, malo javne 

izpostavljenosti, da bi preko tega si malo ugleda pa prepoznavnost dvignili… 

V: Torej je to tudi neki motivator, prepoznavnost v družbi, ugled v družbi? 

Ja vsekakor. Predvsem pri raziskovalcih, ki se imajo na nekem strokovnem področju za 

najboljše, tisti še posebej želijo na vsak način to izkazovati.  

V: Da jih prepozna tudi gospodarstvo? 



 

 

Ja, da jih tudi drugi prepoznavajo, ta pomen in tako. V bistvu da bi tudi tovrstni na 

instituciji bili, sedaj imamo recimo pravilnik o upravljanju in pravice intelektualne 

lastnine. Se pravi industrijske lastnine. Se pravi imamo od leta 2013, veljaven na …. To je 

tudi spodbudilo sistemsko obravnavo službenih izumov na …. In s tem smo skomunicirali, 

da tovrstna sistemska pomoč dejansko, da obstaja in da so v bistvu ga raziskovalci, če gre 

za službeni izum, dolžni ga razkriti delodajalcu. In pač zato obstaja neka vrsta pomoči pri 

zaščiti pa nekih trženjskih aktivnostih. Potem na primer pogrešam, da ni na državnem 

nivoju urejeno ene politike, ustanavljanja enih tako imenovanih odcepljenih podjetij. 

Država načeloma mislim, da po zakonu o javnih financah celo prepoveduje, da univerze 

odkupujemo deleže imetniške v podjetjih, niti ne samo v podjetjih ampak v nekih 

gospodarskih strukturah. Morem si tam pogledati, nevem točno kakšna je to dikcija ampak 

je to pri zakonu o javnih financah…. Pravilnikov ni. Že to nimamo na nivoju institucije 

urejeno.  

V: Takšna siva cona je … logično je, da se neki spin off začne obnašati tržno. In potem 

hitro zaznajo neki dvig interesov, rezanje javnih sredstev itd. Ne more pa biti neki spin off 

toliko tržno samozadosten … Zato se jih v bistvu veliko za to sploh ne odloča, v primerjavi 

s tujino?  

Ampak oni pa imajo tudi sistemsko podporo tukaj notri, oni točno vedo kaj od podpornega 

okolja dobijo. Zaradi tega, ker jim to podporno okolje, pomaga pripeljati tudi investitorje, 

torej tiste, ki v različnih fazah v podjetje potem investirajo, da se lahko razvija.  

V: Pa raziskovalci se potem zaposlujejo?  

Glejte pri nas pa je to stigmatizacija. V bistvu je to kriminalizacija če se nekdo, že, to pa je 

iz tega sociološkega vidika, kriminalizirajo že, mediji poročajo o bajnih zaslužkih 

raziskovalcev, če nekdo. Ampak ne ločijo, da gre za več stvari. Ker na primer, na trgu 

izvaja in za to ne porabiš državnih sredstev in zato ne dobi iz državnega proračuna plačila 

ampak ti to nekdo plača na trgu. In se to v bistvu kriminalizira, kakšne zaslužke tu 

ustvarjajo.  

V: Na eni strani vsi govorijo o povezovanju gospodarstva, pa kako ni povezovanja ... ne bi 

pa smel ustvarjati dohodka? 

Ja, potem pa se kriminalizira, če dohodek od tega ustvariš. Po drugi strani podjetje 

ustvari, da vsaj legalno vzpostavi pa vsaj relacije do univerze uredi. Kaj je boljše tako, da 

imajo edino sedaj zasebne inštitute pa podjetja, pa preko tega perejo denar, pa univerza od 



 

 

tega nima nič. Kaos. In nekomu je v interesu, da ta kaos še naprej obstaja. In potem seveda 

slovenska pregovorna zavist, ko so ti še sodelavci, bog ne daj da bi se ti šel kakšne tržne 

dejavnosti ali podjetniške aktivnosti. Ker ti že gledajo preko rame, seveda kaj se je sedaj 

okoristil. Če se jasno opredelijo kriteriji, pod katere se lahko raziskovalna oprema, ki je 

načeloma v lasti univerze, financirana iz javnih sredstev, pod nekimi pogoji izkorišča, je to 

dovoljeno, zakaj te ne. Mladi raziskovalci se lahko zaposlujejo v podjetju, jih usposabljaš 

na tak način za delo, ker jih drugače ne moreš. In nudiš možnost zaposlitve, jih celo v 

laboratoriju zadržiš, ne pa zakonodaja, ki sploh ne omogoča dodatnih zaposlitev v javnem 

sektorju in jih moreš dejansko odsloviti, ko jim neka pogodba poteče.  

V: Saj v to vložiš v bistvu ogromno enega denarja, sredstva, ustvarja se neko znanje, okolje 

pa ti potem ne dovoli, da bo ti neko znanje uporabil? 

Potem pa čudimo, zakaj smo po indeksu konkurenčnosti na 59. mestu po deležu tujih 

investicij, neposrednih naložb v državi, v našo gospodarstvo, pa smo na nivoju nekih tak 

eksotičnih držav čez 100 mesto. 

V: Sedaj sva v bistvu zelo dobro prešla na področje odnosov. Dejstvo je, da se formirajo 

med organizacijami in med posamezniki neki odnosi. Bi vi opredelili, da so med 

organizacijami ali posamezniki, ki so v nekem inovacijskem procesu ali pa recimo v 

procesih v katerih vi sodelujete, formalne relacije ali se oblikujejo tudi neformalne relacije 

in ali mislite, katera oblika bolj vpliva na uspešnost nekega inovacijskega procesa? 

