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POVZETEK 

Akademskega podjetništva ni mogoče natančno ukalupiti, saj je pojav močno odvisen 

od družbenega oziroma kulturnega konteksta. Kljub temu pa je gotovo, da omenjeni 

koncept predstavlja vez med akademsko sfero in zunanjim okoljem, v okviru katere se 

prepletata tržni vidik, torej logika dobička, ter sama želja po prenosu znanja in ustvarjanju 

nove vrednosti, ki ni nujno le ekonomska.  

V različnih družbah postaja koncept akademskega podjetništva v povezavi z 

gospodarstvom in državo osrednje težišče teorije in prakse inovacij. Univerze so tako v 

preteklih desetletjih postale pomemben vir za nastanek visokotehnoloških podjetij, 

predvsem malih in srednje velikih, ki so najbolj ustrezna za proučevanje akademskega 

podjetništva, saj so razvila specifične karakteristike organizacijske kulture in prenosa 

znanja. Tovrstne karakteristike so se razvile predvsem na podlagi socialnega kapitala, ki ga 

lahko opredelimo kot ogrodje vozlišč, ki sestojijo iz posameznikov in organizacij ter 

povezav, na katere pomembno vplivajo norme, želje in odnos posameznikov oziroma 

organizacij (Adam et al. 2014). 

Pričujoča doktorska disertacija ugotavlja, ali je proces izmenjave znanja pogojen z 

upravljanjem pretoka informacij preko omrežij in povezav, ki so bogate s socialnim 

kapitalom, ki obenem tudi vpliva na izoblikovanje vzorcev organizacijske kulture podjetij. 

Tovrstni vzorci organizacijske kulture podjetjem omogočajo večjo sposobnost prenosa 

znanja iz akademske sfere v gospodarsko sfero (komercializacija znanja). Iz tega izhaja, da 

specifični vzorci organizacijske kulture podjetij omogočajo večjo inovacijsko sposobnost 

in konkurenčno prednost le-teh, saj predpostavljamo, da podjetja, kjer vzorci 

organizacijske kulture temeljijo na socialnem kapitalu, več sodelujejo z JRO in univerzami 

ter drugimi podjetji doma in v tujini, s tem pa pridobivajo ključno konkurenčno prednost. 

Namreč, kot je rekel Schumpeter (1939), vsaka inovacija oziroma ustvarjanje novih 

kombinacij znanja za podjetje pomeni večjo konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi 

podjetji, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo. 

 

Ključne besede: akademsko podjetništvo, organizacijska kultura, prenos znanja, socialni 

kapital, mala in srednje velika visokotehnološka podjetja, inovativnost



 

 

ABSTRACT 

Academic entrepreneurship cannot be accurately moulded since the phenomenon is 

highly dependent on the social and cultural context. Nevertheless, this concept assuredly 

represents a link between academic spheres and the external environment within which the 

marketing aspect, i.e. the logic of profit, and desire for knowledge transfer and creation of 

new values, which is not necessarily economic, are intertwined.  

The concept of academic entrepreneurship in conjunction with the economy and the 

country in various societies is becoming the central focus of the theory and practice of 

innovation. In recent decades, universities have become an important source for the 

formation of high-tech enterprises, in particular small and medium-sized ones, which are 

most appropriate for the study of academic entrepreneurship, because they have developed 

specific characteristics of the organizational culture and knowledge transfer. Such 

characteristics have been developed primarily on the basis of social capital which can be 

defined as the backbone nodes, consisting of individuals, organizations and links that are 

importantly affected by norms, aspirations and attitude of individuals or organizations 

(Adam et al. 2014). 

This doctoral dissertation is trying to determine whether the process of knowledge 

exchange is conditioned by the management of the flow of information through the 

networks and connections rich in social capital, which also affects the formation of patterns 

of organizational culture of companies. Such patterns of organizational culture enable 

enterprises a greater ability of knowledge transfer from academic to economic sphere (the 

commercialization of knowledge). Accordingly, specific patterns of organizational culture 

of enterprises enable greater innovation capacity and the competitive advantage of 

enterprises, assuming that the companies, where patterns of organizational culture are 

based on social capital, are more involved with PROs and universities and other enterprises 

both at home and abroad, thus gaining a vital competitive advantage. Indeed, as 

Schumpeter (1939) said, every innovation or creation of new combination of knowledge 

means a greater competitive advantage for the company in comparison with other 

companies engaged in similar activity. 

 

Key words: academic entrepreneurship, organizational culture, knowledge transfer, social 

capital, small to medium-sized high-tech enterprises, innovation 
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1 UVOD 

V okviru razprav, ki zadevajo koncept akademskega podjetništva, avtorji na različne 

načine pristopajo k obravnavi in opredelitvi samega koncepta, pri čemer smo priča 

različnim vidikom definiranja pojma akademskega podjetništva. V večini primerov se 

pojem obravnava predvsem iz aspekta rezultatov akademskega podjetništva kot aktivnosti, 

ki se vzpostavi tako zaradi iskanja novih priložnosti zaslužka kot zaradi ustvarjanja nove 

vrednosti. Drugi načini obravnave pa ob rezultatu tovrstne aktivnosti poudarjajo tudi sam 

proces ustvarjanja akademskega podjetništva in njegove akterje. Skratka, glavni motiv 

diskusij je razčlenitev in opredelitev ter razločitev koncepta akademskega podjetništva od 

drugih konceptov, ki analizirajo nove načine ustvarjanja dodane vrednosti tako 

akademskega kot praktičnega (ekonomskega) znanja.  

Najprej se je pojem akademskega podjetništva nanašal le na razširitev tržnega 

podjetništva na akademsko sfero v smislu podjetij, ki so bila ustanovljena na podlagi 

akademskega znanja, kot so na primer različni instituti ali t. i. »spin off« podjetja. Nato se 

je pojem začel omenjati skupaj s socialnim podjetništvom. S časom so se torej izoblikovali 

različni pogledi oziroma definicije akademskega podjetništva, in sicer (Cantaragiu 2012, 

684-687):  

1. Tržne definicije: 

Te razlage se nanašajo predvsem na čiste podjetniške cilje oziroma ustvarjanje 

dobička, ki pa ne vključujejo prenosa znanja kot enega izmed načinov za doseganje 

tega cilja ali ustvarjanja drugih oblik vrednosti, poleg očitne�– ekonomske 

vrednosti. 

2. Definicije z vidika prenosa znanja: 

Gre predvsem za tiste poglede, ki na akademsko podjetništvo gledajo kot na obliko 

prenosa znanja iz univerzitetnega okolja v tržno okolje. V okviru tega pogleda 

lahko razločimo trde aktivnosti, ki imajo bolj oprijemljive rezultate, kot sta 

patentiranje in licenciranje, in so po naravi bolj podjetniške ter so zato v nasprotju s 

tradicionalnimi načeli akademske sfere. Na drugi strani pa so t. i. mehke aktivnosti 

akademskega podjetništva v obliki akademskega založništva in pogodbenih 

raziskav, ki so nekako bolj v skladu z akademsko kulturo. 
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3. Definicije z vidika ustvarjanja vrednosti: 

Tovrstne opredelitve izvirajo iz družbenih študij in se osredotočajo na koncept 

akademskega podjetništva kot ustvarjanja družbene vrednosti, ki ni nujno tudi 

denarna vrednost. Predvsem se ukvarja z aktivnostmi, ki ustvarjajo, prenavljajo in 

povečujejo vrednost v smislu ustvarjanja, oblikovanja in poglabljanja povezave 

med akademsko sfero in okoljem, ki jo obkroža. Zaradi socialnih in kulturnih razlik 

nekega okolja je v tem aspektu predvsem pomembna izbira orodij, s katerimi 

želimo doseči določene rezultate. Tukaj je v ospredju diskusija o konceptu učeče se 

družbe, ki nastane z združitvijo akademskega pogleda z vsakdanjimi izkušnjami 

nekega okolja. 

Kljub relativno velikemu številu diskusij in gradiva o akademskem podjetništvu so 

navedene teorije povečini preveč nejasne oziroma premalo usmerjene v ustrezno 

poglobljeno analizo koncepta akademskega podjetništva in njegovih posameznih 

komponent, a je razumljivo, da splošna opredelitev koncepta akademskega podjetništva 

vsebuje elemente tržnega, socialnega, in »znanstvenega« podjetništva znotraj organizacije. 

Prav zaradi tega je pomembno, da koncept akademskega podjetništva opredelimo in 

razločimo od tržnega in socialnega podjetništva z vidika splošnega konteksta, človeških in 

drugih virov ter odkrivanja priložnosti in ustvarjanja vrednosti. Po navedbah nekaterih 

avtorjev je prav na področju odkrivanja priložnosti in ustvarjanja vrednosti opaziti 

najizrazitejšo razliko med omenjenimi koncepti. Čeprav je možno akademsko podjetništvo 

uvrstiti med tržno in socialno podjetništvo, s sabo prinaša novo dimenzijo, ki ga razlikuje 

od le-teh. Gre za vzorec komunikacije med akademsko sfero in družbo, ki spodbuja 

obojestransko izmenjavo znanja tako v tržne kot socialne namene, medtem ko vzorec 

komuniciranja oziroma ustvarjanja znanja v okviru tržnega in socialnega podjetništva 

poteka enostransko (Cantaragiu 2012, 690). 

V tem oziru je pomemben odnos med podjetništvom, univerzitetnim raziskovanjem in 

gospodarsko rastjo oziroma pomen »univerzitetnega podjetništva« za ustvarjanje 

gospodarske rasti (Petrakis 2012). Da lahko podamo ustrezno opredelitev tega odnosa, se 

moramo najprej seznaniti z opredelitvijo treh faz gospodarske rasti (Porter 2002): 
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I. faza je produktno usmerjena in temelji na produkciji izdelkov z nizko dodano 

vrednostjo in ne ustvarja ugodnih pogojev za razvoj inovacij in povečanje izvoza 

produktov; 

II. faza je usmerjena v povečanje učinkovitosti produkcije in izobrazbene ravni delovne 

sile. Število samozaposlitev se zmanjšuje, medtem ko v smislu produktivnosti glavno 

vlogo igrajo kapital, delo in tehnologija; 

III. faza je usmerjena v inovacije in se od zgoraj navedenih razlikuje v smislu povečevanja 

podjetniških aktivnosti, ki temeljijo na človeškem kapitalu. 

Akademsko podjetništvo je moč zaslediti v drugi in tretji fazi, saj »produkcija« 

raziskovalnih rezultatov in njihova uporaba pomembno vplivata na povečanje učinkovitosti 

in spodbujata inovativnost. Povedano drugače, akademska aktivnost prispeva h 

gospodarski rasti, različna »spin-off« podjetja pa služijo kot platforma za ustvarjanje 

inovacij in njihovo uporabo. Navedeno potrjuje, da ima univerzitetno raziskovanje 

bistveno vlogo pri ustvarjanju ugodnih pogojev za gospodarsko rast, saj s povezovanjem 

akademske sfere, države in gospodarstva prispeva h krepitvi podjetništva, ki je sposobno 

absorbirati in prenesti znanje iz akademske sfere v prakso ter ga s tem komercializirati. 

Ko govorimo o sodelovanju akademske sfere, države in gospodarskega sektorja oziroma 

o odnosu med navedenimi podsistemi, moramo omeniti koncept t. i. trojne vijačnice, ki ga 

podrobno opredeli Etzkowitz (Etzkowitz 2003) in se izraža v treh oblikah (Etzkowitz in 

Leydesdorff 2000, 195-203): 

1. Država usmerja in ureja odnose med gospodarstvom in akademsko sfero: ta odnos je 

značilen za bivše socialistične režime ter Francijo in deloma tudi Norveško. 

2. Med podsistemi obstajajo močne meje, posledično so njihovi odnosi omejeni: gre za 

odnos, ki se je odražal v liberalnem kapitalističnem sistemu 70. let prejšnjega stoletja.  

3. Za tretjo obliko trojne vijačnice je značilno, da podsistemi sicer opravljajo svoje 

tradicionalne vloge, a med drugim sprejemajo tudi nove: meje med sistemi so 

zabrisane, tako recimo gospodarstvo ne opravlja samo glavne proizvodne funkcije, 

ampak tudi raziskovalno; akademska sfera se ne ukvarja samo z izobraževanjem in 

raziskovanjem, ampak z ustanavljanjem »spin-off« podjetij, kar vpliva na ekonomski 

in družbeni razvoj, medtem ko je država nosilec neposredne regulacije in finančnih 

spodbud. Pomembna lastnost tega odnosa je njegov neposreden pristop in odsotnost 

vsakršnega posrednika. S tega vidika ima akademsko podjetništvo izreden potencial, 
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saj lahko na eni strani akademska sfera udejanji nove ideje, produkte ali storitve na 

trgu, po drugi strani pa razvija in pridobiva nove raziskovalne pristope ter obenem 

vpliva na kvaliteto učnega okolja študentov, zlasti z uvajanjem novih metod 

izkustvenega učenja. Gre torej za odnos, ki prinaša novo vrednost za obe sferi, 

akademsko in gospodarsko. 

Seveda ima tak odnos, ko so meje med podsistemi zabrisane, tudi negativne posledice, 

ki se izražajo kot nesoglasja znotraj akademske sfere oziroma med akademsko sfero in 

akterji zunanjega okolja, ki velikokrat zadevajo vprašanje intelektualnih in avtorskih 

pravic. Gre predvsem za različno razumevanje znanosti, saj akademska sfera poudarja 

diseminacijo znanja in njegove uporabe, medtem ko poslovni svet temelji na zaščiti znanja 

s intelektualnimi in avtorskimi pravicami, ki so ne nazadnje ključne za tržno vrednost 

nekega produkta in obenem pomenijo konkurenčno prednost podjetja. Kot je že bilo 

omenjeno, se nesoglasja pojavljajo tudi znotraj akademske sfere, zlasti na ideološki ravni. 

Nasprotniki odnos akademska sfera – gospodarstvo dojemajo kot vdor tržne logike v 

institucije akademske sfere, ki so dolgo časa avtonomno opravljale funkcijo izobraževanja 

in raziskovanja (Cantaragiu 2012, 691). 

Kar se tiče zunanjega okolja, je bistven tudi pravni okvir, ki lahko omejuje ali povečuje 

možnosti za vzpostavitev odnosa akademska sfera – gospodarstvo. Pravni okvir med 

drugim akademskim podjetniškim aktivnostim omogoča razne vire financiranja in več 

fleksibilnosti, ki jih tržno ali socialno podjetništvo nimata (Cantaragiu 2012, 692). 

Še en relevanten teoretičen vidik doktorske disertacije predstavlja Schumpetrovo 

razmišljanje o odnosu med ekonomijo in družbo, saj omogoča postavitev institucionalnih 

temeljev akademskega podjetništva in poudarja pomembnost institucionalne ureditve za 

razumevanje prenosa znanja iz akademske sfere v gospodarstvo. Predvsem sodobna 

interpretacija Schumpetrove ekonomske teorije poudarja relevantnost znanja, inovacij in 

podjetništva na mikro ravni, da bi razumeli temelje sodobnih gospodarstev, ki temeljijo na 

znanju. V tem oziru je pomembna družbena produkcija znanja, ki temelji na znanstvenih 

dognanjih, in dejavnosti ekonomskega sistema, ki tovrstno znanje prenese v konkretne 

inovacije na trgu. Iz povzetega teksta je jasno tudi, da so podjetniki nosilci inovacij, ker 

vpeljujejo in uvajajo nove kombinacije uporabe proizvodnih sredstev na trgu (Triglia 2002, 

107). 

Schumpeter še trdi, da pri uvajanju »novih kombinacij« inovatorji nemalokrat naletijo 

na nasprotovanje institucij. S tem povleče še eno vzporednico z akademsko sfero in njenim 
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konservativnim stališčem do uvajanja novih znanstvenih pogledov in metod. Tudi »nove 

kombinacije«, kot Schumpeter imenuje inovacije, niso zgolj preprosti izumi, ampak na 

znanju temelječe inovacije, ki so bile izvedene v praksi.1 (Schumpeter 1934, 88-89) 

Za razumevanje prenosa znanja iz akademske sfere v gospodarstvo je pomembna teorija 

družbene menjave. Gre za prenos znanja, ki presega zgolj ekonomske odnose. Proces 

prenosa znanja je potrebno opazovati na mikro ravni, torej z vidika prenosa znanja znotraj 

same organizacije med posamezniki, in na makro ravni, kjer prenos znanja poteka med 

posameznikom in organizacijo, med organizacijami samimi ter med organizacijami in 

družbo. Navedeni proces, če ga opredelimo kot institucionalizirano posredno obliko 

družbene menjave, temelji na normah in vrednotah, ki služijo kot mediator oziroma 

dejavnik prenosa znanja. Namreč, le vrednote, ki so naklonjene prenosu znanja, omogočajo 

organizacijsko kulturo za učinkovit prenos znanja ne samo na mikro, ampak tudi na makro 

ravni (Mesner-Andolšek in Andolšek 2011). 

Nekateri avtorji (Petrakis 2012) menijo, da specifična kultura določenega okolja vpliva 

na rast akademskega podjetništva na dveh nivojih (hkrati): na nivoju raziskovalcev 

oziroma potencialnih podjetnikov ter na nivoju univerzitetne administracije, ki prav tako 

temelji na vrednotah družbe. To posledično pomeni, da kulturni vzorci družbe, ki v veliki 

meri ne spodbujajo podjetništva, negativno vplivajo na prenos znanja iz akademske sfere v 

gospodarstvo, ne glede na to, kako visoka izobrazbena struktura vpliva na oblikovanje 

vrednot v akademskem okolju.  