Zdaj v osnovi je tako, da se posel vedno dela z ljudmi. Ti ne kupuješ tistega načeloma kot 

neki programirani stroj in se na osnovi tega odločaš, ampak se odločaš na podlagi tega, 

kakšen karakter je nekdo, kako se on zna prodati sebe, kako ga oceniš za kompetentnega, 

kak je pretok energije. Tako da obstaja kar nekaj vrst, oblik neformalnega sodelovanja kot 

takšnega. In tudi te oblike so tudi trigerji za sodelovanje formalno. Se pravi, bom rekel s 

kom si si v boljših odnosih, s kom si v nekem kolegialnem odnosu, potem najdeta neko 

skupno pot, da si tako ali drugače pomagata, se vključujeta. Ampak večinoma pa se ne 

odločamo, dejansko samoiniciativno da bi se sistemsko povezali in uredil, zaradi tega ker 

še vseeno neke oblike podpore obstajajo in viri financiranja tovrstne aktivnosti. In ko ti 

vidiš, da financiranja bolj omejujejo pri dejavnosti, torej ja se gleda kot peskovniki ali pa 

ribniki, to je naše, to smo si mi sedaj pridobili. To je recimo samo za razvijanje start up 

skupnosti. Tudi če je naša aktivnost za prenos tehnologij, ne vem svetovanje na področju 

intelektualnih pravic in lastnine. Kako si jih naj potem uredijo, kako naj produkte mogoče 



 

 

pomagajo tržiti itd. Je tudi naša naloga notri v start up iniciativi, da konkretno rečem. Oni 

rečejo ne, mi smo lahko financirani samo za naše aktivnosti. Vas ne moremo zato 

financirati. Nekdo, ki pa ne more živeti od tega, da pač bo voluntersko opravljal neke svoje 

naloge, in si tudi mora zagotavljati enka svoja sredstva. Se mi pač toliko sistemsko ne 

vključujemo v tisto in pač njihova podjetja inkubirana ali kakor koli,, nimajo te podpore 

sistemske. Podobno je pri nas, mi pa tudi smo iz nekega drugega vira financirani, pa bi 

lahko uporabljali njih za upravljanje nekih tržnih raziskav ali česa koli. Pa jih si ne 

moremo privoščiti, ker je spet razstrukturiran razpis, ali pa je narava tega programa ali pa 

sredstev, podpore naravnana na ta način, da si jih ne moremo vključiti, da bi participirali. 

Na tretji strani pa je še za nas  premalo sredstev, ker tako ali tako ni nekaj izdatno 

financirano, da bi lahko rekli, zdaj bomo pa še njih zraven financirali, če že sami komaj 

preživimo. Tu je tisti glavni vzrok, zakaj med nami ni sodelovanja. Čeprav mi dobro vemo, 

drug med drugim kaj kdo ponuja, pa zakaj bi lahko nekoga uporabil, pa kaj zna. Ampak ne 

pride v bistvu do povezave.  

V: Se pravi makro nivo gre potem na mikro. Koliko je po vašem mnenju pomembno 

zaupanje v organizaciji? Govorim po eni strani na nekem generaliziranem zaupanju, se 

pravi zaupamo si ker je sistem dober, ker so pogodbe dobre, potem pa tudi na nekem čisto 

medosebnem zaupanje, čisto človek človeku … 

Ključnega pomena je to. 

V: Lahko gre eno brez drugega?  

Jaz bom sedaj tako rekel.. če imaš ti konkurenco na tržišču, se pravi za izvajanje neke 

storitve konkretne, za nekoga ko sploh neveš ali pa ga najameš, kjer se pač sprašuješ če 

obstaja še kakšna konkurenca na trgu in zdaj pod kakšnimi pogoji meni konkurenca to 

ponuja. Če zdaj meni odtehtajo ti pogoji bom rekel, da so toliko bolj ugodni, da je bolj 

ekonomično, tisti pogoji zaupanja več niso toliko pomembni, da se pač mogoče odločiš. Če 

pa imaš dve primerljivi instituciji, ki si konkurirata na trgu, pa seveda da gledaš tisto, 

kateremu bolj zaupaš, kjer si bolj zaupljiv, kjer si boljši odnos vzpostavil. Ponavadi je tako, 

da na trgu pri nas ni neke konkurence, tako da to zaupanje je bolj ali manj nerelavantno. 

Ker vzameš tisto kar imaš ponavadi. Če je konkurenčno pa seveda, da gledaš na zaupanje. 

Zdaj da se pa zaradi tega, ker nekomu ne zaupaš. Se pa verjetno tudi zgodi, da nekoga ne 

najame, ker mu ne zaupaš. Ampak če nujno potrebuješ neko aktivnost, boš pa ga najel tudi. 

Ne glede na to, če boš mu zaupal ali ne. Zdaj nekdo da se ti ne izneveril zaupanje, zaradi 



 

 

nekih izkušenj seveda vedno se moraš obnašati po principu dobrega gospodarja. Verjetno 

potem neboš šel v neko sodelovanje, ker neboš šel v neka tveganja, ker boš potem ti nosil 

posledice. Tako, da to je pa potem spet vprašanje odgovornosti vsakega posameznika tudi 

in če je nekdo kot odgovoren gospodar ali pa kot odgovorna družba, seveda veliko gleda 

na to, kako lahko zaupa nekomu. Kje je v bistvu neka stopnja negotovosti ali pa neko, neka 

verjetnost da bo kaj šlo narobe. Saj vsak bo to gledal.  

V: Bi se strinjali s trditvijo, da je za inovacijsko, za neko dobro inovacijo, invencijo, 

najprej invencijo potem inovacijo potrebno neko tiho znanje, ki ni deficirano v nekih 

zapisih, se pravi dostopno zgolj skozi neki izobraževalni proces, ampak je odvisno od 

nekega posameznika? In da, okolje ni takšno, da bi ljudje ki posedujejo to znanje, da bi bili 

pripravljeni to znanje izpostaviti? 

Jaz mislim, da vsekakor nekdo lahko gleda to iz enega vidika, da če institucija ustrezno ne 

nadgrajuje, spodbuja v bistvu inovativnosti pri posamezniki in nima nekega posluha ali 

kakorkoli. Potem bi imel tak posameznik več problemov in težav s tem, če bi se trudil in 

angažiral, da bi to svojo idejo udejanil in realiziral. In si misli, zakaj še zraven vseh težav, 

ki jih tako imam si še dodatne nakopavati, dodatno energijo in vlagat, če od tega na koncu 

tako ne bo pravega efekta. In zaradi tega še je dodaten razlog, zakaj je tako zelo 

pomembno, zakaj si institucije svoje inovacijske procese, načine spodbujanja in 

inovativnosti v podjetju, načine nagrajevanja, dejansko uredijo. Če tudi takrat iz 

posameznikov privabijo in izvabijo nekaj kar načeloma se ne bi udejanjalo ali pa nebi do 

tega nekih novih invencij sploh prihajalo. Jasno pa je da si morejo podporno okolje sploh 

v ali samem podjetju ali v nekem procesu, kjer koli si v neki organizaciji urediti. In če ti to 

okolje dejansko omogoča, da ti z njim vstopaš v neki zaupen odnos in se zavedaš, da ti bo 

on kvalitetno storitev ponudil in kvaliteten support, je tvoj aranžma lahko toliko manjši, da 

lahko daš samo neki svoj input, ki je dejansko potreben. Ne pa da se še ukvarjaš z celo 

kupico nekih stvari birokratskih in nekih znanj, ki pa jih ne poseduješ in traja preveč časa, 

da bi jih sploh osvojil. In se zaradi tega ne odločiš in zaradi tega je ta podpora ključnega 

pomena. Se pravi zdaj ne vem, če ima to kaj relacije z zaupanjem. Seveda ima to tudi z 

zaupanjem, če verjameš ti v tovrstno podporo ali ti verjameš samo tam, da še mi dodatno 

energijo jemlje, če morem tako ali tako potem vse sam narediti. Nekdo to tako jemlje, 

takšno percepcijo ima. Glej zakaj so tam, zdaj jim moram pa še ta izum razkriti. Pa še to 

zdaj čas jemlje, to nič ni od tistega.  



 

 

V: Vi bi rekli, za podporne institucije, kot so vaše ali bi ocenili, da okolje ocenjuje, da ste 

koristni, potrebni ali se borite z uveljavljanjem z drugimi organizacijami, da recimo 

pritegnete posameznike ali organizacije?. 

To je tudi vprašanje zavedanja. Če nekdo ni ozaveščen, da bi sploh videl korist od teh, da 

bi sploh videl učinek, zakaj smo mi sploh tam in svoje dejavnosti, aktivnosti, potem nas 

nekdo vidi še zlasti kot neki ne bodi nas treba. Tudi če ni naša vloga ni ustrezno 

artikulirana, predstavljena, prenesena v neko sfero. Tudi ni sedaj za obsojati, da nas ne 

vidijo, ker nismo mi domače naloge naredili dobro da bi jim dali vrednost, ki jo na koncu 

dobijo v tej transformacije predstaviti. 

V: Pa pridejo sami do vas, ali vi iščete oblike povezovanja, sodelovanja? 

Ne, večinoma sami. Sedaj ko imamo ta pravilnik o upravljanju z pravicami industrijske 

lastnine, vedo da morejo izum razkriti in da v bistvu če želijo kaj patentirati, morajo 

najprej urediti na instituciji da se formalno postopek prevzema izuma spelje. Da se razčisti 

če univerza prevzema ta izum ali pa ga pušča v prosto razpolago. Tako da oni sedaj, dobro 

vedo, da se morejo na nas obrniti in hodijo do nas. Jaz bi pa rad obojestranski proces 

naredil. To pomeni da se zdaj, zdaj ravno smo pripravili predstavitev naših aktivnosti in 

storitev, ki jih akademski sferi nudimo in kakšno korist lahko iz tega sodelovanja imajo. 

Sedaj bo po vseh laboratorijih in inštitutih vseh tehnično naravnanih fakultet bomo izvedli 

te predstavitve. Tako da jim v bistvu pridemo nasproti in jim dejansko pokažemo, pustili 

bomo predstavitve naj ji širijo med svoje zaposlene, da bodo dejansko vedeli zakaj nas 

dejansko lahko koristijo in da tam povemo, da nismo samo za dodatno obremenitev, ampak 

da delamo, na primer da dvigujejo to zavedanje. Zakaj jim je boljše in zakaj jim je fajn če z 

nami sodelujejo. To mislim, da je obojestransko ko nekdo nekaj ne ve. Ja včasih.. 

V: Torej so podporne institucije ključne, ampak potrebujejo najprej ustrezno artikulacijo, 

ustrezno urejeno svoje področje, ustrezen suport na nacionalnem nivoju? 

Če stvari po primerih dobrih praks v tujini, kjerkoli si pogledamo v Evropi ali v Ameriki je 

bila ta podpora v bistvu sistemsko financirana za obdobje nekaj let. Imamo različne 

mehanizme, različne države so za 5 letna, 10 letna obdobja. So to sistemsko podprla z 

tolikimi in tolikimi milijonov evrov, da je v bistvu za sfera, ta dejavnost prijela v neki 

državi in zaživela. Da se ne neki know how, strokovno znanje, ki mora biti tudi na tem 

področju strokovnjakov in za prenos tehnologij in onih ki pomagajo pri poslovnih načrtih 

in tako naprej za podjetja in tako naprej. In če ti tega ne sistemsko spodbujaš pa stimuliraš 



 

 

se to ne kar tako sistemsko vzpostavi. Se lahko to preko neke osebne iniciative vzpostavlja, 

pa se ne to ne bo nikoli vzpostavilo.  

V: Mislite, da bi v Sloveniji to moralo biti urejeno na regionalnem nivoju, na nacionalnem 

nivoju ali celo na lokalnem okolju?  

Na nacionalnem nivoju more biti. Ker je Slovenija premajhna, da bi se to na regionalnem 

nivoju to urejalo. Nima smisla.  

V: v Sloveniji so bili že številki poizkusi ustvarjanja nekih podjetniških grozdov in takšnih 

in drugačnih struktur… kaj mislite o njihovi uspešnosti, so bile koristi, niso bile koristi, pa 

kje so mogoče po vašem mnenju zgrešili?  