Glede na navedeno je pomembno poudariti še en kontekst, in sicer gre za kontekst 

organizacijske strukture oziroma organizacijske kulture. Znanstvenik – podjetnik je v 

okviru akademskega podjetništva že del določene organizacijske kulture in zato deluje v 

skladu z določenimi praksami in vedenjskimi vzorci, ki lahko otežijo ali olajšajo prehod na 

akademsko podjetništvo, odvisno od podjetniške orientacije univerze (Cantaragiu 2012, 

                                                 

1 Navedeni vidiki Schumpetrove teorije inovacij v gospodarstvu se skladajo s principi inovacij v 

akademski sferi. Pravzaprav je Schumpeter sam zapisal, da je njegovo teorijo inovacij moč 

aplicirati tudi na drugih področjih družbenega življenja, ne samo v gospodarstvu. (Schumpeter 

1939, 696) 
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692).2 Tukaj naj omenim, da ima znanstvenik-podjetnik na podlagi nekaterih avtorjev tri 

karakterne profile, in sicer (Carayannis in Formica v Cantaragiu, 694): 

- »Homo scientificus« – motiviran z iskanjem prelomnih odkritij; 

- »Homo economicus« – poseduje poseben čut za trženje in prodajo; 

- »Homo empathicus« – se nanaša na ustvarjanje znanja na podlagi udeležbe. 

Slednji profil je bistven za razumevanje odločitve akademskega podjetnika, kateremu 

področju raziskovanja se bo posvetil. Pomembno je poudariti, da akademsko podjetništvo 

sicer temelji na profilu »homo scientificus«, a le če se ta poveže z vsaj enim profilom, torej 

»homo economicus« ali »homo empathicus«3. Manifestacije omenjenih profilov se lahko 

razlikujejo od situacije do situacije, na podlagi osebnih značilnosti in obstoječe kulture 

nekega okolja. Tako je recimo študija na španskih univerzah pokazala, da je akademsko 

podjetništvo v tem primeru orodje za doseganje raziskovalnega podjetništva in s tem 

financiranja raziskav in novih idej. Po drugi strani pa lahko osredotočenost na koristi 

uporabnikov vodi k pozitivni promociji akademskega podjetništva, predvsem ko gre za 

raziskave, ki izražajo določeno socialno uporabnost in vplivajo na rast socialnega kapitala 

(Cantaragiu 2012, 695). 

Kot je že bilo omenjeno, je poslovna uspešnost podjetij povezana s kulturo. Torej je 

kulturno pogojena v smislu prilagoditve zahtevam notranjega okolja, ki ga opredeljuje 

organizacijska kultura, in zunanjega okolja, v katerem norme in vrednote opredeljuje 

predvsem nacionalna kultura. V tem oziru je pomembna tudi lastna kultura interesnih 

skupin, ki se lahko oblikuje tako v okviru zunanjega kot notranjega okolja. Nacionalna 

                                                 

2 Medtem, ko imajo tržni podjetniki dostop do znanih virov financiranja in socialni podjetniki 

povezave s civilno družbo oziroma nevladnimi organizacijami, se akademik, ki se želi ukvarjati z 

akademskim podjetništvom, lahko pohvali s kontakti sodelavcev in študentov ter predvsem z 

dostopom do virov institucij, v okviru katerih deluje. Te vire pa lahko spremeni v finančni oziroma 

človeški kapital. Seveda je tak dostop mogoč le na podlagi določenih omejitev in zahtev v obliki 

finančnih in drugih nagrad. Akademik mora, da bi ostal v mejah koncepta akademskega 

podjetništva, obdržati stik z institucijo v okviru katere se je pobuda za sodelovanje tudi začela. 

(Cantaragiu 2012, 692) 

3 Motivacija akademskega podjetnika izhaja iz razlike med akademskim in zunanjim okoljem, ki 

akademika navdaja z vedno novimi vprašanji in različnimi vidiki raziskovanja. (Cantaragiu 2012, 

693) 
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kultura temelji na vrednotah, ki jih v procesu primarne socializacije ponotranjimo in nato 

še potrdimo v okviru sekundarne socializacije oziroma izobraževalnih institucij. Delovanje 

v delovnih organizacijah pa jih le še okrepi. Medtem ko je pojem nacionalne kulture pričel 

svojo pot s Francosko revolucijo, je pojem organizacijske kulture nekoliko mlajši. 

Proučevati so ga začele multinacionalne družbe, ki so svojo aktivnost širile po svetu in so 

se tako soočale s specifičnimi navadami nadrejenih in podrejenih. Med drugim lahko 

organizacijsko kulturo razumemo kot pojmovanje, ki ga ima član določene organizacije o 

sebi. V tem smislu je ključ do uspešne organizacije ustrezna organizacijska kultura. Kljub 

številnim opredelitvam organizacijske kulture je moč izluščiti nekatere skupne značilnosti. 

Bistvo so namreč temeljne domneve članov organizacije, medtem ko so zunanji odraz teh 

domnev vedenjski vzorci in drugi kulturni produkti. Pomembno je omeniti še, da je 

organizacijska kultura ključna za soočanje z zunanjim okoljem, saj ga preko sistema 

prepričanj poskuša spoznati, razumeti in obvladovati (Jelovac in Rek 2010, 23-37). 

»Organizacijska kultura je torej kompleksen rezultat zunanjih pritiskov, notranjih 

potencialov, odgovorov na kritične dogodke in do določene mere tudi slučajnih dogodkov, 

ki se jih ne da predvideti, tako iz okolja kot v organizaciji sami.« (Jelovac in Rek 2010, 

38).  

Predvsem po letu 1980 smo priča porastu študij, ki se proučevanja inovacij oziroma 

ustvarjanja novega znanja lotevajo s kulturnega vidika. Iz tega v glavnem izhajajo trije 

pristopi. Berger je s pojmom ekonomska kultura poskušal prikazati širše področje, v 

katerem delujejo ekonomski procesi, medtem ko je Putnam opredelil pojem državljanske 

kulture, ki vpliva na institucionalno in ekonomsko uspešnost. Tretji pristop predstavlja 

Inglehart, ki poudarja spremenljivo naravo vrednot in njihovo povezanost z gospodarsko 

rastjo (Adam in Westlund 2013). 

Kultura je torej v kontekstu ustvarjanja znanja pojmovana kot t. i. institucionalno 

programsko orodje, ki informira in usmerja individualne ter kolektivne vedenjske vzorce. 

Skratka, kultura je nevidna sila, ki prepriča ljudi v določeno aktivnost. Med drugim njen 

vpliv seže tudi na področje ekonomske aktivnosti. Pomembno je omeniti, da kultura ni 

dana enkrat za vselej, ampak je predmet konstantne konstrukcije in rekonstrukcije 

(Granovetter 1985 v Adam in Westlund 2013). Splošno gledano kulture ne moremo 

obravnavati kot neodvisno oziroma odvisno spremenljivko, marveč kot posrednika med 

posameznikom in kolektivom oziroma med organizacijo in družbo. 
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1.1 Hipoteze disertacije  

Na podlagi navedenega je tako moč sklepati, da akademskega podjetništva ni mogoče 

natančno ukalupiti, saj je pojav močno odvisen od družbenega oziroma kulturnega 

konteksta. Kljub temu pa je gotovo, da omenjeni koncept predstavlja vez med akademsko 

sfero in zunanjim okoljem (država in gospodarstvo), v okviru katere se prepletata tržni 

vidik, torej logika dobička, ter sama želja po prenosu znanja in ustvarjanju nove vrednosti, 

ki ni nujno le ekonomska. Ta vez se vselej udejanja kot prenos znanja v obe smeri, kar je v 

primerjavi s tržnim in socialnim podjetništvom ena izmed pomembnejših razlik. Vsekakor 

je za uspešno implementacijo akademskega podjetništva pomemben tudi splošen družbeni 

kontekst oziroma zunanji dejavniki, kot je na primer spodbujanje odnosov akademske 

sfere, države in gospodarstva in zagotavljanje ustreznih finančnih virov za delovanje, ki jih 

je v primeru akademskega podjetništva praviloma več, kar pomeni večjo prilagodljivost 

kot pri ostalih oblikah podjetništva. Prav tako je pomemben kontekst organizacijske 

kulture, in sicer da je akademski podjetnik že del obstoječe organizacijske kulture univerze 

in kot tak socializiran v smislu izvajanja določenih praks. Z vidika posameznika – 

akademskega podjetnika – je pomembna dimenzija tudi dostop do virov, ki sicer niso 

poslovne povezave kot v primeru tržnega podjetnika ali povezave s civilno družbo oziroma 

nevladnimi organizacijami, kot je to značilno za socialnega podjetnika. Gre za dostop do 

virov institucije, v okviru katere akademik tudi deluje, ki jih lahko spremeni v finančni ali 

človeški kapital. Predvsem je to odvisno od karakternega profila akademskega podjetnika, 

ki temelji na želji po odkrivanju prelomnih odkritij in se nato prepleta ali s čutom za 

trženje in prodajo ali z empatijo do določenih problemov, ki se pojavljajo v zunanjem 

okolju oziroma družbi. Čeprav ima na eni strani akademsko podjetništvo veliko skupnih 

dejavnikov z drugimi oblikami podjetništva, pa po drugi strani izraža specifičen 

podjetniški pristop, ki ga razločuje od drugih oblik podjetništva in ga opredeljuje kot 

samostojno področje raziskovanja. 

V pričujoči doktorski disertaciji bo v izhodišču fokus na podjetništvu, predvsem v 

smislu njegovega nastajanja na nivoju posameznika in družbe. Predstavili bomo različne 

teoretske poglede na pojem podjetništva. Poskušali bomo odgovoriti, kakšen je sploh 

pomen podjetništva za gospodarsko rast države in kateri so dejavniki, ki vplivajo na 

nastanek podjetniških pobud oziroma iniciativ. V tem delu bo poudarek na raziskavah 

podjetništva oz. podjetniške aktivnosti. Pri tem se bomo osredotočili na ključne indikatorje 
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podjetniške aktivnosti, ki jih v okviru svojih raziskav uporabljata Globalni podjetniški 

monitor (Global Entrepreneurship Monitor – GEM) in Organizacija za ekonomsko 

sodelovanje in razvoj (Organization for economic cooperation and development – OECD).  

V prvi vrsti je za nadaljnje raziskovanje relevantna obravnava oziroma podrobna 

opredelitev akademskega podjetništva ter prikaz razlik in podobnosti pri dojemanju, 

interpretaciji in umeščanju pojma akademskega podjetništva. Zato bo v 3. poglavju 

prikazan pregled temeljne literature, ki je za razvoj in popularizacijo koncepta 

akademskega podjetništva ključna. Predstavili bomo razvoj modelov inoviranja in se 

ustavili pri modelu, ki najbolje opiše delovanje akademskega podjetništva – model trojne 

vijačnice. Tukaj bomo opozorili še na dva koncepta – univerzo tretje generacije in 

podjetniško univerzo. Slednja bo v središču tudi, ko bomo predstavili glavne ugotovitve 

raziskav, ki obravnavajo slovenske univerze.  

Ko govorimo o akademskem podjetništvu, moramo omeniti visokotehnološka podjetja. 

Namreč, zaradi stremljenja po intenzivnejši komercializaciji akademskega znanja in 

zmanjšanju javnega raziskovalnega financiranja oz. povečanju njegove aplikativne 

(komercialne) vrednosti je spodbujanje podjetništva, ki uspešno komercializira 

visokotehnološko znanje, eden od ključnih elementov inovacijskega gospodarstva oz. 

družbe. V tem oziru tudi predpostavljamo, da so visokotehnološka podjetja najbolj 

ustrezna za proučevanje akademskega podjetništva. Pomen visokotehnološkega 

podjetništva in komercializacije znanja na nadnacionalni ravni se seveda zrcali tudi na 

ravni nacionalnih držav, kar bomo dognali na podlagi mednarodne primerjave 

razpoložljivih podatkov RRD, ki smo jih pridobili na spletnih straneh Eurostata in 

publikacijah »Innovation Union Scoreboard« (IUS). 

Kot je že bilo omenjeno, igra ključno vlogo tudi pojem prenosa oziroma ustvarjanja 

znanja in njegov pomen v okviru akademskega podjetništva. Pri tem se bomo osredotočili 

na dva tipa inovacij: zaprte in odprte (Chesbrough). Obravnavali bomo tudi koncept 

implicitnega znanja, ki igra pomembno vlogo pri upravljanja znanstvenih organizacij in 

intelektualnega kapitala. V zaključku poglavja bomo določili indikatorje prenosa znanja 

med univerzami, javnimi raziskovalnimi organizacijami (JRO) ter malimi in srednje 

velikimi visokotehnološkimi podjetji (MSVTP), predvsem v smislu različnih vrst 

povezovanja in sodelovanja na ravni posameznikov in na ravni organizacij.  

Bistven je tudi koncept organizacijske kulture, ki daje ugodne pogoje za učinkovit 

prenos znanja, če temelji na vrednotah, ki so naklonjene prenosu znanja. Zato bo potrebno 
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opredeliti pojem in različne pristope k proučevanju organizacijske kulture. Cilj tega 

poglavja bo torej predstaviti in pojasniti različne načine, kako operacionalizirati 

organizacijsko kulturo v okviru (akademskega) podjetništva, za katerega smo ugotovili, da 

temelji na prenosu oziroma izmenjavi znanja. Pri tem bomo poskušali opredeliti tudi 

pozitiven vpliv organizacijske kulture na prenos znanja in nakazati povezavo s socialnim 

kapitalom.  

Kot trdita Adam in Westlund (2013), so tradicionalni dejavniki ekonomske 

produktivnosti v zatonu in smo priča povečanemu vplivu znanja in ostalih nematerialnih 

oblik kapitala na ekonomski razvoj. V tem oziru je ključen tudi socialni kapital, ki ga lahko 

opredelimo kot ogrodje vozlišč, ki sestojijo iz posameznikov in organizacij ter povezav, na 

katere pomembno vplivajo norme, želje in odnos posameznikov oziroma organizacij 

(Adam in Westlund v Adam et al. 2014). Bistvenega pomena je torej tudi koncept 

socialnega kapitala in njegova vloga, ko gre za vprašanje ekonomske moči. Tudi v smislu 

razlikovanja na mikro, mezo in makro nivoju družbe. 

S pomočjo navedenih raziskovalnih ciljev bom poskušal potrditi sledeči glavni hipotezi 

doktorske disertacije: 

I. Akademska podjetja so na podlagi vrednot okolja, ki so obenem tudi indikatorji 

socialnega kapitala, izoblikovala vzorce organizacijske kulture, ki omogočajo večjo 

sposobnost prenosa znanja iz akademske sfere v gospodarsko sfero 

(komercializacija znanja). 

II. Specifični vzorci organizacijske kulture akademskih podjetij omogočajo večjo 

inovacijsko sposobnost in konkurenčno prednost le-teh. 

Zatorej v skladu z glavnima hipotezama doktorske disertacije predpostavljamo, da je 

proces izmenjave znanja pogojen z upravljanjem pretoka informacij preko omrežij in 

povezav, ki so bogate s socialnim kapitalom, ki je obenem tudi vplival na izoblikovanje 

vzorcev organizacijske kulture podjetij, ki jim omogočajo večjo sposobnost prenosa znanja 

iz akademske sfere v gospodarsko sfero (komercializacija znanja). Iz tega izhaja, da 

specifični vzorci organizacijske kulture podjetij omogočajo večjo inovacijsko sposobnost 

in konkurenčno prednost le-teh, saj predpostavljamo, da podjetja, kjer vzorci 

organizacijske kulture temeljijo na socialnem kapitalu, več sodelujejo z JRO in univerzami 

ter drugimi podjetji doma in v tujini, s tem pa pridobivajo ključno konkurenčno prednost. 

Namreč, kot je rekel Schumpeter (1939), vsaka inovacija oziroma ustvarjanje novih 
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kombinacij znanja za podjetje pomeni večjo konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi 

podjetji, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo.  

1.2 Metodologija in izhodišča 

Ker je akademsko podjetništvo posebna oblika podjetništva, ki teži k aktivnemu prenosu 

znanja med akademsko sfero in gospodarstvom ter med drugim kot svoj cilj postavlja tudi 

ekonomsko učinkovitost, bo z metodološkega vidika zelo pomembna identifikacija 

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

interdisciplinarni pristop k prepletanju konceptov. Kot je v primeru kvalitativnih metod 

večkrat izpostavljeno, se bo potrebno opredeliti do merjenja, veljavnosti in zanesljivosti 

pridobljenih podatkov.  

Če izhajamo iz predpostavke metodološkega eklekticizma, ki pravi da je izbiro metode 

potrebno podrediti raziskovalnim vprašanjem oziroma hipotezam, je za obravnavo oziroma 

raziskovanje relacij socialnega kapitala, organizacijske kulture in prenosa znanja v okviru 

akademskega podjetništva utemeljena uporaba triangulacije kot raziskovalne strategije 

oziroma raziskovalnega načrta z zaporedno kombinacijo ter integracijo kvantitativnih in 

kvalitativnih metod, predvsem zaradi povečanja skupne veljavnosti rezultatov. Iz pregleda 

literature (Hlebec in Mrzel 2012) je sicer razvidno, da se pri tovrstnih metodah pojavi 

vprašanje uporabe sekundarnih kvantitativnih podatkov, ki so lahko dostopni in relativno 

poceni, a njihova uporaba prinaša določene omejitve oziroma slabosti. Predvsem časovna 

komponenta, torej kdaj so bili zbrani, vsebinska ustreznost indikatorjev in vzorčenje so 

tiste razsežnosti uporabe sekundarnih kvantitativnih podatkov, ki jih moram v okviru 

raziskovalnega načrta posebej ovrednotiti zavoljo metodološke veljavnosti izbranih rešitev. 