Spet odsotnost sistemske celotne nacionalne podpore. Zmetali so toliko in toliko milijonov 

evrov v raziskovalno infrastrukturo, pa nevem koliko invencij zaščitili, vložili prijav za 

zaščito, no bolj malo jih je bilo dejansko podeljenih patentov, ker so mislili.. ker sploh 

osnovne presoje na začetku ni bilo izvedene in je bilo samo toliko da so se sredstva 

pokurila, potem na koncu pa se je pojavilo vprašanje imetništva nad to raziskovalno 

infrastrukturo, ki v primeru centrov odličnosti in tako naprej je v lasti centrov odličnosti. 

In kaj se je dogaja, da so si kradli iz laboratorijev javnih inštitucij kader se prezaposlovali 

ali dozaposlovali v teh centrih kompetenčnosti, namesto da bi tam svoje laboratorije 

zgradili. Dejansko laboratorije obubožali, oni ko se je financiranje izteklo propadli in kaj 

bo sedaj z to raziskovalno opremo, ki je bila v lasti nekoga ki je propadel. Se sploh ne 

uporablja, potem bi rajši to javnih raziskovalnih institucijam dali pa celotno podporo 

zagotovili, ne pa parcialno podporo, kako si jo je pač kateri našel in je pač nekoga 

angažiral na področju upravljanja z invencijami in upravljanja z intelektualno lastnino. 

Učinkov od tega ni nobenih. Če hočem ti.. Zdaj so se spet v neko pametno specializacijo 

spustili, kjer spet imamo 9 prioritetnih področij, kar je spet za eno Slovenijo preveč, ker ni 

nobene koncentracije sredstev in ne moreš neke kritične mase iz tega ustvariti, da bi lahko 

kakršen koli preboj sploh naredil ali povezovanje. Saj super načelo povezovanja samo to 

so drobtinice. To so minimalna sredstva, pa na silo nekoga nekaj »silijo«, da se morajo 

nekaj povezovati in veš da se bodo povezovali samo dokler bo financiranje trajalo. To 

mora organsko zrasti.  

To mora dejansko rasti iz potrebe. Ne moreš siliti nekoga, da se v Sloveniji mora 

povezovati. Kdor bo želel odličnost doseči, se bo tako ali tako priključil ker bo znal 

povedati, bo znal artikulirati kaj je njegova dodana vrednost k temu,zakaj je dober. Sedaj 



 

 

imamo pa nekih oblik sistemsko podpore državne kjer drobimo sredstva samo da nekoga 

pri življenju ohranjamo, boljše da »crkne«. Naj odsotnost teh sredstev se samo kopičijo v 

tisto, kar rečemo da je strateško pomembno za nas. To pomeni da vsak evro, ki ga bomo 

naložili, da obstaja verjetnost da bomo ga tam, obstajajo kakšni indici, ne indijci ampak 

indici, da je  v bistvu tu neka niša tržna in da imamo neko razvojno odličnost ali pa neko 

raziskovalno odličnost, da bomo mogoče iz enega evra nekoč ustvarjali 3,4.  

Ne pa da bomo samo kradli in da samo zapolnjujemo in pa instant rešujemo probleme, to 

ni dolgoročenen pogled. 

 

INTERVJU 8 

 

V: V svoji doktorski disertaciji ugotavljam kulturno sociološke razsežnosti inovacijskih 

okolij. V bistvu ugotavljam, kaj so značilnosti – tiste, ki so dobro ali pa tiste, ki niso tako 

dobre v smislu inovacijske zmogljivosti. Pri tem se v bistvu obraćam in na podjetja, ki so 

po različnih kategorijah visokotehnološka in inovativna in na podporne institucije, ki z 

temi podjetji delujejo. … je bil ustanovljen na neko iniciativo kot ideja inštituta…. Bi mi 

lahko samo na kratko povedali razloge za ustanovitev, glede na to, da ima tudi ta inštitut 

neki svoj center, pisarno za prenos tehnologij.  Se pravi zakaj v bistvu …, kot odgovor na 

kake potrebe v nekem okolju? 

… smo ustanovili 1993. leta. Tako po osamosvojitvi. Cela država se je takrat privatizirala, 

institucije pa nacionaliizirale. Se pravi znotraj inštituta so bile neke skupine, ki so več kot 

90 % svojih aktivnosti in pa svojih prihodkov tudi naredile na trgu. To pomeni, če se je 

inštitut nacionaliziral, da je bila želja, da se znotraj inštituta izvajajo tudi samo tisti 

raziskovalno – razvojni projekti, ki so bili plačani s strani države. Jaz osebno takrat sem to 

razumel, da je to narobe. Ampak zakaj? Ker je inštitut takrat imel približno 50-50. Nekje 

50 je bilo nekih raziskovalnih aktivnosti za katere so bili plačani direktno iz industrije in to 

po celi »jugi«. Drugih 50 pa je bilo tistega temeljnega raziskovanja, bazičnega, nevem 

kakor koli. In sedaj tiste skupine, ki so bile bolj na trgu smo jim pomagali, da iz tega okolja 

preidejo v svojo privatno firmo, plačo, se pravi človek ki je bil prej plačan s strani 

inštituta, je šel ustanovil svojo firmo z doto inštituta. »Intelectual property right« je bil 

njihov v prostorih in na opremi. Tako so začela podjetja. Najprej smo imeli 6 takšnih, 

potem jih je bilo 9. Dve leti smo to poizkušali. Dve leti zato, ker so vse te skupine so imele 



 