Pomembno je poudariti še nekaj: če so bili v kvantitativni fazi uporabljeni sekundarni 

podatki in ni bilo moč nadaljevati kvalitativne raziskave z istimi udeleženci, lahko 

uporabimo kot primerjavo skupino z želenimi lastnostmi. Kvalitativna faza večinoma takoj 

sledi kvantitativni, sicer so možni tudi krajši časovni odmiki. Glede na metode vzorčenja 

lahko zasledimo, da so v kvantitativni fazi pogosti verjetnostno vzorčenje, priložnostni 

vzorci in opazovanje populacije z določeno lastnostjo. Med kvalitativnimi metodami pa je 

pogosto teoretsko namensko vzorčenje glede na skupine ali stratifikacijo enot (Hlebec in 

Mrzel 2012, 79). 
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Upoštevajoč navedene omejitve tovrstnih podatkov v raziskovalnih načrtih s 

kombinacijo oziroma integracijo kvantitativnih in kvalitativnih metod predvsem v oziru 

kontekstualne specifičnosti socialnega kapitala, organizacijske kulture in njunega pomena 

za vzpostavitev prenosa znanja med akademsko sfero in gospodarstvom, je upravičena 

uporaba sekundarnih kvantitativnih podatkov, s katerimi bom ustrezno opredelil relevantne 

indikatorje oziroma lastnosti udeležencev in se posledično izognil problemom z 

vzorčenjem v kvalitativnem delu raziskave, ki jih s sabo prinaša uporaba sekundarnih 

kvantitativnih podatkov. Triangulacija metod v primeru uporabe primerjalne analize 

različnih teorij, sekundarne obdelave podatkov ter pridobivanja primarnih podatkov z 

uporabo polstrukturiranih intervjujev in drugih oblik aktivnega raziskovanja pomeni 

določeno mero zagotavljanja objektivnosti.  

V disertaciji bodo obravnavani teoretični in empirični aspekti navedene raziskovalne 

tematike. V teoretičnem delu bodo uporabljene kritično-analitična, primerjalna ter sintezna 

metoda. Pri tem bom v okviru teoretičnih izhodišč interpretiral še nekatere sekundarne 

podatke iz nedavne raziskave Inštituta za razvojne in strateške analize o visokotehnoloških 

podjetjih (Adam et al. 2014), raziskave med slovenskimi visokotehnološkimi majhnimi in 

srednje velikimi podjetji (Raškovič et al. 2014), raziskave Slovenskega podjetniškega 

observatorija (Rebernik et al. 2016), raziskave OECD o podjetniški aktivnosti 

(Entrepreneurship at a Glance 2015), podatke Eurostata o kazalnikih RRD4 ter podatke 

raziskave »Innovation Union Scoreboard«. V prvem – teoretičnem – delu se bomo 

osredotočili na koncepte: 1) podjetništva na splošno in različnih indikatorjev s katerimi ga 

lahko merimo. Pri tem bomo podali nekaj ugotovitev mednarodnih raziskav podjetniške 

aktivnosti; 2) akademskega podjetništva kot posebne oblike podjetništva, ki v sodobni 

ekonomijo postaja vse bolj prodorna; 3) visokotehnološkega podjetništva in njegovega 

pomena v mednarodnem (EU) in nacionalnem okviru z vidika inputov in outputov RRD; 

4) prenosa znanja kot ključnega procesa v okviru akademskega podjetništva; 5) 

organizacijske kulture, ki daje ugodne pogoje za učinkovit prenos znanja, če temelji na 

vrednotah, ki so naklonjene prenosu znanja; in 6) socialnega kapitala, s katerim najbolje 

opredelimo samo uspešnost prenosa znanja v poslovnih omrežjih oziroma med podjetji. 

                                                 

4 Dostopno na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/main-tables 

(20.11.2016) 
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Ključne ugotovitve iz teoretičnega dela bomo nato dopolnili s empiričnimi podatki. Iz 

literature izhaja, da je izbiro metode potrebno podrediti raziskovalnim vprašanjem oziroma 

hipotezam, zato je za obravnavo oziroma raziskovanje relacij socialnega kapitala, prenosa 

znanja in organizacijske kulture v okviru akademskega podjetništva utemeljena uporaba 

triangulacije kot raziskovalne strategije. Gre za raziskovalni načrt z zaporedno 

kombinacijo ter integracijo kvantitativnih in kvalitativnih metod, predvsem zaradi 

povečanja skupne veljavnosti rezultatov. Z analizo empiričnih podatkov bom poskušal 

smiselno povezati ugotovitve s teoretičnimi izhodišči in podati natančne odgovore, na 

podlagi katerih bom potrdil ali zavrnil zastavljeni hipotezi. 

V skladu z raziskovalnim načrtom bomo najprej izvedli kvantitativno analizo 

sekundarnih podatkov,5 ki smo jih opredelili kot ključne indikatorje socialnega kapitala: 

meddsebojno oz. generalizirano zaupanje, aktivno članstvo in zaupanje v institucije. 

Izvedli bomo univaritatno analizo vsakega izmed naštetih indikatorjev v časovnem razponu 

od 2008 do 2014.6 Nato bomo izvedli metaanalizo izbranih indikatorjev in ugotovili 

distribucijo socialnega kapitala v Sloveniji in Evropi na podlagi naslednjih podatkovnih 

baz: »European Value Study« (EVS), »World Value Study« (WVS), »European Social 

Survey« (ESS), »International Social Survey Programme« (ISSP) ter »Gallup World Poll« 

(GWP). Rezultati slednje so dostopni v publikaciji »Human development Report 2015«.7 S 

porazdelitvijo socialnega kapitala v mednarodnem (EU) in nacionalnem okviru bomo 

ugotovili vrednote okolja, ki so obenem tudi indikatorji socialnega kapitala. 

Da bi lahko ugotovili, ali se omenjene vrednote okolja odražajo tudi v organizacijski 

kulturi ter procesu prenosa in izmenjave znanja v podjetjih, bomo v drugi fazi empiričnega 

dela izvedli kvalitativno analizo primarnih podatkov, pridobljenih iz poglobljenih 

intervjujev v 17 slovenskih visokotehnoloških podjetjih (VTP), dopolnjeno s 

kvantitativnimi podatki (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

- AJPES, Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji - SiCRIS, spletne 

aplikacije za spremljanje izdatkov javnih institucij – SUPERVIZOR oz. ERAR od leta 

                                                 

5 Sekundarna raziskava temelji na predpostavki, da je opazovani pojav moč opazovati in preučevati 

na podlagi že dostopnih relevantnih podatkov. 

6 Za to leto so na voljo zadnji razpoložljivi podatki. 

7 Dostopno na: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf 

(20.11.2016) 
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2016 naprej ter Urada RS za intelektualno lastnino). Gre za (primarne) podatke, ki smo jih 

pridobili s pomočjo pol-strukturiranih intervjujev s predstavniki oziroma člani 

raziskovalnih oziroma razvojnih oddelkov 17 MSVTP, ki imajo sedež v Sloveniji. Pol-

strukturirani intervjuji so razdeljeni na naslednje vsebinske sklope:8 1) pomen, ki ga 

podjetja pripisujejo raziskovalno-razvojni dejavnosti, 2) obseg socialnega kapitala, 3) 

organizacijska kultura, 4) epistemološka skupnost, 5) lastnosti vključevanja novih članov 

in 6) njihovo pojmovanje poslovne uspešnosti. Prvih 11 intervjujev je nastalo v okviru 

empiričnega dela v letu 2013 ter prvih mesecih 2014, v sklopu programske skupine in 

temeljnega projekta,9 kjer je avtor pričujoče doktorske disertacije sodeloval pri zbiranju 

primarnih podatkov tudi sam. Celotno empirično gradivo je zbrano oziroma dostopno v 

digitalni obliki v Arhivu družboslovnih podatkov (ADP). Zaradi te okoliščine bomo 

navedene intervjuje obravnavali kot primarne podatke. Konec 2015 in v začetku leta 2016 

smo izvedli še šest poglobljenih intervjujev s predstavniki slovenskih MSVTP. Skupaj gre 

torej za 17 poglobljenih intervjujev. Podjetja smo izbrali na podlagi poizvedovanj v 

različnih bazah in člankih v medijih. Čeprav vsa izbrana podjetja v prvi fazi niso dovolila, 

da bi z njimi naredili intervjuje, ali pa se je bilo težko dogovoriti, da bi bili ti opravljeni v 

doglednem času, smo bili pozorni, da smo na koncu dobili podjetja iz različnih vej 

gospodarstva (storitve, proizvodnja), tudi velikost podjetij je različna. Intervjuji so bili 

izvedeni v neposrednem, osebnem stiku, in so posneti na diktafon. Respondenti so člani 

vodstva (ustanovitelji) podjetja. V zaključku doktorske disertacije bomo nato naredili 

sintezo ključnih ugotovitev teoretičnega in empiričnega dela doktorske disertacije ter 

testiranje glavnih hipotez. 

1.3 Prispevek disertacije k razvoju ustreznega znanstvenega področja 

Tematika doktorske disertacije je teoretsko in znanstveno relevantna, saj se ukvarja s 

procesi, ki so predmet izjemne pozornosti, torej z inovacijskimi procesi, prenosom znanja 

in visokotehnološkimi podjetji. V mednarodnem prostoru sicer že obstaja precej študij o 

                                                 

8 Glej podpoglavje 12.1. Priloga 1 - Vprašalnik 

9 Gre za temeljni projekt, ki je že končan z naslovom »Kognitivna mobilizacija in inovacijska 

uspešnost – razlike med starimi in novimi članicami EU« ter (koncensionirano) programsko 

skupino na IRSA »Sociokulturni in organizacijski vidiki prenosa znanja in tehnologije«. Pri obeh je 

financer Javna agencija za raziskovanje (ARRRS). 



Gojkovič, Uroš. 2017. »Sociokulturne razsežnosti prenosa znanja v okviru akademskega 

podjetništva«, doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

15 

 

akademskem podjetništvu, vendar pa je vpliv organizacijske kulture in vrednot okolja na 

uspešnost akademskih podjetij in prenos znanja le obrobno raziskan. Večina raziskav 

akademskega podjetništva in visokotehnoloških podjetij je omejenih na eno državo, zato 

obstaja zelo malo mednacionalnih raziskav ali primerjav na podlagi kvalitativnih in 

kvantitativnih podatkov. Poleg tega variacije zunanjih poslovnih okolij, oblikovalske 

politike, kot tudi različne vloge akademskega sveta in njihov vpliv na temelje in uspešnost 

visokotehnoloških podjetij v državah EU še niso bile predmet intenzivne primerjalne 

raziskave. V tem smislu velja izpostaviti tudi metodološko naravnanost v smislu 

postpozitivizma, ki se odraža v uporabi triangulacije, metaanalize ter spodbujanju 

refleksivnega in kritičnega znanstvenega diskurza. 

Prispevek pričujoče doktorske disertacije ni pomemben samo za razvoj znanstvenga 

področja, temveč tudi za snovanje razvojnih strategij in družbene promocije 

visokotehnoloških podjetij. Tako v Sloveniji kot tudi v Evropski uniji. Predvsem so tukaj v 

ospredju podjetja ali skupine podjetij, ki imajo pogoste stike z znanstveno sfero v smislu 

formalnega sodelovanja v okviru programskih in raziskovalnih skupin ter neformalnega 

sodelovanja, kot so neformalna omrežja podjetij. V tem smislu doktorska disertacija 

prispeva k: izboljšanju strateške povezanosti močnih igralcev zasebnega sektorja z 

namenom ponudbe celovitejših rešitev; boljši povezanosti z raziskovalnimi organizacijami 

pri razvoju produktov glede na prihajajoče potrebe na srednji in dolgi rok; močnejši 

povezanosti z majhnimi in srednjimi podjetji v smislu krepitve ne samo dobaviteljskih, 

ampak tudi smislu ustvarjanja razvojnih mrež; ter spodbujanju nastajanja novih produktnih 

smeri preko spodbujanja nastajanja novih podjetij. 
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I TEORETIČNI DEL 

2 PODJETNIŠTVO 

To poglavje podrobneje obravnava podjetništvo, predvsem v smislu njegovega 

nastajanja na nivoju posameznika in družbe. Se pravi, kakšen je sploh pomen podjetništva 

za gospodarsko rast države in kateri so dejavniki, ki vplivajo na nastanek podjetniških 

pobud oz. iniciativ. V tem delu bo poudarek na raziskavah podjetništva oz. podjetniške 

aktivnosti. Pri tem se bomo osredotočili tudi na ključne indikatorje podjetniške aktivnosti, 

ki jih v okviru svojih raziskav uporablja Globalni podjetniški monitor (Global 

Entrepreneurship Monitor – GEM). V nadaljevanju pa bomo najprej temeljiteje predstavili 

različne teoretske poglede na pojem podjetništva. 

2.1 Podjetništvo – pregled relevantne literature 

Ko govorimo o definiciji »podjetništva«, lahko ugotovimo, da se je le-ta skozi 

zgodovino razvijala in dograjevala. Prvi je o podjetništvu razpravljal Richard Cantillon, za 

katerega je ta izraz predstavljal obliko samozaposlitve z negotovim donosom (McMullan 

in Long, 1990). Sicer je pri pregledu literature mogoče opaziti, da obstajata dve skupini 

definicij podjetništva, ki se med sabo razlikujeta. V prvi skupini se avtorji fokusirajo na 

»outpute« podjetništva, kot je recimo ustvarjanje dodane vrednosti, medtem ko se v drugi 

skupini avtorji osredotočajo na značilnosti podjetništva10 in se pri tem v glavnem opirajo 

na Schumpetrovo (1934) definicijo podjetništva.  

Schumpeter (1934) je v njegovem delu Teorije gospodarskega razvoja že v uvodu 

izrazil nezadovoljstvo nad tradicionalno ekonomijo tistega časa, ki je bila preveč statična 

in je posledično onemogočala razlago, recimo, revolucionarnih odkritij v produkciji. 

Njegovo razlikovanje med rastjo in razvojem ga je spodbudilo k iskanju novih ekonomskih 

orodij, saj obstoječa niso bila kos tovrstnemu pristopu. Inovacije so po njegovem mnenju 

vključevale eno izmed naslednjih razsežnosti: ustvarjanje produkta, uvajanje v metode 

produkcije, odpiranje trgov, osvajanje novih virov surovih materialov ali reorganizacija 

industrije. Jasno je tudi, da so Schumpetra zanimali endogeni dejavniki razvoja. Predvsem 

pa se je osredotočil na vprašanja razvoja podjetništva, torej kdo so ti ljudje in kakšna je 

                                                 

10 Na primer: inovativnost, rast, edinstvenosti, 
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njihova vloga v ekonomskem procesu. Razvoj je po Schumpetrovem mnenju rezultat 

podjetniškega delovanja, ki je uvedlo nove načine kombiniranja sredstev proizvodnje in 

inovativnih produktov, metod produkcije ali trgov, kot smo že omenili prej. Vsekakor se je 

njegovo mnenje razlikovalo od stališča tradicionalne ekonomije, ki je podjetnike 

opredeljevala samo na podlagi lastništva sredstev proizvodnje. Zato je Schumpeter 

oblikoval novo opredelitev, in sicer glede na aktivnosti, ki jih podjetje opravlja, torej ali 

gre za rutinsko delo ali pa delo, ki stremi k inovacijam (Triglia 2002, 107). Na podlagi te 

opredelitve sledijo naslednje trditve (Triglia 2002, 107): 

- podjetnik je lahko klasičen neodvisen poslovnež, kot je bilo to značilno za prvo 

fazo kapitalizma. Po drugi strani pa lahko gre za vestnega delavca kot menedžerja, 

kar se je dogajalo v naslednji fazi kapitalizma, ko sta se ločili vlogi lastnika in 

menedžerja; 

- stabilna povezava s podjetjem ni bila potrebna, saj so se ustanovitelji podjetja po 

določenem času umaknili in se posvetili drugim dejavnostim, podjetje pa je 

nadaljevalo z rutinskimi deli; 

- podjetniki niso pripadali nobenemu specifičnemu družbenemu razredu. Rezultat 

njihove uspešnosti je bil odkup sredstev proizvodnje in s tem njihova preobrazba v 

»kapitalista«. 

Pomembno je opozoriti, da podjetniki v začetni fazi niso bili kapitalisti, ampak so svoj 

začetni kapital pridobili s krediti. Kljub temu pa so se srečevali z ovirami, predvsem v 

obliki neekonomskih dejavnikov, kot je neodobravanje družbe oziroma institucij v smislu 

neskladja s splošno sprejetimi in tradicionalnimi normami. Za dosego ciljev, torej inovacij, 

so bile potrebne specifične kvalitete v smislu vodenja: intuicija in vizija ter kompetence in 

odločnost. A to ni bilo dovolj, zato je Schumpeter uvedel kvalitete, ki jih je možno 

povezati z Webrovim modelom karizmatičnega vodje.11 Kakor koli že, rezultati 

                                                 

11 Karizmatičnost vodje izvira iz naklonjenosti, ki jo imajo podrejeni člani družbe do voditelja in 

mu pripisujejo izjemne osebnostne in karakterne lastnosti. Le-te se potencirajo na raven 

božanskega v primerjavi z navadnimi ljudmi. Karizmatični voditelji so sposobni usmerjati in 

obvladovati množice z odkrito čustveno privlačnostjo, ki povzroči nekritično sledenje »preroku«. 

Ta oblika oblasti torej temelji na emotivnem delovanju posameznikov (Haralambos in Holborn 

1999).  
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Schumpetrovega osredotočenega pogleda na odnos med razvojem in inovacijami sta dve 

dejstvi: odkril je nov vir dobička, ki se skriva v inovacijah, ki podjetju vsaj nekaj časa 

omogočajo monopolni položaj, omogočil je podrobno razlago in opis ekonomskih ciklov. 

Za Schumpetra (1934) je torej podjetnik posameznik, ki odkriva in izvaja nove 

kombinacije v smislu novih proizvodov, procesov, trgov, organizacijskih oblik ali virov 

oskrbe. Podjetništvo je po njegovem torej proces okrivanje in izvajanje novih kombinacij. 

V nasprotju s tem Gartner navaja, da je »podjetništvo ustanavljanje organizacij« (1988, 

26). Pri tem Gartner ne pozabi omeniti, da ne skuša predstaviti definicije podjetništva kot 

takega, temveč kot poskus preusmeritve proučevanja podjetnikov. Meni, da ni toliko 

pomembno opredeliti, kdo je podjetnik, marveč kaj podjetnik dela.  

Kljub temu, da se obe opredelitvi prekrivata v marsikaterem vidiku, pa se kažejo tudi 

določene razlike. Tako je Schumpetrov koncept novih kombinacij lahko povod za 

ustanavljanje novih organizacij oz. podjetij, vendar pa to ni nujno. Po drugi strani Gartner 

ustanovitve nove organizacije ne pogojuje z novo kombinacijo oz. kakršnim koli 

inovativnim procesom. Razprava o tem, kaj je podjetništvo, še vedno ni končana. 

Obravnavano področje je izredno široko in ponuja vrsto definicij podjetništva, predvsem 

zaradi mnogih dimenzij, v katerih le-to nastaja. 

Pojem podjetništva se v literaturi pogosto pojavlja v povezavi s podjetniškim faktorjem, 

podjetniško funkcijo, podjetniško pobudo in podjetniškim vedenjem ter podjetniškim 

»duhom«. Pregled literature razkriva še, da mnoge študije področje podjetništva analizirajo 

na ravni posameznika in/ali na ravni skupine (Cuervo et al. 2007, 35). Podjetniški dejavnik 

je razumljen kot nov dejavnik v proizvodnji, ki se razlikuje od klasičnih – zemlja, delo in 

kapital. Ko govorimo o podjetniškem vedenju, govorimo o vedenjskih vzorcih, ki temeljijo 

na inovacijah, prevzemanju tveganja in proaktivnosti (Miller 1983). Hkrati tudi ta 

definicija podjetniškega vedenja združuje klasične teorije: 1) Schumpetra, ki opredeli 

inovativnega podjetnika (1934, 1942), 2) podjetnika, ki je pripravljen sprejeti tveganje, kot 

ga definira Knight (1921), in 3) iniciativnega podjetnika, ki ustvarja nove priložnosti ter 

zajema koncepte kreativnosti, prevzemanja tveganja in inovacij znotraj ali zunaj obstoječe 

organizacije. Nazadnje, podjetniški duh poudarja raziskovanje, iskanje in inovacije. 

V razmislek se ponujata še dve različni perspektivi, ki nekako postavljata ločnico, 

čeprav nejasno, med podjetnikom in kapitalistom. Prva perspektiva temelji na podjetniku, 

oziroma, »podjetniku-promotorju«. Podjetništvo je po Kleinu dejanje prevzemanja 

negotovosti. Produkcija se odvija v določenem časovnem obdobju, zato mora podjetnik 
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faktorje produkcije nabaviti v sedanjosti (plačati današnje cene, ki so poznane), ob 

pričakovanju prihodkov od prodaje produkta v prihodnosti (po cenah jutrijšnjega dne, ki so 

negotove). Dobiček podjetnika predstavlja razlika med prihodki in začetnimi naložbami. 

Kot takšen je dobiček nagrada za uspešno prevzemanje negotovosti. Uspešni podjetniki-

promotorji so sposobni natančno predvideti bodoče cene in ustvariti dobiček večji od 

naložb. Druga perspektiva je perspektiva kapitalista, lastnika podjetja. Lastništvo lahko 

štejemo kot enega izmed dejavnikov produkcije in ga Rothbard (v Klein 2010, 26) imenuje 

»faktor odločanja«. Pri lastniškem načinu je denarni kapital obravnavan kot poseben faktor 

produkcije - faktor nadzora. Lastniki oziroma investitor je pristojen za oboje, za končno 

odločanje ter za preostala tveganja. Cilji podjetja so, da maksimizira donosnost lastnikovih 

naložb. Ker lastnik določene funkcije prenese na managerje, se osrednja usmeritev teorije 

podjetja pokaže kot problem upravljanja podjetja. (Klein 2010, 25-26) 

Iz opisa omenjenih perspektiv je razvidno, da so najbolj zanimivi problemi teorije 

podjetja oziroma podjetništva v presečišču podjetniške in kapitalistične funkcije. Klein 

(2010, 26) meni, da predstavlja gonilno silo za tržno ekonomijo v resnici določena vrsta 

podjetnika, kapitalista-podjetnika, ki svoj kapital tvega v pričakovanju prihodnosti, 

negotovosti in dobičkov. Nadalje ugotavlja še, da je podjetnik skoraj vedno kapitalist in 

kapitalist je vselej tudi podjetnik (Klein 2010, 25-26). Preden se lotimo obravnave socio-

kulturnih dejavnikov podjetništva, bomo v nadaljevanju osvetlili proučevanje odnosa med 

ekonomskimi in družbenimi pojavi v okviru ekonomske sociologije. 

2.1 Proučevanje odnosa med ekonomskimi in družbenimi pojavi 

V življenju se velikokrat srečamo z mnenji, ki zadevajo ekonomsko aktivnost držav ali 

družbenih skupin. Vsa ta mnenja seveda ne temeljijo na dejstvih, kljub temu pa lahko v 

njih zaznamo odnos med ekonomskimi in družbenimi pojavi, v katerem si izmenjujejo 

nadrejeno oziroma podrejeno vlogo. Po zlatem stoletju liberalnega kapitalizma se je le-ta 

začel soočati s težavami z ohranjanjem gospodarske rasti, socialne integracije in miru v 

mednarodnih odnosih. Sledila je 1. svetovna vojna, po kateri so se ekonomske in družbene 

razmere spremenile do neprepoznavnosti. Nestabilna situacija po vojni je dosegla vrhunec 

z veliko gospodarsko krizo oziroma veliko depresijo. To je bilo obdobje svetovne 

gospodarske recesije, ki se je pričela leta 1929 in končala v poznih 30. letih (ponekod v 

zgodnjih 1940). Sprožil jo je nenaden zlom newyorške borze 29. oktobra 1929 (t. i. »črni
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torek«), ki ga je povzročil splet gospodarskih dejavnikov v zgodnjem 20. stoletju. 

V ozadju teh dogodkov sta se teoretika Karl Polanyi in Joseph Schumpeter osredotočila 

na samo krizo liberalnega kapitalizma in razloge zanjo. Ta preplet ekonomskih in 

družbenih pojavov do določene mere opredeljuje področje, ki ga obravnava ekonomska 

sociologija. Z drugimi besedami, predmet proučevanja ekonomske sociologije je 

vzpostavitev oziroma določitev povezav med ekonomskimi in družbenimi pojavi (Triglia 

2002, 1). Oba avtorja sta izhajala iz različnih znanstvenih in političnih usmeritev – Polanyi 

je bil socialist, medtem ko je bil Schumpeter privrženec konzervativnega liberalizma, a so 

bile njune teorije kljub temu izrazito podobne.  

Za ustreznejšo opredelitev njunega razmišljanja je pomembno omeniti dva pristopa. 

Prvi, tako imenovani institucionalni pristop, ekonomijo vidi kot skupek aktivnosti, ki jih 

opravljajo člani določene družbe z namenom produkcije, distribucije in izmenjave blaga ter 

storitev za zadovoljitev potreb družbe. Gre za institucionaliziran proces interakcije 

človeka, njegovega okolja in potreb družbe, ki so lahko fizične, kulturne, znastvene ali 

vojaške. Ekonomska aktivnost družbe je v tem primeru podrejena obstoječi družbeni 

strukturi oziroma institucijam. Omenjeni pristop sicer ni široko sprejet, predvsem v 

primerjavi s tem, ki ga bomo obravnavali v nadaljevanju (Triglia 2002, 2). 

Najbolj pogosto uporabljen pristop, ki ga lahko zasledimo pri mnogih teoretikih, govori 

o ekonomiji kot o aktivnostih, ki temeljijo na racionalni razdelitvi omejenih virov, da bi 

pridobili največ iz razpoložljivih sredstev. V bistvu gre za odnos, ki sloni na razmerju med 

ponudbo in povpraševanjem znotraj samoregulativnega trga, ki v primerjavi z 

institucionalnim pristopom ne odobrava vpliva obstoječe družbene strukture na ekonomsko 

dejavnost. Ni naključje, da je z vzponom kapitalizma prav ta pristop postal najbolj 

razširjen in prepoznan.  

Kljub širokemu sprejemanju pristopa samoregulativnega trga pa je za nadaljno 

obravnavo odnosa med ekonomskimi in družbenimi pojavi pomemben tudi institucionalni 

pristop, ki ekonomsko aktivnost vidi kot institucionalni proces in se v tem smislu tudi 

osredotoči na institucije, ki uravnavajo ekonomsko dejavnost. V tem procesu je institucija 

razumljena kot nosilka norm in vrednot, ki usmerjajo in uravnavajo delovanje posameznika 

predvsem s sankcijami. Sociologija v širšem smislu institucijo opredeljuje kot skupnost, ki 

opravlja svojo funkcijo na podlagi sistema pravil. Prav tako je smiselno ločiti koncept 
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institucije od koncepta organizacije, saj slednja lahko izvaja ekonomske aktivnosti, 

medtem ko jih institucija ne more (Triglia 2002, 3-4). 

Iz navedenega je vse bolj jasno, da je s proučevanjem institucij moč opredeliti oziroma 

določiti povezavo med ekonomijo in družbo. Ekonomske pojave je namreč mogoče 

obravnavati v zgodovinskem kontekstu, se pravi v določenem času in kraju. Na tej podlagi 

je posledično mogoče opredeliti, kako institucionalni kontekst vpliva na ekonomsko 

delovanje in strukture. Skratka, ekonomska sociologija proučuje specifične ekonomske 

sisteme oziroma različne načine usmerjanja in regulacije ekonomskih aktivnosti, ki so se 

jih poslužile institucije skozi prostor in čas. 

Schumpeter in Weber sta najbolje opredelila ključne lastnosti ekonomske sociologije, ki 

le-to in ostale družbene študije razlikuje od ekonomije. Kot trdi Schumpeter, se temeljno 

raziskovalno vprašanje ekonomske sociologije ukvarja z razlogi za delovanje oziroma 

navade ljudi in njihovo ravnanje, ki je povezano z institucijami in njihovim vplivom na 

ekonomsko delovanje (Triglia 2002, 5). 

Med drugim Schumpeter trdi, da morajo raziskovalci s področja družbenih in 

ekonomskih študij pri proučevanju odnosa med ekonomijo in družbo upoštevati tako 

ekonomske kot neekonomske dejavnike, kot tudi institucionalni kontekst, predvsem z 

namenom večje adekvatnosti hipotez. Če apliciramo Schumpetrove trditve na aktualne 

razmere, je potrebno dodati, da se ekonomska sociologija ne ukvarja samo z 

institucionalnim pogledom na odnos med ekonomskimi in družbenimi pojavi, ampak 

razširja svoj interes na področje socialnega, političnega in kulturnega vpliva na ekonomski 

razvoj in obratno (Triglia 2002, 5). 

Dvosmernost raziskovanja – v smeri družba-ekonomija in obratno – je ena izmed 

ključnih lastnosti ekonomske sociologije, ki jo še bolje opredeli Max Weber. Trdi namreč, 

da so ekonomski in družbeni pojavi medsebojno soodvisni, glavni cilj ekonomske 

sociologije pa je pojasniti ekonomsko pogojene in relevantne pojave.  

V razpravi o odnosu med inovacijami in razvojem je Schumpeter podvomil tudi o 

obstoju oziroma preživetju kapitalizma. Sicer njegova napoved ni bila sprememba sistema 

v smislu prehoda iz kapitalzma v socializem, ampak je poizkušal raziskati, kako je 

delovanje kapitalističnih gospodarstev vplivalo na spremembo kulture in institucij, ki so 

nato ovirale mehanizme samoregulativnih trgov. Opredelil je štiri glavne dejavnike, ki so 

bili ključni za padec liberalnega kapitalizma (Triglia 2002, 109-114): 
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- socialna in politična oslabitev buržoazije, 

- uničenje majhnih kmetijskih, obrtnih, industrijskih in komercialnih podjetij -  

»tradicionalnih socialnih zaveznikov«, ki so podpirali buržoazijo, 

- širjenje sovražnega odnosa proti kapitalizmu, 

- anti-kapitalistične politike. 

Kot smo že omenili na začetku, sta oba teoretika, tako Polanyi kot Schumpeter, izhajala 

iz različnih teoretskih usmeritev, a je kljub temu presenetljivo, kako sta se osredotočila na 

enak problem: padec liberalnega kapitalizma in velike transformacije, ki so se pričele po 

veliki depresiji. Polanyi je poudarjal vlogo institucij in svoj institucionalističen pristop 

ponujal kot alternativo neoklasični ekonomiji; 

 hotel je namreč rekonstruirati institucionalno ekonomijo. Schumpeter je ubral 

popolnoma drugačen pristop. Trdil je namreč, da so socialni in kulturni faktorji oslabili 

tradicionalne institucije liberalnega kapitalizma. Oba pa sta menila, da se kapitalizem 

pomika proti koncu oziroma proti fazi, kjer bo vloga trga omejena in regulirana s strani 

političnih in družbenih institucij.  

2.2 Socialni, kulturni in ekonomski dejavniki podjetništva 

Čeprav obstajajo številni dejavniki, ki vplivajo na odločitve podjetnikov in podjetništva, 

jih lahko razvrstimo v tri skupine: socialni, kulturni in ekonomski dejavniki.12 Če se 

najprej osredotočimo na socialno dimenzijo podjetništva, literatura pogosto omenja 

Schumpetrov (1934) koncept družbene klime, ki podjetniško aktivnost postavlja v 

sociološki, ekonomski in institucionalni okvir. Ti dejavniki vključujejo družbene vrednote, 

izobraževanje, stopnjo ekonomske svobode in kakovost institucij. Iz tega lahko sklepamo, 

da ustrezno družbeno okolje spodbuja gospodarsko rast in odpiranje novih delovnih mest. 

Za ustvarjanje tovrstnega okolja je ključno delovanje institucij.  

Institucije lahko opredelimo kot sistem vrednot, ki se odraža v obliki norm, pravil in 

predpisov. Njihov vpliv na družbeno okolje je zato izjemno velik (Gojkovič 2011). To 

dodatno potrdi Stinchcomb z njegovo definicijo institucij: »institucija koncentracija moči, 

                                                 

12 Čeprav med temi dejavniki poteka interakcija, je predstavljen njihov učinek na podjetništvo 

ločeno. 
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ki je posebej posvečena določeni vrednoti, oziroma tisto sredstvo, ki zaščiti vrednoto z 

močjo« (Stinchcomb 1968 v Rus in Toš 2005, 334). Pri tem Rus in Toš (2005, 334) dodata 

še, da so institucije ključno »orodje« za ohranjanje legitimnosti na treh ravneh: 

- racionalna: regulira sistem socialnih razmerij in vlog ter materialne in socialne 

menjave; 

- regulativna: razvršča družbeno moč in nagrajevanje za posameznike, ki upoštevajo 

pravila institucije; 

- kulturna: utemeljuje institucije v okviru ideologij in (ekspresivnih) simbolov. 

V skladu z zapisanim je na mestu razmišljanje, da »v današnjih razmerah, ko so 

vrednote institucionalizirane in vgrajene v skoraj vse družbene aktivnosti, pa je še kako 

pomembno zaupanje v institucije kot nosilke določenih vrednot, in prenos tega zaupanja na 

celoten demokratičen sistem države« (Gojkovič 2011, 74). 

Pri tem bi izpostavil interpretativni okvir, ki sta ga opredelila Acemoglu in Robinson 

(2012). Avtor prispevka predstavi na zgodovini temelječo razlago sprememb oz. smeri 

razvoja, do katerih je prišlo v preteklih 100 letih, in v nadalje poskuša napovedati razvoj 

dogodkov v prihodnjih 100 letih z raziskovanjem, kako ti pojavi vplivajo drug na drugega. 

Bolj kot sama napoved dogodkov je zanimiv interpretativni okvir, ki ga avtor pri tem 

uporabi. Osnovna ideja je naslednja: na tehnološkem napredku temelji gospodarska rast, 

ampak politične institucije so tiste, ki narekujejo vsebino, hitrost in razsežnost 

tehnološkega razvoja. Pravzaprav avtor trdi, da so institucionalne spremembe, ki so nastale 

zaradi razvoja državljanskih oz. političnih pravic, glavni dejavnik tehnoloških in 

gospodarskih sprememb v zadnjih 100 letih. Interpretativni okvir razlikuje med dvema 

tipoma institucij (Acemoglu in Robinson 2012; Acemoglu 2012): 

- vključujoče institucije (ang. Inclusive Institutions): ponujajo priložnost za 

inoviranje in gospodarsko aktivnost celotne družbe. Temeljijo na varovanju 

lastninskih pravic inovatorjev ter skrbijo za podjetja in delavce. Podporno okolje 

omogoča sodelovanje v gospodarski aktivnosti velikemu delu prebivalstva. 

Vključujoče ekonomske institucije podpirajo t. i. vključujoče politične institucije, 

ki imajo dve pomembni značilnosti: 1) pluralistična distribucija politične moči in 2) 

ustrezna mera centralizacije države v smislu ohranjanja reda; 
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- izključujoče institucije (ang. Extractive Institutions): se ne ukvarjajo z 

lastninskimi pravicami in otežujejo dostop do naravnih virov, do katerih ima sicer 

dostop le elita oz. ozka skupina ljudi. Izključujoče ekonomske institucije podpirajo 

t. i. izključujoče politične institucije, ki dajejo politično moč ozki skupini ljudi, 

medtem ko je centralizacija države šibka. 

Glede na navedeno avtor trdi, da je večja verjetnost, da pride do tehnološkega razvoja 

oz. gospodarske rasti v okviru vključujočih institucij, ki ponujajo priložnosti za večji del 

populacije. Po drugi strani izključujoče institucije otežujejo tehnološki razvoj, ker ga 

dojemajo kot dejavnik destabilizacije vladajoče elite. Povedano drugače, čeprav 

izključujoče institucije ne spodbujajo gospodarske rasti, po drugi strani pomagajo ohranjati 

politično moč vladajoče elite s socializacijo oz. ponotranjenjem avtoritarnih vrednot. 

Tudi t. i. kulturni dejavniki lahko spodbudijo podjetništvo k razvoju izobraževanja in 

usposabljanja za spretnosti in podjetniške miselnosti (Gavron et al. 1998; Reynolds et al. 