 

podpisane pogodbe že z industrijo, v imenu … in so morale te pogodbe v imenu … tudi 

zaključiti. Ti ne moreš rečti, da ti si pa zdaj privat podjetje. In ko so to zaključile v bistvu 

so bile odcepljene, vsaj pravno formalno. Čeprav jim je inštitut dal prostore in jim je dal 

tudi opremo. In tam so potem tudi oni nadaljevali. Nadaljevali pa so znotraj nečesa, kar 

smo rekli …, na inštitutu …. Takrat smo mi spisali vso tisto dokumentacijo, »white papier 

book«. Šli okrog s sorodnimi inštituti in sorodnimi ljudmi in dobili potrditev in smo imeli v 

bistvu stategijo za …. Takrat smo mi gor napisali … Slovenije. Potem so pa vsi rekli, da 

smo preveč ambiciozni. Ampak dejstvo je, da nek science tehnology park v Evropi so 

norme, nekje na 2 milijona ljudi je lahko nekaj takega. Potem lahko imaš en tehnološki 

park, kjer gre malo bolj za tehnologijo in malo manj za science je na 500.000 ljudi. Imaš 

en inkubator, ki ga imaš na 300.000 ljudi. To so nekje norme. Seveda, ker takšno orodje je 

odzivn na neko kapaciteto. Ne moreš ti imeti tehnološkega parka, če ti nimaš univerze, če 

nimaš podjetij, in vsega tistega kar je tam okrog v takšnem okolja. Tega se pa mi vse 

premalo zavedamo. Na inštitutu se je tako vsa za stvar začela. Tehnology office je neka 

tvorba, ki je nastala bistveno kasneje. Zato ker smo mi opravljali na začetku to. Ko pa je 

tehnology transfer office nastal, je pač nastal. Zakaj? Ker tehnologija ali pač neki dosežek 

ali neki razvojni nevem kaj, neki tehnološki postopek se lahko, bi rekel kapitalizira na trgu 

na dva načina. En način je ta, da prodajamo tehnologijo nekomu, ki si jo želi imeti in 

nevem kaj. Ta drugi način je pa na osnovi teh raziskovalno razvojnih ali nevem kakšnih 

dosežkov, mi naredimo startup firmo. Mi na začetku smo delali oboje. Jaz osebno sem bil 2 

leti še na italijanskem trgu in sme bil predstavnik za povezovanje …, biologija, kemija z 

italijanskim tržiščem. In mislim, da določene stvari je kot avtomatizacijo, kot delovno silo, 

kot laboratorijske.. tudi tam prodajali ne. In potem je tisto industeija kupovala. In potem so 

to vse ukinili, ti raziskovalci so ostali samo raziskovalci, so se odtujili od tega, namesto da 

bi del tega obržali. In sedaj je nastal …. Mi smo že takrat, ko smo želeli ustanoviti 

univerzitetni inkubator. Univerzitetni inkubator, to poglejte to bo po eni obliki tudi 

trojanski konj, ki je povezan tudi z industrijsko lastnino. Idustrijska lastnina v naši državi 

ni na tistem mestu, ko bi morala biti. In tudi takrat, ko se je ljubljanski univerzitetni 

inkubator ustanovil, ta industirjska lastnina se ni uredila in se še danes ni uredila. Čeprav 

imajo določene procedure, postopke so znotraj inštituta bolj, nekje manj definirane. Vsaj 

da to razmejitev. Ampak vse te zgodbe o katerih mi zdaj govorimo o industirjski lastnini, 

nastajajo plačano s strani države, ker je večina teh raziskav temeljih raziskav. Nastajajo 



 

 

znotraj nekih skupin, ki so na plačilnem spisku od javnega zavoda in seveda potem ko jih je 

potrebno mobilizirati pa vprašanje kako se to zgodi. In večini ljudi, ki so v bistvu zdaj 

poklicani tudi tukaj zraven, tudi svetu modrecev to je … (univerze), ni v interesu. Če 

razumejo ali ne razumejo, to ne vem. Ampak cela raziskovalna srenja akademija in ne vem 

mkaj. In imaš na eni strani je vir teh sredstev so v bistvu ARSO, na drugi strani pa so 

neskončno možnosti, ki jih imaš ti na trgu. Seveda bistveno težje je po tisti poti priti do 

sem, ampak  seveda v tem primeru, kdorkoli bo ko se bo približal vprašal kako imamo mi 

urejeno industrijsko lastnino, komu jaz odgovarjam, komu moram plačati. In sedaj če imaš 

to urejeno bo lahko tisto tudi kdo kupil, zdaj če tega nimaš urejenega, tega ne more nihče 

kupit, ker ne ve noben kdo pije, kdo plača. Načeloma je to, v bistvu ta tehnology transfer 

office, ki to tenhologijo prodaja. Ampak mora biti dovolj izobražen, mora imeti dovolj 

možnosti itd. Zdaj ta pot z spin off ven je še kar definirana. Ta pot je v bistvu ali inštitut 

dovoli, da se takšna firma naredi ali ne dovoli. Nekaj jih gre tudi, mi smo v bistvu zelo 

natančno vedno pogledali industrijsko lastnino, kadarkoli se je kaj takšnega zgodilo, da je 

bil spin off iz inštituta recimo. Ali pa tudi če je prišlo z univerze, tudi če je prišlo od kje 

smo pogledali od kje je ... Od kje gre dejansko ta industrijska lastnina. Zdaj pa v večini 

primerov, mi imamo ene 90, nekje približno, nekaj čez 90 spin offov, spin outov, ki so start 

upi. Ampak je njihovo, bi rekel, jedro iz akademske sfere. Bodisi iz inštitutov, bodisi iz 

univerze itd. seveda, to je bilo za začetek. Potem so se znotraj firme določene stvari so se 

razvile, izpopolnile, povečale, to so vse izrazi, ki se potem zgodi. Ti v prvih 3,4 letih ta 

»origin« niti ni toliko pomemben, pomembno je znanje, ki so ga ljudje dobili in 

kompetence. Tako se je to začelo. 

V: Sedaj vi nastopate tudi v nekaterih zgodbah kot soustanovitelj … lani pa raziskovalnega 

centra za … itd. Z kakšnim namenom stopate v te poslovne subjekte in kakšna je potem 

vaša vloga, kdaj izstopite? 

Saj mi smo še v večih poslovnih subjektih. Mi smo želeli biti soutanovitelj univerzitetnega 

inkubatorja. In smo tudi pisali vse vloge, ki smo jih oddajali, smo bili mi aktivni akterji. 

Tudi to, da smo mi zbrali vse profesorje iz 7 fakultet je bila naša iniciativa. Mi smo 

poklicali … in … takrat iz fakultete. Pa vse ostale, ki smo jih poznali. … iz farmacije, … je 

bil na računalništvu, … je bil na fakulteti za strojništvo, ker smo te ljudi poznali. In potem 

smo prišli do tega, da je bilo potrebno univerzitetni inkubator ustanoviti, mi smo bili not. 