1999). Visoka izobrazba zagotavlja posameznikom znanje in orodja, ki so potrebna za 

ustanovitev podjetja in identificiranje ustreznih poslovnih priložnosti na trgu (Barreneche 

2014). Poleg izobraževanja med kulturne dejavnike štejemo tudi kulturno legitimacijo 

podjetništva in ekonomsko svobodo, ki vplivata na podjetništvo v zgodnji fazi podjetništva 

(Powel in Rodet 2012). Pomemben vpliv na podjetniško aktivnost imajo tudi vrednote 

družbe in posameznikov (Herbig in Dunphy 1998). Lahko bi rekli, da so tradicionalni 

dejavniki ekonomske produktivnosti v zatonu in smo priča povečanemu vplivu znanja in 

ostalih nematerialnih oblik kapitala na ekonomski razvoj. Proces ekonomske aktivnosti se 

dogaja v določenem družbenem kontekstu in v okviru določenih vrednot (Adam in 

Westlund 2013).  

Že v uvodu smo opozorili na ključno dvojno vlogo socialnega kapitala. Ta se po eni 

strani kaže s povezovanjem vodstva in zaposlenih znotraj podjetja, da bi ponotranjili 

specifično znanje, po drugi strani pa socialni kapital povezuje podjetje z drugimi 

organizacijami, zlasti zaradi dostopa do znanj in informacij (Adam in Westlund 2013, 6). 

Lahko torej predpostavimo, da je podjetniška aktivnost kulturno pogojena z zahtevami 

notranjega okolja oz. organizacijske kulture in zunanjega okolja oz. norme in vrednote 

opredeljuje predvsem nacionalna kultura. Nadalje je pomembna tudi kultura interesnih 

skupin, ki se lahko oblikuje tako v okviru zunanjega kot notranjega okolja. Kultura je v 

okviru ustvarjanja znanja pojmovana kot t. i. institucionalno programsko orodje, ki 
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informira in usmerja individualne in kolektivne vedenjske vzorce. Kultura je torej nevidna 

sila, ki prepriča ljudi o neki aktivnosti; med drugim njen vpliv seže tudi na področje 

ekonomske aktivnosti. Pomembno je omeniti, da kultura ni dana enkrat za vselej, ampak je 

predmet konstantne konstrukcije in rekonstrukcije (Granovetter 1985 v Adam in Westlund 

2013). Splošno gledano, kulture ne moremo obravnavati kot neodvisne oziroma odvisne 

spremenljivke, marveč kot posrednika med posameznikom in kolektivom oziroma med 

organizacijo in družbo (Adam et al. 2014). Iz literature izhaja, da lahko pretežno 

razlikujemo dve vrsti socialnega kapitala: povezovalni13 in premostitveni.14 Prvi je bolj 

značilen za majhne skupine, medtem ko premostitveni socialni kapital omogoča stike in 

sodelovanje med člani raznolikih in pred tem nepovezanih skupin in je torej primeren za 

nacionalno raven. Prisotnost dolgotrajnih šibkih vezi znotraj nacionalnega sistema znižuje 

stroške menjave z olajšanjem dostopa do novih in bolj dragocenih informacij in drugih 

virov. S tem tudi izboljšuje mobilnost in lahko ublaži socialno izključenost. Torej lahko 

krepitev premostitvenega socialnega kapitala na nacionalni ravni pozitivno vpliva na 

razvoj podjetništva in s tem na gospodarsko aktivnost (Kwon in Arenius 2010; Stephan in 

Uhlaner 2010). 

Literatura največkrat omenja ekonomsko/gospodarsko politiko, gospodarsko uspešnost, 

inovativnost in odprtost gospodarstva kot ključne ekonomske dejavnike podjetništva. 

Gospodarska politika države namreč z različnimi ukrepi15 javnofinančne porabe spodbuja 

podjetništvo (McMullen et al. 2008). Drugi ekonomski dejavnik – gospodarska uspešnost – 

je pomemben, ker večja gospodarska aktivnost ustvarja pozitivna gospodarska 

pričakovanja in izboljšuje možnosti posameznikov v smislu zaznave in izkoriščanja 

podjetniških priložnosti oz. bolj intenzivne podjetniške aktivnosti posameznikov. Zato je 

vsak ukrep,16 ki spodbudi gospodarsko aktivnost in s tem pomaga pri vzpostavitvi 

                                                 

13 Angleško »bonding«; močne vezi. 

14 Angleško »bridging«; šibke vezi. 

15 Ti ukrepi zajemajo: zagotavljanje kapitala iz skladov za tvegane naložbe, davčne spodbude, 

javna naročila, varovanje pravic intelektualne lastnine, naložbe v izobraževanje in raziskovalno-

razvojno dejavnost in posebne oblike pomoči javnih agencij kot spodbuda za podjetnike (Castano 

et al. 2015). 

16 Med ukrepe, ki pozitivno vplivajo na gospodarsko aktivnost in stabilnost, spadata tudi 

nizkoobrestna monetarna politika in nizke davčne stopnje (Castano et al. 2015). 
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stabilnega makroekonomskega okolja, tudi spodbuda za podjetništvo. Tudi inovativnost je 

pomemben ekonomski dejavnik podjetništva, saj odpira nove poslovne priložnosti in s tem 

motivira posameznike k podjetniški aktivnosti. Ne nazadnje tudi odprtost gospodarstva 

pozitivno vpliva na podjetništvo, saj izvozna usmerjenost podjetnikov lahko vpliva na 

podjetniško aktivnost na ravni države. Podjetniki s tem dobijo dostop do poznavanja tujih 

trgov in tehnologij (Hessels in Van De Stel 2007).  

Iz navedenega je jasno, da na podjetništvo vpliva vrsta dejavnikov, ki izhajajo iz 

različnih in neenotnih definicij podjetništva. Zato so se posledično pojavile težave pri 

merjenju in primerjavi stopenj podjetništva (Crnogaj in Rebernik 2013). Vsekakor to kaže 

na dejstvo, da sta merjenje in mednarodna primerjava podjetniške aktivnosti otežena, 

čeprav obstajajo mednarodne študije, ki so komplementarne in se medsebojno 

dopolnjujejo, kar bomo podrobneje dognali v nadaljevanju. 

2.3 Indikatorji podjetniške aktivnosti 

Kot že omenjeno, ko gre za merjenje podjetništva, se težava pojavi, ko želimo izbrati 

ustrezno metodologijo, četudi smo pojem podjetništva podrobno določili oz. definirali. 

Skozi raziskovanje podjetništva so sicer bile razvite številne posredne dimenzije 

podjetniške aktivnosti,17 vendar pa se le-te (op. dimenzije) ne povezujejo z različnimi 

vidiki podjetništva, ki na ravni posameznika in na nacionalni ravni vplivajo na rast in 

razvoj. Ker sta merjenje in mednarodna primerjava raziskav podjetništva omejena 

(Audretsch in Thurik 2001, 17), so se izoblikovali kompleksnejši indikatorji podjetniške 

aktivnosti, kot so (Crnogaj in Rebernik 2013, 24):  

- Kauffmanov indeks podjetniške aktivnosti: meri stopnjo novoustanovljenih podjetij 

na ravni posameznega lastnika;  

- danski podjetniški indeks: temelji na podatkih držav OECD ter ugotavlja prednosti 

in slabosti Danske kot podjetniške države; 

                                                 

17 Naprimer: delež samozaposlitev, stopnja lastništva podjetij, število »start-up« podjetij. 

(Andretsch in Thurik 2001, 17) 
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- globalni podjetniški in razvojni indeks – GEDI: temelji na podatkovni bazi GEM18 

in omogoča ločeno obravnavo treh ključnih področij podjetništva v posameznih 

državah: odnos do podjetništva, podjetniško aktivnost ter podjetniške aspiracije. 

Iz navedenega izhaja, da indikatorji podjetniške aktivnosti prikažejo samo posamezen 

vidik podjetništva, čeprav bi za celovito proučevanje podjetništva potrebovali indeks, ki 

povezuje več dimenzij. Pomembno je opozoriti na dejstvo, da je za boljši pristop k 

proučevanju podjetniške aktivnosti potrebno poleg kvantitativnih vključiti tudi kvalitativne 

mere. Crnogajeva in Rebernik (2013) razlikujeta dva tipa mer podjetništva, in sicer:  

- statične mere: se osredotočajo na obseg obstoječega podjetništva v določenem 

trenutku in merijo:  

a) število samozaposlitev ali stopnja lastništva podjetij: je ena naj-

pomembnejših statičnih mer stopnje podjetništva v nacionalnem okviru in je 

pogosto določena kot število oseb, ki si zagotavljajo delo kot podjetniki, 

namesto da iščejo plačano zaposlitev drugje, sicer pa razlikujemo med 

dvema definicijama19 (EIM/ENSR, 1995). Ker različne države uporabljajo 

eno ali drugo definicijo samozaposlitve, posledično prihaja do neenotnega 

zajemanja statističnih podatkov. Crnogaj in Rebernik (2013: 26) omenjata, 

da večja preferenca k samozaposlitvi predstavlja bistveno »odnos do 

podjetništva in odpravlja potrebo po merjenju podjetij glede na velikost, je 

zgolj približek za podjetniško aktivnost in ni ustrezno merilo dejanskega 

                                                 

18 Global Entrepreneurship Monitor 

19 Prva govori o osebah, ki si ne izplačujejo plače, ampak živijo od dobička podjetja ter imajo polno 

osebno odgovornost za vodenje poslovanja. Druga definicija se nanaša na lastnike-menedžerje, ki 

si pridobivajo delež od dobičkov, kot tudi plačo od podjetja. Odgovornost za poslovanje je enaka 

njihovemu deležu vplačanega kapitala v podjetju (EIM/ ENSR 1995, 87). Statistični urad 

Republike Slovenije (SURS) definira samozaposlene kot: a) fizične osebe, ki opravljajo 

gospodarsko ali pridobitno dejavnost (samostojni podjetniki posamezniki); b) osebe, ki opravljajo 

poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic (npr. odvetniki, samostojni raziskovalci, duhovniki 

itd.); c) vrhunski športniki in vrhunski šahisti (http://www.stat.si/doc/metod_pojasnila/07-009-

mp.htm).  

 

http://www.stat.si/doc/metod_pojasnila/07-009-mp.htm
http://www.stat.si/doc/metod_pojasnila/07-009-mp.htm
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podjetništva.«. Na samozaposlitev ali stopnjo lastništva vpliva mnogo 

dejavnikov,20 ki jih moramo upoštevati zavoljo prikaza dejanskega 

podjetniškega ekosistema. 

b) delež malih in srednje velikih podjetij: ta mera se za razliko od števila 

samozaposlitev oz. stopnje lastništva, ki je fokusirano na posameznika-

lastnika podjetja, koncentrira na poslovne subjekte, torej mikro, mala in 

srednje velika podjetja (MSP), za katera je značilna podjetniška aktivnost. 

Pri tem je pomembno opozoriti, da to mero (tj. število MSP) razumemo v 

smislu zaznave in izkoriščanja poslovnih priložnosti. Kot pri številu 

zaposlitev se tudi pri tej meri pojavljajo težave, saj tudi tukaj prihaja do 

neenotnega zajemanja statističnih podatkov zaradi različnih opredelitev in 

kriterijev. Iz samega števila MSP je tudi težko sklepati o stopnji 

podjetništva v državi ali o naravi podjetij (Crnogaj in Rebernik 2013). 

- dinamične mere: usmerjajo fokus na obseg novega podjetništva in merijo:  

a) zgodnjo podjetniško aktivnost: »V okviru raziskave GEM je bil razvit indeks 

TEA,21 ki kaže odstotek zgodnje podjetniške aktivnosti med delovno aktivnim 

prebivalstvom med 18. in 64. letom. Gre za delež posameznikov, ki aktivno 

poskušajo zagnati nov posel ali pa posel že imajo, vendar še niso izpla-

čevali plač dlje kot tri mesece (nastajajoči podjetniki). K nastajajočim se 

prištejejo tudi lastniki ali menedžerji podjetja, ki izplačujejo plače dlje kot 

tri mesece, vendar manj kot tri leta in pol (mlada podjetja oz. novi pod-

jetniki). TEA je zlasti občutljiv na dejavnike okolja, ki posameznike 

spodbujajo k podjetniški aktivnosti ali jih od nje odvračajo« (Crnogaj in 

Rebernik 2013). Tudi indeks TEA ima določene slabosti, kot so podatkovna 

nedoslednost in morebitne različne interpretacije anketnih vprašanj v 

posameznih državah. Kot omenja tudi Desai (2009, v Crnogaj in Rebernik 

2013) opredelitev zgodnje podjetniške aktivnosti, ki za zgodnje podjetnike 

                                                 

20 »Kot so podjetništvo iz priložnosti ali iz nuje, samozaposlitve, ki so posledica visokih državnih 

spodbud ali olajšav za samozaposlitev, medtem ko lahko poleg tega zajamemo tudi druge vidike, ki 

vključujejo spol, narodnost, notranje podjetništvo.« (Crnogaj in Rebernik 2013, 26). 

21 Total Early-Stage Entrepreneurship Activity 
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šteje tiste osebe, ki začnejo z ukrepi za zagon podjetja, kljub temu, da se bo 

le-ta zgodil čez nekaj let ali pa nikdar. 

b) obseg vstopov (rojstva) novih in izstopov (smrti) podjetij: to mero 

razumemo v smislu ustanovitve podjetja in gre za bistven način, kako 

podjetnik prenese svoje ideje na tržišče. Prav tako so pomembni tudi izstopi 

podjetij. Kot pri vseh indikatorjih podjetništva, so tudi tukaj evidentne 

določene slabosti, kot je vključevanje najmanjših podjetij, kar hitro preceni 

podjetniško aktivnost v posamezni državi. »Ker se v nacionalnem 

gospodarstvu tako vstopi kot izstopi dogajajo sočasno, nekateri raziskovalci 

merijo dinamiko ustanavljanja novih podjetij, kar pa zaradi številnih 

različnih vplivnih dejavnikov na vstope in izstope podjetij« pogosto pomeni 

različne oz. celo nasprotujoče si ugotovitve raziskav (Crnogaj in Rebernik 

2013). 

Zgoraj navedene mere podjetniške aktivnosti se ukvarjajo z deležem delovno aktivnega 

prebivalstva, ki se ukvarja s podjetništvom oz. se je vanj pripravljen vključiti. Ker vrsta 

dejavnikov vpliva na podjetniško aktivnost, je pomembno izoblikovati takšne indikatorje, 

ki bodo upoštevali povezavo med podjetništvom, okoljem in gospodarskim razvojem. S 

tem bodo izpolnjeni pogoji za mednarodne in regionalne primerjave podjetništva, za kar si 

prizadeva vrsto držav oz. organizacij. Zato bomo v nadaljevanju predstavili nekaj 

raziskovalnih projektov, cilj katerih so mednarodno primerljivi indikatorji podjetniške 

aktivnosti.  

2.4 Ugotovitve mednarodnih raziskav podjetniške aktivnosti 

2.4.1 Globalni podjetniški monitor (GEM)22 

GEM uporablja dva temeljna vira primarnih podatkov in sicer anketiranje 

reprezentativnega vzorca odrasle populacije ter intervjuvanje izbranih posameznikov, ki 

upoštevajoč dosedanjo podjetniško aktivnost, profesionalnost, znanje in ugled, prispevajo k 

razumevanju podjetništva v Sloveniji. Raziskovalni model študije temelji na preučevanju 

povezav med podjetništvom in gospodarsko rastjo. Pri tem izhaja iz predpostavke, »da 

                                                 

22 Rebernik et al., 2015 
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specifične okoliščine za izvajanje podjetniške aktivnosti v posamezni državi pomembno 

vplivajo na odnos prebivalstva do podjetništva ter na dejavnost in aspiracije podjetnikov.« 

(Rebernik et al. 2016). Prvi poglaviten vir so ustaljena, še zlasti večja podjetja, ki igrajo 

odločilno vlogo predvsem v razvojnem in mednarodnem ali globalnem smislu. Drugi 

poglaviten vir ekonomske rasti je podjetniški proces, v katerem se rojevajo nova podjetja 

(spin-off). Raziskava temelji na Porterjevi tipologiji (Porter et al. 2002 v Rebernik et al. 

2013), »ki glede na doseženo razvojno stopnjo razvršča svetovna gospodarstva v 

»faktorska« (ang. factor-driven), »učinkovitostna« (ang. efficiency-driven) in 

»inovacijska« (ang. innovation-driven). Slovenija se po tej letvici uvršča med inovacijska 

gospodarstva. Na začetku (1999) je v raziskavi sodelovalo 10 držav. V letu 2015 je 

raziskovalni konzorcij GEM vključeval 54 držav. Primarne podatke avtorji raziskave GEM 

pridobivajo z anketiranjem odraslih prebivalcev ter z intervjuji in anketiranjem nacionalnih 

izvedencev. 

Raziskava GEM v letu 2015 med drugim prikaže zaznavanje družbenih vrednot o 

podjetništvu, ki so sestavljene iz naslednjih indikatorjev (Rebernik et al. 2016, 47-54):  

- podjetništvo kot karierna pot: Slovenija se v okviru tega indikatorja s 53,69% 

uvršča na 39. mesto od 54 držav. Se pravi v spodnjo polovico. Na prvem mestu je 

Gvatemala s 95,62% (!)23, na drugem pa Nizozemska s 79,20%. Sledi jima Brazilija 

s 77,66%. Na zadnje mesto se uvršča Portoriko (16,73%), na predzadnje mesto pa 

nekoliko presenetljivo Finska z le 33,17 % respondentov, ki menijo, da je 

podjetništvo zaželena karierna pot. 

- spoštovanje podjetnikov: pri tem indikatorju se Slovenija odreže boljše in s 70,03% 

pristane na 22. mestu, za Avstralijo (70,05%) in pred Kolumbijo (69,84%). Na 

prvem mestu je Izrael (86,24%), na drugem je Finska (84,89%), kar je zanimivo, 

saj respondenti kljub mnenju, da je podjetništvo spoštovano, hkrati v veliki večini 

menijo, da podjetništvo ni zaželena karierna pot. Na zadnje mesto se uvršča 

najmlajša članica EU, Hrvaška s 42,34%. Na predzadnjem mestu pa je Indija s 

46,65%. 