Je univerza rekla, to bomo mi sami. Takrat je bil že poslovni načrt narejen, aplikacije so 



 

 

bile že vpisane. Ok, so naredili sami. …  podjetniško šolo, smo mi bili soutanovitelj, zavod. 

Potem se je stvar v bistvu odpeljala tako, da je … svojo vlogo v bistvu kapitaliziral v tistih 

firmah in je on bil na koncu 100 % lastnik tistega. Sem rekel, tako pa ne gre. So rekli, ja pa 

sej smo jih mi naredili. Sem rekel mi smo tudi financirali, prostore smo dali zastonj, vse 

vse, potem moramo tudi mi imeti delež tam not. Ne vi nemorete imeti. Sem rekel, to pa 

pomeni, če tako delamo naprej, da javna sredstva vi privatizirate. To kar smo mi vlagali, je 

postalo vaša last. In smo mi izstopili iz …, ker ta formula pač ni delovala. V bistvu, za to je 

bil drugi tak poizkus, da se nekaj poboljša tukaj v tem okolju. Seveda vmes so naredili 

iniciativo …, nevem če je to, to je prav tako inštitucija, …. Zanimivo v bistvu, lažje mi 

sodelujemo z univerzitetnim inkubatorjem ki je v …, kot pa z univerzitenim inkubatorjem v 

…. Nevem zakaj. To so neke osebne note. Jaz nisem z nobenim osebno skregan, ampak oni 

imajo neke težave. Bom preprosto povedal, njihova zvezda manj sveti, če smo mi zraven. 

Razvojni center za …, mi smo želeli z njimi skupaj, tukaj na naši lokaciji razviti njihov 

»geek house, coworking space«. Zakaj? Ker ugotavljamo, ke tukaj imamo fakulteto za 

račiunalništvo, tukaj imamo fakluteto za elektrotehniko. Se pravi , če oni želijo v svoji … že 

formirana podjetja dobiti, je pametno, če začenjajo na tem koncu. So in to ni potem ni 

razvilo, smo mi potem njim pomagali programsko urediti tisto njihovo zgodbo. Še sedaj 

pomagamo, ampak je naš delež tam notri bistveno manjši. Šlo je pa za … v …. V … v 

tistem delu ni bilo nobene šole, nobenega inkubatorja, nič ni bilo tam. To je zdaj tak drugi 

poizkus. Mi temu pravimo, da delamo ekosisteme tudi. Se pravi občina …, je z nami 

podpisala pogodbo in mi smo jim instalirali nekaj kar se imenuje »štarter« in oni imajo 

sedaj svoj »coworking inkubator.« Nekaj podjetjih je tam notri pač nastalo. Mi smo jim to 

pognali, povezali smo, naredili smo klub podjetnikov v …. Zdaj tisto funkcionira in mi še 

sedaj samo pomagamo tem podjetjem na poti. To je naša ključna kompetenca. Ampak to na 

začetku tega nismo znali. Enako sedaj delamo tudi na …. Z … se na podoben način 

pogovarjamo in ugovotavljamo, kaj je problem. Zakaj tiste stvari tam ne delajo. 

Komunikacija med srednjo šolo, med podjetji tam v okolici, z regionalno razvojno agencijo 

in nekim inkubatorjem, ki je tam je sploh ni bilo. Oni se sploh ne znajo med seboj 

pogovarjati. No sedaj je ista zgodba, ko smo vse te ljudi naštudirali in jim povedali, nevem 

pokazali rešitev. Inplemenitrali to rešitev. Potem mi ne bomo več tam. Mora biti v lokalni 

skupnosti, morajo v bistvu te relacije same. Naš interes je samo, da najdemo start up 

podjetja tam. Ali, da tistim start up podjetjem ponudimo zagon, neka sredstva, ki so na ra 



 

 

razpolago in tako dalje. In iščemo kvaliteto. Mi iščemo ta lijak, iz različnih koncev, da 

bomo prišli do kvalitete. Naša želja je od vsega začetka, da naredimo preboj. Da delamo 

na kvaliteti. In ker seveda ne iščejo teh sredin tukaj, ne na nacionalnem nivoju, ne na 

ragionalnem nivoju… ne vem kaj vse počnejo ampak nimajo teh sredstev, smo mi tisti, ki 

pač to počnemo. In to počasi pretvarjamo to podjetniško miselnost, saj smo enako začeli v 

... Ampak so jih potem … stale preveč, pa potem niso imeli sredstev za nas. Podobno 

počnemo v sodelovanju z … tehnološkim parkom in tako dalje. Imamo nekaj kar se ta start 

up inicativa, imamo pomoč v …, …, tukaj pri nas. Tam doli imamo neke enako procedure, 

enake kvalitete bi rekel. Naša storitev ne želimo, da razvodenim. In si sami postavljamo te 

norme, kaj je tu not pravzaprav kvaliteta, koliko je tega vložka v bistvu. Saj z nekaterimi 

temi instutucijami imamo res težavo. Ker oni rečejo mi bomo to naredili, koliko bomo imeli 

denarja, toliko bomo imeli zaposlenih. Sem rekel počakajte malo, vi/ti ne moreš biti subjekt 

inovativnega podpornega okolja, če nimaš zaposlenih. Ja če ni sredstev. Ja »sori« potem 

zapri to. Ali si ali nisi. Nekateri rečejo, ja zdaj jih bom imel 5. Ja kako pa jih boš imel 

potem, a ni tvoja naloga v bistvu v tem kaj sem sedaj govoril. Ti moraš biti na nekem 

področju ekspert če želiš nekomu svetovati. Sedaj imaš ljudi, potem pa spet nove. Če gre za 

vrtnarjenje mogoče, če gre za posel, za v bistvu mentorja pri izvajanu, potem imaš pa 

težave.  

V: Sodelujete z oziroma podpirate podjetja. Kakšne so po vašem mnenju izkušnje oziroma 

odnos podjetij do patentov, do intelektualne lastnine in tako naprej? Glede na regulative, 

ki jih imamo na voljo. 

Mi imamo tukaj res težavo. Mi imamo vse na voljo. Ampak vprašanje, kaj se kje uporablja. 