- medijska podpora podjetništvu: v okviru tega indikatorja se Slovenija (60,29%) 

uvršča na 31. mesto, pred Urugvajem (59,85%) in za Čile (60,37%). Na prvih dveh 

                                                 

23 Gvatemala se po drugi strani glede na indeks zaznave percepcije uvršča na visoko 40. mesto. 
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mestih sta Tajvan (85,62%) in Filipini (81,46%). Na zadnjih dveh mestih pa 

Madžarska (33,36%) in Grčija (38,01%).   

Posebej relevanten del raziskave GEM je tudi t.i. indeks zgodnje podjetniške aktivnosti, 

ki prikazuje, kolikšen delež odraslih je v posamezni državi vključen v zgodnje faze 

podjetniške aktivnosti. V tem oziru so razlike med posameznimi državami, ko gre za 

tovrstno dejavnost, velike. Pri tem prednjačijo Ekvador (33,56%), Bocvana (33,23%) in 

Libanon (30,15%), kjer najdemo najvišje stopnje zgodnje podjetniške aktivnosti. Najnižje 

pa izkazujejo Malezija (2,93%), Bolgarija (3,46%), Maroko (4,44%) in Nemčija (4,70%). 

Nizko (52. mesto) se uvrsti tudi Slovenija s 5,91%. V okviru evropskih držav se najvišje 

uvrščajo Latvija (14,11%), Estonija (13,14%) in Romunija (10,83%), najnižje pa poleg že 

omenjenih (Bolgarija, Nemčija, Slovenija), še Italija (4,87%), Norveška (5,66%) in Španija 

(5,70%). Če se osredotočimo na dinamiko zgodnje podjetniške aktivnosti v Sloveniji v 

zadnjih sedmih letih je najprej vidno padanje indeksa od leta 2009 do leta 2011, ko je ta 

dosegel najnižjo vrednost (3,65%). Ta se je v naslednjih dveh letih skoraj podvojil (6,45% 

leta 2013), leta 2014 pa je indeks spet nekoliko padel (6,33 %), še bolj pa v letu 2015 

(5,91%). (Rebernik et al. 2016, 74-77)  

Podatki o so nenavadni predvsem, ko gre za države, ki izkazujejo najvišje indekse, kot 

je recimo Gvatemala. Ta je po drugi strani v zgornji tretjini lestvic koruptivnosti, ki je 

pokazatelj destruktivnega podjetništva in ne rezultira v gospodarskem razvoju 

(Transparency International 2015). V tem oziru lahko predpostavljamo, da gre za oblike 

SK, ki generirajo tudi negativne posledice, zlasti primerih izrazite prevlade vezivnih 

(bonding) oblik SK (Adam et al. 2015). Kriminalci, teroristi in gangsterji prav tako 

uporabljajo SK, in sicer za vzdrževanje in širitev svojih aktivnosti, kot tudi za rekrutiranje, 

akulturaciojo in nadzor svojih člankov (Gottschalk 2009). V drugih primerih SK pospešuje 

produktivno in inovativno izrabo človeškega kapitala ter je eden od dejavnikov, ki so 

potrebni za usklajen in vzdržen ekonomski ter institucionalni razvoj družbe na različnih 

nivojih (Adam et al. 2005; Westlund in Adam 2010). V skladu s temi opažanji lahko 

dejansko sklepamo, da je TEA indeks precenjen, če ni interpretiran glede na specifičen 

kontekst države.  
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2.4.2 Program podjetniških indikatorjev OECD  

OECD se je v devetdesetih letih začela resneje osredotočati na podjetništvo in njegovo 

vlogo za nacionalno gospodarstvo in razvoj, ko so začeli tudi s prvimi prizadevanji za 

zbiranje informacij o podjetništvu. Leta 2006 so zagnali Program podjetniških indikatorjev 

(Entrepreneurship Indicators Programme – EIP), da bi vzpostavili mednarodno primerljive 

podatke o podjetništvu in njegovih dejavnikih (OECD, EIP 2011). Leta 2007 se je temu 

pridružil tudi Eurostat; skupni cilj je bil ustvariti trajni, dolgoročni program politično 

relevantne podjetniške statistike (Crnogaj in Rebernik, 2013). 

Za leto 2014 raziskava OECD ugotavlja, da je stopnja rojstev in smrti podjetij nizka v 

primerjavi z drugimi državami OECD, v katerih imajo podjetja visoko stopnjo preživetja 

(OECD, 2014). To je lahko povezano z negativnim odnosom do neuspeha, saj ima 

Slovenija najnižje število odraslih, ki menijo, da si podjetniki ne zaslužijo druge priložnosti 

v primeru neuspeha (OECD, 2013). Raziskava še ugotavlja, da v Sloveniji ni razvite 

podjetniške kulture, predvsem zaradi nekdanjega ekonomskega sistema bivše Jugoslavije. 

Namreč, pred prehodom na tržno gospodarstvo v letu 1990 so oblikovalci ekonomske 

politike sistematično ovirali razvoj podjetništva in s tem tudi vplivali na odnos družbe do 

podjetništva. Na to kaže tudi dejstvo, da manj kot 40 % odraslih Slovencev meni, da je 

podoba podjetnikov pozitivna, kar Slovenijo postavlja na rep med 33 anketiranimi 

državami (OECD, 2013). V tem oziru je pomemben delež odraslih, ki prepoznavajo 

poslovne priložnosti. Teh je bilo v letu 2014 le 17 %, kar uvršča Slovenijo na 68. mesto od 

70 držav (Global Entrepreneurship Monitor, 2015). OECD še izpostavlja, da je v Sloveniji 

podjetniško izobraževanje v šolah, univerzah in raziskovalnih institucijah pomanjkljivo 

(OECD, 2015). 

Zanimiv je tudi pogled OECD na »start-up« podjetja, ki lahko pomembno vplivajo na 

razvoj inovacij in podjetniškega ustvarjanja. Večinoma so ta podjetja v Sloveniji tesno 

povezana z institucijami znanja,24 kar pomeni pozitiven odnos do prenosa znanja. Število 

»start-up« podjetij v Sloveniji se povečuje hitreje od povprečja vseh podjetij v 

gospodarstvu in ustvarja nova delovna mesta. Tudi GEM 2014 (2015) Slovenijo uvršča na 

7. mesto med 44 državami po inovativnosti na začetku poklicne poti podjetnikov.  

                                                 

24 Npr. univerze. 
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Cilj EIP je torej predlagati izboljšave na področjih, na katerih obstajajo vrzeli, hkrati pa 

predlaga načine za izboljšanje zbiranja ter primerljivosti podatkov na področju merjenja. V 

tem smislu so pomembni tudi podatki OECD o delovni sili (OECD Labour Force Statistics 

Data), kjer OECD definira podjetništvo kot samozaposlitev. Primerjalno gledano se 

raziskavi GEM in OECD dopolnjujeta, predvsem zaradi zajemanja različnih podatkov in 

mednarodne primerljivosti le-teh. 

2.5 Ključne ugotovitve 

Poglavje o podjetništvu nam razkriva, da je moč prepoznati družbeni oziroma 

institucionalni vpliv na ekonomijo (s tem tudi na podjetništvo) in obratno. V skladu z 

zapisanim so lahko posledice vpletanja družbe oziroma njenih institucij pozitivne ali 

negativne, a kljub temu trdim, da lahko z ustreznimi posegi v ekonomsko sfero 

spodbudimo zdrav gospodarski razvoj. Gre za odnos med družbenimi podsistemi, ki ga v 

okviru koncepta t. i. trojne vijačnice podrobno opredeli Etzkowitz (Etzkowitz 2003) in ga 

bomo podrobneje spoznali v 4. poglavju. Proučevanje institucionalne perspektive odnosa 

med ekonomijo in družbo mi bo omogočalo dodatno teoretsko podlago za opredelitev 

akademskega podjetništva oziroma pomena visokotehnološkega podjetništva za družbo v 

nadaljevanju. Schumpetrova teorija predstavlja relevanten teoretičen okvir doktorske 

naloge, saj do neke mere postavi okvir za proučevanje prenosa znanja iz akademske sfere v 

gospodarstvo. Predvsem sodobna interpretacija Schumpetrove ekonomske teorije poudarja 

relevantnost znanja, inovacij in podjetništva na mikro ravni, da bi razumeli temelje 

sodobnih gospodarstev, ki temeljijo na znanju. V tem oziru je pomembna družbena 

produkcija znanja, ki temelji na znanstvenih dognanjih, in dejavnosti ekonomskega 

sistema, da tovrstno znanje prenese v konkretne inovacije na trgu. Iz povzetega teksta je 

jasno tudi, da so podjetniki nosilci inovacij, saj vpeljujejo in uvajajo nove kombinacije 

uporabe proizvodnih sredstev na trgu. Navaja tudi, da pri uvajanju »novih kombinacij« 

inovatorji nemalokrat naletijo na nasprotovanje institucij, tudi družbe, kar je evidentno iz 

aktualnih raziskav OECD. Iz zapisanega izhaja tudi, da na podjetništvo sicer vpliva vrsta 

dejavnikov, ki izhajajo iz različnih in neenotnih definicij podjetništva. Zato so se 

posledično pojavile težave pri merjenju in primerjavi stopenj podjetništva. Vsekakor to 

kaže na dejstvo, da sta merjenje in mednarodna primerjava podjetniške aktivnosti otežena, 

čeprav obstajajo mednarodne študije, ki so komplementarne in se medsebojno 
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dopolnjujejo. Pri tem je potrebno izpostaviti raziskavi GEM in OECD, ki se medsebojno 

dopolnjujeta, predvsem zaradi zajemanja različnih podatkov in mednarodne primerljivosti 

le-teh. Kljub temu velja opozoriti na določene slabosti raziskave GEM, konkretno indeksa 

TEA. Vprašljiva je predvsem podatkovna doslednost in morebitne različne interpretacije 

anketnih vprašanj v posameznih državah. Problematična je tudi sama opredelitev zgodnje 

podjetniške aktivnosti, ki za zgodnje podjetnike šteje tiste osebe, ki začnejo z ukrepi za 

zagon podjetja, kljub temu, da se bo le-ta zgodil čez nekaj let ali pa nikdar. Crnogaj in 

Rebernik (2013) menita, da z »zgolj dovolj celovito in konsistentno opredelitvijo ter 

razumevanjem lahko pojasnimo, v kolikšni meri posamezni dejavniki vplivajo na 

podjetniško aktivnost v mednarodnem prostoru, ter nakažemo pomembna področja politič-

nega odločanja, da bi bilo mogoče pospešiti podjetništvo na nacionalni ravni.« Jasno je 

torej, da je diapazon proučevanja podjetništva širok. Vrsta definicij podjetništva je 

opredelila mnogo različnih indikatorjev, s katerimi lahko merimo podjetniško aktivnost. 

Seveda pa smo zaradi novih oblik podjetništva (tudi akademskega) primorani k iskanju 

novih indikatorjev. V naslednjem poglavju bomo tako podrobneje identificirali značilnosti 

akademskega podjetništva. Med drugim bo v naslednjem delu nakazana razlika med 

visokotehnološkimi in akademskimi podjetji. 

 

3 AKADEMSKO PODJETNIŠTVO 

To poglavje predstavlja pregled temeljne literature, ki je za razvoj in popularizacijo 

koncepta akademskega podjetništva ključna. Namen poglavja je torej podrobno opredeliti 

akademsko podjetništvo, pokazati razlike in podobnosti pri dojemanju, interpretaciji in 

umeščanju pojma akademskega podjetništva. Prikazali bomo razvoj modelov inoviranja in 

pri tem predstavili najbolj ustreznega. Seveda v okviru tematike, ki govori o akademskem 

podjetništvu, ne moremo mimo koncepta univerze tretje generacije in koncepta podjetniške 

univerze. Slednja bo v središču tudi, ko bomo predstavili glavne ugotovitve raziskav, ki 

obravnavajo slovenske univerze. Na koncu poglavja bomo obravnavali razliko med 

klasičnimi tržno usmerjenimi visokotehnološkimi podjetji in akademskimi podjetji, za 

katera predpostavljamo, da dajejo večji poudarek na sodelovanje z akademsko sfero.  
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3.1 Definicija akademskega podjetništva 

V okviru diskusij, ki zadevajo koncept akademskega podjetništva, avtorji na različne 

načine pristopajo k obravnavi in opredelitvi samega koncepta, pri čemer smo priča 

različnim vidikom definiranja pojma akademskega podjetništva. V večini primerov se 

pojem obravnava predvsem z aspekta rezultatov akademskega podjetništva kot aktivnosti, 

ki se vzpostavi bodisi zaradi iskanja novih priložnosti zaslužka bodisi zaradi ustvarjanja 

nove vrednosti. Drugi načini obravnave pa ob rezultatu tovrstne aktivnosti poudarjajo tudi 

sam proces ustvarjanja akademskega podjetništva in njegove akterje. Skratka, glavni motiv 

diskusij je razčlenitev in opredelitev ter razločitev koncepta akademskega podjetništva od 

drugih konceptov, ki analizirajo nove načine ustvarjanja dodanih vrednosti tako 

akademskega kot praktičnega (gospodarskega) znanja.  

Sprva se je pojem akademskega podjetništva nanašal le na razširitev tržnega 

podjetništva na akademsko sfero v smislu podjetij, ki so bila ustanovljena na podlagi 

akademskega znanja (na primer: različni instituti ali t. i. »spin off« podjetja). Nato se je 

pojem začel omenjati skupaj s socialnim podjetništvom. S časom so se torej izoblikovali 

različni pogledi oziroma definicije akademskega podjetništva, in sicer (Cantaragiu 2012, 

684-687): 

- tržne definicije: 

Te razlage se nanašajo predvsem na čiste podjetniške cilje oziroma ustvarjanje 

dobička, ki pa ne vključujejo prenosa znanja kot enega izmed načinov za doseganje 

tega cilja, ali ustvarjanja drugih oblik vrednosti, razen očitne – ekonomske 

vrednosti. 

- definicije z vidika prenosa znanja: 

Gre predvsem za tiste poglede, ki na akademsko podjetništvo gledajo kot na obliko 

prenosa znanja iz univerzitetnega okolja v tržno okolje. V okviru tega pogleda 

lahko razločimo trde aktivnosti, ki imajo bolj oprijemljive rezultate, kot sta 

patentiranje in licenciranje, in so po naravi bolj podjetniške ter so zato v nasprotju s 

tradicionalnimi načeli akademske sfere. Na drugi strani pa so t. i. mehke aktivnosti 

akademskega podjetništva v obliki akademskega založništva in pogodbenih 

raziskav, ki so nekako bolj v skladu z akademsko kulturo. 

- definicije z vidika ustvarjanja vrednosti: 
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Tovrstne opredelitve izvirajo iz družbenih študij in se osredotočajo na koncept 

akademskega podjetništva kot ustvarjanja družbene vrednosti, ki ni nujno tudi 

denarna vrednost. Predvsem se ukvarja z aktivnostmi, ki ustvarjajo, prenavljajo in 

povečujejo vrednost v smislu ustvarjanja, oblikovanja in poglabljanja povezave 

med akademsko sfero in okoljem, ki jo obkroža. Zaradi socialnih in kulturnih razlik 

nekega okolja je v tem aspektu predvsem pomembna izbira orodij, s katerimi 

želimo doseči določene rezultate. Tukaj je v ospredju diskusija o konceptu učeče se 

družbe, ki nastane z združitvijo akademskega pogleda z vsakdanjimi izkušnjami 

nekega okolja. 

Kljub relativno velikemu številu diskusij in gradiva o akademskem podjetništvu so 

navedene teorije povečini preveč nejasne oziroma premalo usmerjene v ustrezno 

poglobljeno analizo koncepta akademskega podjetništva in njegovih posameznih 

komponent, a je razumljivo, da splošna opredelitev koncepta akademskega podjetništva 

vsebuje elemente tržnega, socialnega, znanstvenega ter podjetniškega znotraj organizacije. 

Prav zaradi tega je pomembno, da koncept akademskega podjetništva opredelimo in 

razločimo od tržnega in socialnega podjetništva z vidika splošnega konteksta, človeških in 

drugih virov ter odkrivanja priložnosti in ustvarjanja vrednosti. Pa navedbah nekaterih 

avtorjev je prav na področju odkrivanja priložnosti in ustvarjanja vrednosti opaziti 

najizrazitejšo razliko med omenjenimi koncepti. Čeprav je možno akademsko podjetništvo 

uvrstiti med tržno in socialno podjetništvo, prinaša s sabo novo dimenzijo, ki ga razlikuje 

od le-teh. Gre za vzorec komunikacije med akademsko sfero in družbo, ki spodbuja 

obojestransko izmenjavo znanja tako v tržne kot socialne namene, medtem ko vzorec 

komuniciranja oziroma ustvarjanja znanja v okviru tržnega in socialnega podjetništva 

poteka enostransko (Cantaragiu 2012, 690). 

3.2 Razvoj inovacijskih modelov v okviru akademskega podjetništva 

Zakonodajne spremembe25 in vzpon t. i. podjetniške univerze, kjer nastaja novo znanje 

v smislu inovativnih rešitev – ter se potem v procesu difuzije znanja preko posrednikov, 

                                                 

25 Zakon Bayh-Dole ali spremembe Zakona o patentih in blagovnih znamkah (objavljen 12. 

decembra 1980) je bil sprejet v ZDA in je opredelil pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz 
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kot so uradi za prenos tehnologije, inkubatorji ali znanstveni parki, prenaša v gospodarsko 

okolje v smislu razvojno-raziskovalne podpore ali patentov – so botrovale razvoju 

modelov inoviranja. Preden pa se osredotočimo na modele inoviranja, velja omeniti, da je 

bilo v raziskavi (Zhang 2007, 33), ki je proučevala akademske podjetnike v Združenih 

državah Amerike, ugotovljeno da večina ustanoviteljev akademskih »spin-off« in start-up 

podjetij izhaja iz vrst profesorjev. Med drugim med ustanovitelji najdemo tudi 

raziskovalne znanstvenike ter direktorje JRZ. Vse te spremembe in tendence 

znanstvenikov po prenosu oz. komercializaciji znanja so, kot rečeno, vplivale na razvoj 

inovacijskih modelov (Slika 3.1) (Carayannis 2013, 3-6): 

1) Model 1: na začetku se je prenos znanja v glavnem nanašal na tradicionalno 

linerano produkcijo novega znanja, ki ga je opredelil Gibbons (1994). Produkcija 

znanja je potekala preko vnaprej znanih kanalov glede na znanstveno disciplino in 

hierarhijo kolegov znanstvenikov.  