Menima, da nekatere stvari gredo kar po regulativi in to je vredu. Se pravi, naj patentira 

tisti, ki patent izkorišča. To se mi zdi vredu.  

V: Pa se to dogaja? Patentirajo tisti, ki patente izkoriščajo?  

Ne, pri nas ne. Je v bistvu problem, ker je patent eden od indikatorjev raziskovalne 

odličnosti. In sedaj oni« failajo« te patente, samo da dobiijo kljukico. In ti patenti so 

potem, bogve kdo ve kakšni so. To je potem ta akademska sfera. Potem imamo pa na drugi 

strani, res te nekatere pobude ki so. In potem pri njih zelo dobro preštudirajo, celo tako 

dobimo, da premalo preštudirajo. Ne zaupajo svojih problemov dejansko. Ne preštudirajo 

poslovnega modela do konca in potem seveda pride do tega problem, ko ga hočeš povezati 

z nekim kapitalom. Takrat, ko ga hočeš povezati z kapitalom in ta patent industrijske 



 

 

lastnine nima urejene, ne more nihče vstopiti. Ker potem izgubi tisto konkurenčno prednost 

ki jo ima kot tvegani kapital. Zato pravim, da je to ena od stvari, ki jo najprej pogledamo, 

ali pa najprej se pričnemo ukvarjati tudi s tem. Pri nas vsaj izkušnje tako kažejo. Za 

določene stvari s področja strojništva, so nekatere patentne pisarne čisto vredu. Za 

določene stvari, ki so iz področja biotehnologije, pač naše firme gredo v Munchen k eni 

gospe, ki je s področja.. je biotehnolog in pravnik naenkrat. In te pisarne so tistek, kjer je 

to nujno da se nekaj takšnega pogleda. V… to je eden od razvojnih inštituov od … je 

približno takšna ne, mi smo vse skupaj naredili tam in potem smo, zdaj bomo pa skupaj 

patentirali. So rekli ne, to imamo mi že 5 let patentirano. Ja kako imate že 5 let 

patentirano. Ja, so imeli šklatlico za en vžig plina na platinasti mreži. Oni so imeli že kar 

tam škatlico, ni delala, ampak. Ampak tako je to. Te velike inštitucije znajo vložiti patent 

tako, da so kot velika shema in je to potem vredu. Nimajo pa še čisto rešitve ne. Mi bi se 

morali to iz določenih industrij naučiti. Drugače pa ti start upi so tako, če so na 

softwareju, če so modeli, ne failajo tega, gre prehitro okrog. 

V: Malo ste že namignili oziroma omenili. Vaše mnenje o različnih nacionalnih strategijah, 

ki se izvajajo na področju spodbujanja inovacijske zmogljivosti. Se pravi kompetenčni 

centri, centri odličnosti, neko grozdenje tudi v podjetniškem smislu. So po vašem mnenju 

uspešne, dolgoročno, nedolgoročno? Dosežejo svoj namen v praksi ali pa recimo tudi v 

končni fazi soustanavljate … kot neki odgovor na mogoče neke pomanjkajivosti na tem 

področju? 

Ne vem kako bi rekel. V tem notri je bilo ogromno denarja vloženega, ne vem kdo je 

izmeril output. Kako bi rekel, vsake tolko imamo neke key words, oblike ... Najprej smo 

imeli  vrednostne verige, nato smo prišli do grozdov, potem smo imeli platforme. Vse v 

bistvu gre za eno in isto stvar, ki se isto imenuje. Na koncu sta pomembni dve stvari. Če 

želiš priti na globalni trg je ena od ključnih zadev tvoje znanje, vedenje in drugič je tudi 

kritična masa. In tretjič, da si dovolj inovativen. Tiste stvari, ki jih porivaš na trg, ne 

morejo biti neka zastarela tehnologija ampak mora biti inovativno. Zdaj če bomo to počeli 

v kompetenčnih centrih, centrih odličnosti, kdo bo to delal. Mi imamo zmeraj težave kjer je 

povezovanje, sodelovanje. Jaz se spomni, da je bilo tam vsaj pri kompetenčnih centrih, si je 

država želela, da je špica tehnologije »world recognized«.  To pomeni, da smo mi nekje na 

tem svetu v 3,4 stvareh dobri. Se pravi, prijavilo se je preko 20 kompetenčnih centrov, kar 

pomeni, da je nekaj narobe. V bistvu prvič, da ni kritične mase, da ni samo kritike, da 



 

 

sploh ne razumemo koliko se lahko to priključi nekih kvazi organizacij. In sedaj je vredu 

dokaj, prišli smo v to pametno sprecializacijo. in imamo še enkrat težave. Tećave imamo 

približno pri tem, ker pri vsem kar razpišemo, ne razpišemo realno, ali pa bom rekel po 

potrebah denar za tiste, ki dejansko nekaj to potrebujejo. Ampak razpišemo tako, da se vsi 

ti razpisi zgodijo nekje v neki kleteh, jaz ne vem kje v bistvu. In potem pridejo ven in niso 

tisti, ki bo to potem želeli rabiti ali ne vem kaj, zato ker so pogoji drugače postavljeni. Ali 

jih pa potrebujejo zelo malo enih. Tako da, jaz ne vem ali je ta, kako bi rekel, tehnika 

razpisov, tista ki je zmeraj ta prava. To je povezano z neko strategijo, to je povezano z 

nekom, ki se bo odločil konec, tukaj se mi za to odločimo in konec. Mi delamo razpise in 

razdrobimo ta sredstva in sploh nevemo zakaj. … je najbrž eden od takšnih odgovorov, 

ampak ni, jaz mislim da to telo še zmeraj ni operativno. Rine v to, da se oblikuje neka 

klitična masa v nekem okolju, en kup stvari pa jih ni odspodaj urejenih sploh. Še enkrat, 

vrednotenje razvojno – raziskovalnega dela. Sience publication indeks, ti so lahko pozitivni 

ali negativni. Jaz sem lahko zelo veliko citator ampak če so vsi negativni, jaz nevem zakaj 

to štejejo kot ekseltentnost mojega dela ali pa kakorkoli. Imaš tam delovno ogrado, imaš en 

citat v bistvu imaš eno delo ampak je v bistvu nobelova nagrada. In tega to ne obsega v 

bistvu. In sedaj jaz pravim, kdaj je nekaj blazno vredno. Imamo en kup enih indikatorjev, ki 

so. Ampak ne bi se jih smeli smrtno držati, to bi morali nekaj po pameti narediti. In enako 

so določeni razpisi, bi jih morali po pameti narediti. Ne vem zakaj hočejo vsi, enkrat se 

moremo spustiti v vsebino. 

V: Samo čisto eno vprašanje, pa sma potem verjetno zaključila. Ste sigurno zelo 

kompetentni na tem podorčju. Bi za naš prostor ocenili, da so inovacije, ki jih izvajamo 

lahko govorimo o nekih radikalnih inovacijah, popolnih novostih ali gre za izboljšave 

nekih storitev, produktov in pa za to aktivno vlogo samo v nekem delu inovacijskega 

procesa, če gledamo inovacijski proces od generiranja ideje, do v bistvu končnega cikla 

nekega poslovnega produkta in nove evalvacije in tako naprej?  

Ja zdaj problem je v tem, če rečemo koliko je bilo pravih inovacij pri nas. Ja nekaj jih je 

bilo ali pa niso niti naše. Ne vem kaj pravzaprav, koliko je teh radikalnih. Bom tako 

povedal v bistvu. Vsi ocenjujejo slovenski kader kot izjemno inovatien v primerjavi z 

ostalimi nacijami. Pa ni to moje mnenje, to je mnenje veleposlanikov, tujih profesorjev, 

tujih predavateljev, ki pridejo sem in pravijo tukaj imate na kvadratni km bistveno več 

nekih naravnih talentov, v bistvu kot jih imamo pač pri nas.  



 

 

V: Recimo neki statistični podatki, povezovanja gospodarstva z univerzami, ki nas uvrščajo 

zelo visoko …? 

In to zdaj pomeni, da mi imamo neko nitko, kako bi rekel, ki pride iz preživetja, 

iznajdljivosti. Tudi naš … je tako. Mi od leta 2012 nimamo nobenih sistemskih virov, pa še 

zmeraj vztrajamo na tem področju. Opravljamo v bistvu neko javno funkcijo, vzgajamo 

podjetja, jim imamo že čez 300. V bistvu prestrukturo, se ukvarjamo z vsemi temi programi 

na različnih koncih in krajih, in nimamo sistemske podpore. Kljub zakonom, mi imamo 

zakon o podjetniškem podpornem okolju, ki sistematizira to zgodbo. Ampak ne, mi so na 

obrobnem, mogoče premalo kričimo, nevem kaj. Ampak problem je v tem, da če bi mi imeli 

to, bi bistveno hitreje korakali, sedaj pa se ukvarjamo z evropskimi sistemi in tako dalje. Z 

evropskimi projekti in potem moraš tudi evropski projekt narediti. Ne samo te domače 

naloge, javne funkcije. To se pravi, ljudje smo inovativni v vsakem primeru v povprečju ali 

iznajdljivi, to se odraža tudi v tem. Zdaj zakaj pa nimamo nekih takšnih disruptivnih 

inovacij ali nekih nevem kaj. Jaz mislim, da jih imamo ampak ijh neznamo spraviti na 

globalni nivo. To pa je povezano z tisto kritično maso in to je povezano s sodelovanjem in 

povezovanjem. Mi smo individualisti, mi sami brez kisika plezamo na osemtisočake. Da bi 

pa naredili eno odpravo, lahko rečemo tudi brez kisika, pa da bi bila to en team, pa da bi 

obnovili eno mesto na Kitajskem, ustrezno z energijo vse skupaj. Mi tega nismo sposobni. 

In mi se trudimo sedaj v tej smeri, mi skušamo rotirati čim več v bistvu kot park. 

Ugotavljamo, da je to neka niša ... in sedaj recimo … je ena od takšnih aktivnosti. 

Poskušamo spraviti vse, ki so na področju medicine ali zdravja. Bodisi sotfwerske ekipe, 

hardwarske ekipe, te sistemske, ki so neke rešitve. skupaj, da govorijo, da se pogovarjajo, 

da dobimo eno kritično maso, da lahko nekaj premaknemo. Druga takšna so te smart 

house. Se dogovarjamo tam z Indijo. Imamo nekoga, ki bi v bistvu najel naše znanje, tudi 

veliko malih. Ampak jih poskušamo spakirati, da bomo imeli en inpakt. In sedaj, če bomo 

imeli mi nekoga doma, jaz vrjamem, da bo neka takšna tehnologija pač bila sposobna ali 

pa da bomo jo bili spodobni. Če ne moramo iti spet do amerikancev pa naj oni plasirajo na 

globalni trg. To je ena pot. Druga pot pa je gremo do kitajce, pa naj oni plasirajo. In 

mislim, da bomo prej tam čez prišli. Tako se sedaj kaže določene zadeve. Ta del, saj lahko 

primer dam. Google v bistvu ni bil taprvi in tudi ni bil najboljši. Je imel predhodnike, tudi 

v ZDA. Ampk tisti so bili nekje v severnih deželah. Pa so imeli oni že čez 100.000 ljudi pa 

je potem Google začel, pa je zmagal. To pomeni, da ne gre samo za ekselentnost tistega 



 

 

del,a ampak gre za kritično maso nekega sistema, ki zna nekaj »poriniti« naprej. Tam notri 

ne potrebujemo samo znanstveniike in kvaliteto, ampak  potrebuješ še vse ostale v bistvu. 

Ljudi iz tega bolj družboslovnega aspekta, marketinga in vsega tega. In pa tudi sredstev, ki 

so, ker pač tisto porinemo naprej. To je sedaj tako. Jaz menim, da mi smo inovativni, 

imamo za potencial. Neznamo pa sodelovati in neznamo skupaj iti na neki tretji trg. Imamo 

proste strelce. Ampak iz tega si nekaj dobil zase. So what. Nisi naredil nekaj…  
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