2) Model 2: gre za model, v katerem nastopajo tudi druge institucije, ki niso del 

univerze, in prevzemajo vlogo produkcije znanja. V primerjavi z modelom 1 se 

znanje producira z namenom aplikacije le-tega, pomembna je heterogenost in 

organizacijska raznolikost ter družbena odgovornost (Gibbons et al. 1994, 3–4).  

3) Trojna vijačnica: ko govorimo o sodelovanju akademske sfere, države in 

gospodarskega sektorja oziroma o odnosu med navedenimi podsistemi, moramo 

omeniti koncept t. i. trojne vijačnice, ki ga podrobno opredeli Etzkowitz (2003) in 

se izraža v treh oblikah (Etzkowitz in Leydesdorff 2000, 195-203): 1) država 

usmerja in ureja odnose med gospodarstvom in akademsko sfero; 2) med 

podsistemi obstajajo močne meje, posledično so njihovi odnosi omejeni; 3) 

podsistemi sicer opravljajo svoje tradicionalne vloge, a med drugim sprejemajo tudi 

nove. 

4) Četverna vijačnica: je model, ki je k trojni vijačnici dodal še četrto dimenzijo, in 

sicer medije in kulturo. V tem oziru ta model vključuje družbo oz. družbeni 

kontekst v proces ustvarjanja znanja.  

                                                                                                                                                    

državnega financiranja raziskav. Bistvo navedenega zakona je, da univerze postanejo tudi lastnice 

inovacij oz. pravic, ki iz tega izhajajo. (Corbett et al. 2015) 
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5) Peterna vijačnica: je model, ki četverni vijačnici doda peto dimenzijo – trajnostni 

razvoj.  

Iz opisanih modelov inovacij lahko sklepamo, da akademski podjetnik prevzema 

osrednjo vlogo v kontekstu produkcije novega znanja oziroma inovacij na podlagi 

pridobljenega znanja. Transformacija modelov inoviranja pa kliče po usklajeni in ciljno 

usmerjeni izmenjavi med akademsko sfero in gospodarstvom. Trenutno stanje 

gospodarstva zahteva razvoj novih, inovativnih rešitev, pri katerih aktivno sodelujejo 

poslovni, javni in univerzitetni sektor. Najbolj ustrezen model je tako t. i. trojna vijačnica, 

katere glavni cilj je integracija dejavnosti in usmerjanje aktivnosti za povečanje 

konkurenčne prednosti in dolgoročno trajnostno gospodarsko rast. Predvsem pa gre za 

vzorec komunikacije med akademsko sfero in družbo, ki spodbuja obojestransko 

izmenjavo znanja tako v tržne kot socialne namene, medtem ko vzorec komuniciranja 

oziroma ustvarjanja znanja v okviru tržnega podjetništva poteka enostransko (Cantaragiu 

2012). 

Vir: Carayannis 2013, 4 

3.3 Koncept trojne vijačnice 

Kot smo ugotovili, je za povečanje konkurenčne prednosti in dolgoročno trajnostno 

gospodarsko rast pomembno sodelovanje akademske sfere, države in gospodarstva. Gre za 

odnos med omenjenimi podsistemi, ki ga v okviru koncepta t. i. trojne vijačnice podrobno 

opredeli Etzkowitz (2003) in se izraža v treh oblikah (Etzkowitz in Leydesdorff 2000, 195-

203): 

Slika 3.1 Prikaz razvoja modelov inoviranja v okviru akademskega podjetništva 
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- država usmerja in ureja odnose med gospodarstvom in akademsko sfero: ta odnos 

je značilen za bivše socialistične režime ter Francijo in deloma tudi Norveško. 

- med podsistemi obstajajo močne meje, posledično so njihovi odnosi omejeni: gre za 

odnos, ki se je odražal v liberalnem kapitalističnem sistemu 70. let prejšnjega 

stoletja.  

- za tretjo obliko trojne vijačnice je značilno, da podsistemi sicer opravljajo svoje 

tradicionalne vloge, a med drugim sprejemajo tudi nove: meje med sistemi so 

zabrisane, tako recimo gospodarstvo ne opravlja samo glavne proizvodne funkcije, 

ampak tudi raziskovalno; akademska sfera se ne ukvarja samo z izobraževanjem in 

raziskovanjem, ampak z ustanavljanjem »spin-off« podjetij, kar vpliva na 

ekonomski in družbeni razvoj, medtem ko je država nosilec neposredne regulacije 

in finančnih spodbud. Pomembna lastnost tega odnosa je njegov neposreden pristop 

in odsotnost vsakršnega posrednika. V tem oziru ima akademsko podjetništvo 

izreden potencial, saj lahko na eni strani akademska sfera udejanja nove ideje, 

produkte ali storitve na trgu, po drugi strani pa razvija in pridobiva nove 

raziskovalne pristope ter obenem vpliva na kvaliteto učnega okolja študentov, zlasti 

z uvajanjem novih metod izkustvenega učenja. Gre torej za odnos, ki prinaša novo 

vrednost za obe sferi, akademsko in gospodarsko (Cantaragiu 2012, 691). 

Cantaragiu meni, da ima koncept t. i. trojne vijačnice tudi negativne posledice, ki se 

izražajo kot nesoglasja znotraj akademske sfere oziroma med akademsko sfero in akterji 

zunanjega okolja, ki velikokrat zadevajo vprašanje intelektualnih in avtorskih pravic. Gre 

predvsem za različno razumevanje znanosti, saj akademska sfera poudarja razširjenje 

znanja in njegove uporabe, medtem ko poslovni svet temelji na zaščiti znanja z 

intelektualnimi in avtorskimi pravicami, ki so nenazadnje ključne za tržno vrednost nekega 

produkta. Kot je že bilo omenjeno, se nesoglasja pojavljajo tudi znotraj akademske sfere, 

zlasti na ideološki ravni. Nasprotniki odnosa akademska sfera-gospodarstvo smatrajo 

pojem akademskega podjetništva kot vdor tržne logike v institucije akademske sfere, ki so 

dolgo časa avtonomno opravljale funkcijo izobraževanja in raziskovanja (Cantaragiu 2012, 

691). Kar se tiče zunanjega okolja, je bistven tudi pravni okvir, ki lahko omejuje ali 

povečuje možnosti za vzpostavitev odnosa akademska sfera-gospodarstvo. Pravni okvir 
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med drugim akademskim podjetniškim aktivnostim omogoča razne vire financiranja in več 

fleksibilnosti, ki jih tržno ali socialno podjetništvo nima (Cantaragiu 2012, 692). 

Pomembno je poudariti še kontekst, ki pomembno vpliva na uspešno implementacijo 

akademskega podjetništva, in sicer gre za kontekst organizacijske strukture oziroma 

kulture. Posameznik-akademski podjetnik je v okviru akademskega podjetništva že del 

določene organizacijske kulture in zato deluje v skladu z določenimi praksami in 

vedenjskimi vzorci, ki lahko otežijo ali olajšajo prehod na akademsko podjetništvo, 

odvisno od podjetniške orientacije univerze (Cantaragiu 2012, 692). Medtem ko imajo 

klasični tržno usmerjeni podjetniki dostop do znanih virov financiranja in socialni 

podjetniki povezave s civilno družbo oziroma nevladnimi organizacijami, se akademik, ki 

se želi ukvarjati z akademskim podjetništvom, lahko pohvali s kontakti sodelavcev in 

študentov ter predvsem z dostopom do virov institucij, v okviru katerih deluje. Te vire pa 

lahko spremeni v finančni oziroma človeški kapital. Seveda je tak dostop mogoč le na 

podlagi določenih omejitev in zahtev v obliki finančnih in drugih nagrad. Akademik mora, 

da bi ostal v mejah koncepta akademskega podjetništva, obdržati stik z institucijo, v okviru 

katere se je pobuda za sodelovanje tudi začela (Cantaragiu 2012, 692). Pri tem je 

Etzkowitz (2013) opozoril na očiten razkorak med znanstvenim raziskovanjem in njegovo 

uporabnostjo. Industrija od znanstvenikov pričakuje neposredno aplikativne/uporabne 

raziskave in razvoj produktov. Tako znanstveniki igrajo dvojno vlogo v dveh različnih 

institucijah – akademski in podjetniški. Znanstveni/akademski laboratoriji stremijo k 

usmerjenosti iz enega namena znanstvenega raziskovanja (ustvarjanje in diseminacija 

znanja) v večnamensko znanstveno raziskovanje, ki temelji na: 1) napredku v 

znanju/znanosti, 2) človeškem kapitalu in 3) visokotehnoloških podjetjih. Akademski 

podjetnik ima novo vlogo, v kateri mora kombinirati akademske in poslovne/podjetniške 

elemente, s katerimi usmerja razvoj znanja v praktične in komercialne rezultate za 

industrijo in finančno povrnjen vložek v razvoj znanja (Viale in Etzkowitz 2010):  

- akademski znanstvenik je neposredno zainteresiran za oblikovanje »spin-off« 

podjetja, in je pripravljen prevzeti vodilno vlogo v podjetju.  

- akademski znanstvenik je zainteresiran za komercializacijo njegovega 

raziskovalnega dela, in je pripravljen odigrati podporno vlogo, npr. kot član 

znanstveno svetovalnega odbora.  
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- akademski znanstvenik se zaveda ekonomskih učinkov komercializirane raziskave, 

a sam ne želi sodelovati v podjetju; namesto tega želi predati vlogo razpolaganja z 

znanjem pisarnam za prenos tehnologij razpolaganja; 

- tradicionalni akademski znanstvenik nima interesa za podjetništvo, toda v podjetju 

vidi priložnost za razvoj tehnologij, ki jih potrebuje za razvoj in napredek njegovih 

osnovnih raziskovalnih ciljev. 

Izmenjava vrednosti v okviru akademskega podjetništva se, tako kot pri drugih 

konceptih, razlikuje po vrsti, uporabnikih, času, prilagodljivosti in merljivosti. Motivacija 

akademskega podjetnika izhaja iz razlike med akademskim in zunanjim okoljem, ki 

akademika navdaja z vedno novimi vprašanji in različnimi vidiki raziskovanja (Cantaragiu 

2012, 693). Večino časa so v podjetniške aktivnosti vključeni tudi študentje. Vrednost, ki 

se izmenja z njimi, je potrditev njihovih študij na podlagi prakse in ustvarjanje novih 

zaposlitev v akademski mreži, ki se vzpostavi skozi podjetniške aktivnosti. Uporabniki 

akademskega podjetništva se raztezajo od vplivnih in bogatih podjetij pa vse do revnih 

skupnosti, ki jim raziskave na podlagi družbe lahko koristijo. Navedena heterogenost 

uporabnikov je še ena izmed ključnih lastnosti, ki jih razlikujejo od tržnega ali socialnega 

podjetništva. 

V naslednjem podpoglavju se bomo fokusirali na: dva medsebojno povezana koncepta 

znotraj akademskega podjetništva – podjetniško univerzo, ki jo je kot trojno vijačnico, ki 

povezuje akademsko znanje, industrijo in vlado, s poudarkom na podjetniških ambicijah, 

opredelil Etzkowitz (2004) in jo zagovarja podjetniški pristop, (Kyrö 1997) in univerzo 

tretje generacije, ki temelji na »know-how« znanju. (Wissema 2009). 

3.4 Univerza tretje generacije 

Kyrö in Matilla (2012) podrobneje opredelita značilnosti univerze tretje generacije, ki 

so se oblikovale skozi razvoj prek univerze prve in druge generacije (Wissema 2009). 

Glavni namen univerze prve generacije je bilo izobraževanje, druge generacije 

izobraževanje in raziskovanje, v tretji generaciji pa se izobraževanju in raziskovanju doda 

še pridobivanje »know-how« znanja. Vloga prve generacije univerze je temeljila na 

profesionalcih, ki so s sholastičnimi metodami branili resnico, v drugi generaciji so 

profesionalci in znanstveniki z monodiscipliarnimi modernimi znanstvenimi metodami 
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raziskovali naravo, v tretji generaciji univerze pa so profesionalci, znanstveniki in 

podjetniki z metodami interdisciplinarne moderne znanosti ustvarjali vrednote. 

Usmerjenost je prehajala od univerzalne v latinščini v prvi generaciji, do nacionalne v 

domačem jeziku v drugi in globalne usmerjenosti v angleškem jeziku v tretji generaciji 

univerze. Razvoj iz prve generacije univerze v drugo generacijo univerze oba pristopa – 

linearni model treh generacij univerze (Wissema 2009) in tradicionalni pristop podjetništva 

in razvoja univerze (Kyrö 1997) – poimenujeta moderna tranzicija. Prehod iz druge v tretjo 

generacijo univerze v poznem 20. stoletju je druga tranzicija (Wissema 2009), tj. 

postmoderna tranzicija ali prehod iz moderne v postmoderno (Kyrö 1997). Tradicionalni 

podjetniški pristop zagovarja, da vsak razvoj/tranzicija univerze temelji in izvira iz 

podjetništva (Kyrö 1997), medtem ko po modelu treh generacij univerze (Wissema 2009) 

podjetništvo povzroča spremembe samo v zadnjem prehodu/tranziciji iz druge v tretjo 

generacijo.  

3.5 Podjetniška univerza 

Zgodovinski razvoj podjetniških univerz se začne s prvo akademsko revolucijo v 

poznem 19. stoletju, ko so univerze delovale z namenom tradicionalnega poučevanja. 

Druga akademska revolucija je univerzo transformirala v poučevanje, raziskave in 

gospodarski razvoj. V začetku 20. stoletja se je odvil premik k delovanju fakultete in 

študentov na skupnih projektih. Naslednji korak k podjetniškim univerzam je zajemal 

spoznanje, da akademsko reševanje problemov iz neakademske prakse prinaša dvojni 

potencial (Corbett et al. 2015). Etzkowitz (2013) izpostavi še, da se je v preteklosti 

podjetništvo povezovalo s posamezniki, ki so prevzemali dovolj tveganja za izvedbo novih 

aktivnosti, medtem ko so organizacije najpogosteje prevzele vlogo institucionaliziranja in 

ohranjanja teh aktivnosti. To zagovarja zlasti tradicionalni pristop, ki posamezne 

karizmatične podjetnike izpostavlja v »obskurno« pomembni vlogi, pri tem pa zanemarja 

vlogo vseh ostalih posameznikov, brez katerih ne bi bilo podjetništva (Freiberger in 

Swaine 1984). Vsekakor pa lahko podjetniško vlogo igrajo tudi organizacije, kar je 

primarno ugotavljal Schumpeter, ki je menil, da »podjetniška funkcija ne more biti 

utelešena v fizični osebi oz. natančneje, v enem samem fizičnem subjektu« (Schumpeter 

1949, 255). 
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Zakonodajne spremembe,26 ki so jih ZDA uvedle v osemdesetih, so pomenile predvsem 

spodbude, ki so univerzam omogočile vstop v svet podjetništva, po drugi strani pa so 

zasebnemu sektorju ponudile priložnost, da izkoristi novonastalo znanje na univerzah. 

Konkretno so univerze posvečale največ pozornosti podjetniškim dejavnostim, kot so: 

patentiranje in licenciranje, ustvarjanje inkubatorji, znanstveni parki in ustanavljanje 

univerzitetnih »spin-out«27 podjetij (Corbett et al. 2015: 13). Univerza je namreč mesto, 

kjer nastaja novo znanje v smislu inovativnih rešitev, ki se potem v procesu difuzije znanja 

preko posrednikov, kot so uradi za prenos tehnologije, inkubatorji ali znanstveni parki, 

prenaša v gospodarsko okolje v smislu razvojno-raziskovalne podpore. Univerza je tako na 

novo definirala svojo vlogo kot t. i. podjetniška univerza, ki jo lahko opredelimo kot enega 

izmed ključnih generatorjev gospodarskega razvoja. 

Pregled literature pokaže, da so se izoblikovali štirje raziskovalni tokovi, ki obravnavajo 

podjetniško univerzo (Corbett et al. 2015, 17):  

1) podjetniška raziskovalna univerza: ta smer raziskovanja podjetniške univerze 

razume podjetniško aktivnost kot naslednji korak naravne evolucije univerzitetnega 

sistema, ki svoj fokus usmerja v gospodarski razvoj in ne zastopa več tradicionalne 

vloge univerze. Bistven prispevek tega raziskovalnega toka opredelitev (negativnega oz. 

pozitivnega) vpliva organizacijske strukture posameznih univerz na komercializacijo 

znanja. Indikatorji podjetniške aktivnosti v okviru tega raziskovalnega toka so: obstoj 

formalnega programa, dogovori o sodelovanju, raziskovalna podpora, licenciranje, tržne 

dejavnosti, kakovost komercialne proizvodnje (licence, patenti), obstoj inkubatorjev in 

znanstvenih parkov. Sicer je pomembno omeniti, da skoraj vse študije v okviru tega 

raziskovalnega toka temeljijo na ločenih študijah primerov, kar rezultira v neenotnih in 

razdrobljenih izsledkih, predvsem zaradi pomanjkanja skupnega jezika in okvira med 

raziskovalci. 

2) sistem inovacij in podjetništva: poudarja, da podjetniška univerza ni zgolj posledica 

notranjih dejavnikov, kot je organizacijska struktura, ampak tudi zunanjih dejavnikov, 

                                                 

26 Glej sprotno opombo številka 23. 

27 Odcepljena podjetja. 
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kot jih je opredelil tudi Etzkowitz (2003). Predvsem je izpostavljena vloga države28 in 

regionalnih razmer. Eden izmed glavnih dejavnikov tega raziskovalnega toka je vpetost 

v inovacijske mreže, ki pa so močno povezane z lokalnim okoljem izven univerze. 

Raziskave sicer kažejo, da so tovrstna omrežja učinkovita pri razvoju visokotehnoloških 

podjetij. Krepijo namreč raziskovalno-razvojno zmogljivost in produktivnost v smislu 

patentov oz. licenc. Na razvoj visokotehnoloških podjetij vpliva tudi vpetost v socialna 

oz. družbena omrežja (Lockett, Wright, in Franklin 2003; Murray 2004). Inovacije se 

razvijajo različno: (ne)formalno sodelovanje in souporaba tehnologije v okviru skupnih 

raziskovalnih projektov ter zaposlovanje znanstvenikov.  

3) produktivnost uradov za prenos tehnologije: velika večina literature se nanaša na 

razpoložljive kvantitativne podatke univerzitetnih oddelkov za prenos znanja.29 Zaradi 

intenzivne podjetniške aktivnosti univerz so t. i. oddelki za prenos znanja vse bolj v 

ospredju, saj predstavljajo ključno vez med univerzitetnim okoljem in gospodarstvom. 

Ta raziskovalni tok temelji na predpostavki, da je podjetniška univerza odvisna od 

produktivnosti oddelkov za prenos znanja, tukaj mislimo predvsem na licenciranje 

(število licenc, prihodkov licenciranja), lastniške deleže, koordinacijo kapacitete (število 

skupnih strank), zmogljivost obdelave podatkov (izum razkritja, sponzorirane 

raziskave), »royalties« in patente (število patentov, učinkovitost pri prijavi novih 

patentov) (Rothaermel et al., 2007). Raziskovalni tok, ki proučuje tovrstne kvantitativne 

podatke omogoča primerjavo med univerzami, ne daje pa vpogleda v procese in 

kompleksnost univerze in njeno vpetost v regionalnem okviru. Skratka, ta raziskovalni 

tok se osredotoča predvsem in samo na rezultate, ne pa na sam (podjetniški?) proces 

prenosa znanja. 

4) univerzitetna »spin-off« podjetja: gre za področje raziskav, ki se osredotoča 

predvsem na podjetniško aktivnost v smislu ustanavljanja podjetij. Zato kot glavni 

indikator predpostavljajo: a) število novoustanovljenih »univerzitetnih« podjetij, ki jih 

ustanavljajo univerze, b) njihovo finančno zmogljivost oz. stabilnost (financiranje 

                                                 

28 Sprejema zakone in usmerja politike razvoja, kot je na primer Zakon Bayh-Dole v Združenih 

državah Amerike. 

29 Primerjalne analize patentov, licenc, in odcepljenih podjetij 



Gojkovič, Uroš. 2017. »Sociokulturne razsežnosti prenosa znanja v okviru akademskega 

podjetništva«, doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

45 

 

 

tveganega kapitala, patenti, prihodki, rast, itd.), in c) njihove glavne značilnosti (stopnja 

razvoja, značilnosti ustanovne ekipe podjetja). Medtem ko je univerzitetni »spin-offi« 

predstavljajo pomemben dejavnik pri razumevanju podjetniške univerze, pa vendar 

predstavljajo le »output« procesa prenosa oz. komercializacije znanja. Predvsem manjka 

poglobljena obravnava številnih inputov v okviru omenjenega procesa. 

Pregled glavnih raziskovalnih tokov, ki obravnavajo in podrobneje proučujejo t. i. 

podjetniško univerzo, je podal vpogled v spremembo klasične vloge univerze, ki je bila 

usmerjena v produkcijo znanja brez ali z zelo malo poudarka na aplikativnosti 

raziskovalnih rezultatov. Podjetniška univerza je po drugi strani sprejela prenos oz. 

komercializacijo znanja kot svojo, čeprav pregled študij pokaže, da je v bodoče potrebna 

razširitev nabora kazalnikov prenosa znanja iz akademske sfere v gospodarstvo. Sicer 

dostopni kvantitativni podatki omogočajo primerjavo med univerzami, ne dajejo pa 

vpogleda v procese in kompleksnost univerze in njeno vpetost v regionalni okvir. Skratka, 

raziskovanje tega pojava se osredotoča predvsem in preveč na rezultate, premalo pa na sam 

(podjetniški) proces prenosa znanja.  

Glede na temo doktorske disertacije je za nadaljnjo delo najbolj primeren raziskovalni 

tok, ki temelji na predpostavki, da podjetniška univerza ni zgolj posledica notranjih 

dejavnikov, kot je recimo organizacijska struktura, ampak tudi zunanjih dejavnikov, kot jih 

je opredelil tudi Etzkowitz (2003). Etzkowitz (2013) je opredelil razvoj podjetniške 

univerze iz ozke osredotočenosti na zajemanje komercialnih rezultatov iz bazičnih raziskav 

do širšega interesa oblikovanja podjetja in regionalnega gospodarskega razvoja. 

Podjetniške težnje so se razširile na akademski »mainstream«. Akademsko sodelovanje v 

1) prenosu tehnologije, 2) oblikovanju podjetij in 3) regionalnem razvoju pomeni prehod iz 

raziskav na podjetniško univerzo kot akademski ideal. Podobno kot Cantaragiu (2012) tudi 

Etzkowitz (2013) ugotavlja, da medtem ko univerze postajajo podjetniške, nastaja napetost 

med to novo vlogo in poučevanjem ter raziskovanjem. Da bi morala biti institucionalna 

neodvisnost univerz kot »nekomercialnih podjetij« v osnovi nedotakljiva, sta omenjala že 

sociologa Talcott Parsons in Gerald M. Platt (Parsons in Platt 1973). Na nekaterih 

univerzah se vzpostavlja bojazen, da bo podjetniški interes odvrnil članice univerze, 

fakultete, od njihovega osnovnega tradicionalnega akademskega delovanja. Na drugi strani 

se nekateri akademiki bojijo, da bodo univerze prešle pod nadzor podjetij, s katerimi 

sodelujejo pri skupnih raziskovalnih projektih. Številni teoretiki so odnose med univerzo in 
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industrijo ocenjevali kot inherentno problematične, saj lahko vodijo proč od tradicionalne 

vloge univerze ter k izgubi akademske svobode (Slaughter in Leslie 1999; Bok 2003; 

Washburn 2005; Shapin 2008). Sicer pa boljše razumevanje razširjene vloge univerze v 

gospodarskem razvoju lahko spremeni strah v interes in vodi k večji podpori za akademska 

podjetja, ne samo v splošni javnosti in tradicionalnih vladnih agencijah za dodeljevanje 

finančnih sredstev, ampak tudi iz drugih virov, kot so regionalni razvoj, ministrstva za 

podjetništvo in industrija, regionalne, nacionalne in multi-nacionalne agencije za 

financiranje. Ne glede na nove naloge pa podjetniška univerza ohranja in se vrača nazaj k 

primarnim nalogam. Etzkowitz (2013) opredeli podjetniški univerzitetni model,30 ki sestoji 

iz treh stopenj ali faz:  

- I. faza: akademske institucije postavijo strateške usmeritve in lastne prioritete, 

bodisi s povečevanjem sredstev s pomočjo donacij bodisi s šolninami ali pogajanji s 

financerji. Ta definicija temelji na konceptu podjetniške univerze, ki ga je razvil 

Burton Clark (1999), v katerem evropske univerze najvišji delež dohodka prejmejo 

prek vladnih subvencij, zaradi česar so podrejene državi.  

- II. faza: akademske institucije prevzemajo aktivno vlogo pri komercializaciji 

intelektualne lastnine, ki izhaja iz dejavnosti svoje fakultete, zaposlenih in 

študentov. V tej fazi univerza običajno vzpostavlja lastne možnosti za prenos 

tehnologije iz podjetij, s katerimi sklenejo pogodbe. Univerze z velikim 

potencialom intelektualne lastnine tako prejmejo takojšnjo finančno spodbudo, 

obenem pa je osebje v bolj neposrednem stiku s fakulteto. Mnoge univerze, ki so 

prenosu tehnologij in podjetništvu dale enako težo kot izobraževanju in razvoju, so 

v tej fazi dosegle višjo stopnjo valorizacije kot obstoječi bogati konkurenti.  

                                                 

30 Podjetniški univerzitetni model je lahko izražen v štirih medsebojno povezanih propozicijah: 1) 

interakcija – podjetniške univerze tesno sodelujejo z industrijo in vlado, 2) neodvisnost – 

podjetniške univerze so relativno neodvisne institucije, 3) hibridizacija – organizacijska oblika med 

interakcijo in neodvisnostjo ter 4) reciprociteta – kontinuirana prenova notranjih struktur univerze, 

kot tudi njenih odnosov in povezav z industrijo ter vladnimi spremembami. (Kaan in Etzkowitz 

2013) 



Gojkovič, Uroš. 2017. »Sociokulturne razsežnosti prenosa znanja v okviru akademskega 

podjetništva«, doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

47 

 

 

- III. faza: akademska institucija zavzame proaktivno vlogo pri izboljšanju 

učinkovitosti svojega regionalnega inovacijskega okolja, pogosto v sodelovanju z 

industrijo in vladnimi akterji. Čeprav te tri faze večinoma potekajo ena za drugo v 

opisanem zaporedju, pa obstajajo tudi primeri pomešanega ali obratnega zaporedja 

prehajanja in razvoja podjetniških univerz. Univerza je z inovativnostjo razširila 

delovanje marketing pravic intelektualne lastnine v širše interesno področje 

podjetništva in regionalnega gospodarskega razvoja.  

Da lahko deluje kot podjetje, mora imeti univerza zadostno stopnjo neodvisnosti od 

države in industrije, hkrati pa tudi visoko stopnjo interakcije/sodelovanja z obema. 

Etzkowitz (2013) ugotavlja, da odnos med akademijo in industrijo v Evropi in Latinski 

Ameriki izvira iz različnih kulturnih in akademskih tradicij, raziskav in industrijskega 

ozadja. Podjetniške univerze lahko temeljijo na vlogi poučevanja z uvajanjem podjetništva 

v učne načrte (npr. Švedska, Brazilija). Tako so študenti naučeno znanje iz univerzitetnega 

okolja sami prenašali v podjetniško okolje z ustanavljanjem podjetij. Tovrstni model je 

manj povezan z naprednimi raziskavami, čeprav lahko temelji na njih. Bolj je povezan s 

tem, kar so se študenti o podjetništvu naučili na predavanjih. Tudi švedski »spin-offi« so 

pogosteje nastali iz študijskega programa o podjetništvu in manj iz fakultetnih raziskav.  

Medtem ko je v ZDA akademsko podjetništvo nastalo iz notranjih vzgibov, kjer je 

raziskovanje institucionalizirano v univerzi, je v Evropi akademsko podjetništvo postalo 

ločeno od akademske sfere. V Evropi sta tako značilna zlasti dva modela nastanka 

podjetniške univerze: 1) vzpostavljanje organizacije za pogajanje o pravicah intelektualne 

lastnine, ki jih posedujejo profesorji, in 2) iz študijskih programov za podjetnike. Kasneje 

so se iz tega oblikovala podjetja, ki so temeljila na akademskih raziskavah.  

Inkubatorji so bili kot organizacijska oblika za prevod akademskih raziskav v 

gospodarske aktivnosti preneseni v Evropo iz ZDA (Etzkowitz et al. 2005). Njihov namen 

je bil zlasti razvoj visokotehnoloških podjetij, ki so jih prilagodili nizkotehnološkim 

storitvam. Tudi akademsko podjetništvo nasploh je bilo prevedeno za neakademsko 

populacijo (Almeida et al. 2010). Gospodarstvo zato vse bolj deluje na bazi znanja in virov 

(Machlup 1962). Znanost se je izkazala za alternativni motor gospodarske rasti klasičnim 

virom bogastva in blagostanja – zemljiščem, delu in kapitalu. Obenem je znanost tudi 

osrednji element kapitala. Znanstveniki in inženirji so postali kapitalisti, ki posedujejo 

osrednjo sestavino kapitala – znanost in tehnologijo. Povezanost rasti tehnologije in 



Gojkovič, Uroš. 2017. »Sociokulturne razsežnosti prenosa znanja v okviru akademskega 

podjetništva«, doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

48 

 

 

znanosti je ostala izven okvira obstoječih ekonomskih modelov (Freeman in Soete 1997). 

Tudi institucionalna področja znanosti in gospodarstva, torej univerze in industrija, ki so 

bili doslej razmeroma samostojni in različni, so postali medsebojno prepleteni; pogosto 

tudi z vladnimi pobudami. Danes je primarni cilj, da je funkcija gospodarskega in 

družbenega razvoja integrirana v univerzo, tako kot je bilo v preteklosti raziskovanje 

integrirano v pedagoški proces.  

3.5.1 Ali lahko govorimo o podjetniški univerzi v Sloveniji? 

V tem delu bi se usmerili na tri raziskave. Najprej na študijo avtorjev Kalar in Antončič 

(2014), ki daje vpogled, kako akademiki dojemajo t. i. podjetniško univerzo. Avtorja 

ugotavljata, da kljub vsem pobudam, okoljskim spremembam in želji po ustvarjanju 

podjetniške univerze obstaja malo raziskav o tem, kako lahko podjetniška usmerjenost v 

okviru univerze vpliva na angažiranost in vpetost akademikov v različne aktivnosti. Pri 

iskanju odgovorov na raziskovalna vprašanja upoštevata tako akademike iz vseh 

znanstvenih disciplin, kot tudi različne akademske aktivnosti, preko katerih se vrši prenos 

tehnologije in znanja, vključno z bolj podjetniškimi, kot tudi bolj tradicionalnimi. Za 

namene te študije se podjetniške dejavnosti nanašajo na široko paleto dejavnosti, od bolj do 

manj formalnih, kot so patentiranje in licenciranje, poslovne dejavnosti, sodelovanje, 

pogodbene raziskave, interakcije industrije, udeležba na delavnicah ali srečanjih, ki jih 

sponzorira industrija, ter aplikativne raziskave. Tradicionalne dejavnosti pa se nanašajo na 

dejavnosti, ki so bližje tradicionalni vlogi univerze, kot so udeležba na konferencah, 

znanstvene objave, izvedba bazičnih raziskav in predavanj. Raziskava temelji na novi seriji 

podatkov oziroma anketnih odgovorov 1266 akademikov iz štirih evropskih univerz 

(Univerza v Amsterdamu, Univerza v Antwerpnu, Univerza v Ljubljani in Univerza v 

Oxfordu). Vrnjenih je bilo 1300 vprašalnikov, zaradi manjkajočih podatkov so jih izločili 

34 in tako je končno število uporabnih vprašalnikov 1266, kar predstavlja 9,4 % vseh 

poslanih vprašalnikov. Povprečen respondent je moški, star med 36 in 40 let, ima doktorat 

in je svojo raziskovalno delo opisal kot multidisciplinarno. Iz Univerze v Ljubljani je bilo 

vrnjenih 656 vprašalnikov (več kot dve tretjini respondentov je iz naravoslovja). Analiza 

pridobljenih podatkov v raziskavi (Kalar in Antončič 2014) je pokazala, da dojema 

univerzitetni oddelek kot zelo podjetniško naravnan več akademikov na področju 

naravoslovja kot v družboslovju. Rezultati so pokazali tudi, da lahko percepcija 

univerzitetnega oddelka v smislu visoke ali nizke podjetniške usmerjenosti pomembno 
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vpliva na to, ali akademiki sodelujejo v nekaterih dejavnostih, ki so po naravi bolj 

podjetniške, vendar pa ima po drugi strani zanemarljiv vpliv na sodelovanje akademikov v 

tradicionalnih dejavnosti. Nadalje, za akademike, ki dojemajo univerzitetni oddelek kot 

zelo podjetniško usmerjen, je manj verjetno, da verjamejo v škodljive posledice 

sodelovanje z gospodarstvom v okviru prenosa tehnologije in znanja. Glede na dojemanje 

akademikov, ali je njihov univerzitetni oddelek bolj podjetniško orientiran, največji delež 

izkazuje Univerza v Antwerpnu, sledijo Univerza v Oxfordu, Univerza v Ljubljani in 

Univerza v Amsterdamu. Iz rezultatov raziskave izhaja še, da so akademiki iz Univerze v 

Ljubljani v največji meri vpeti v podjetniške akademske dejavnosti od vseh univerz, zajetih 

v raziskavi. Izjema je le poslovna dejavnost, kjer je Univerza v Ljubljani na 2. oz. 3. mestu 

in licenciranje v manj podjetniško usmerjenih oddelkih, kjer zaseda zadnje, 4. mesto. 

Avtorja druge raziskave (Prodan in Slavec 2012), se prav tako osredotočata na 

akademskega podjetnika kot ključnega akterja. Pravzaprav sta se avtorja lotila analize 

sprememb delovnih navad in vzorcev podjetnika, ko ustanovi »spin-off« podjetje in 

postane akademski podjetnik. Raziskovanja omenjenih vidikov sta se avtorja lotila s 

pomočjo vprašalnika, ki je bil poslan respondentom v Sloveniji. Med drugim so pri 

raziskavi poleg Univerze v Ljubljani sodelovale še Univerza v Cambridgeu in tehnološka 

univerza v Eindhovnu. Respondenti so vprašalnik prejeli v fizični ter elektronski obliki. Od 

3.152 poslanih vprašalnikov jih je bilo 133 oziroma 4,2 % vrnjenih. Skupni rezultati 

raziskave(Prodan in Slavec 2012)31 sov končni fazi sicer potrdili hipoteze avtorjev z vidika 

sodelovanja z gospodarstvom in vidika vrste raziskave, medtem ko v hipoteze z vidika 

patentne aktivnosti in objavljanja znanstvenih člankov niso bile potrjene. Raziskava torej 

dokazuje, da so akademski podjetniki v povprečju bolj aktivni v sodelovanju z 

gospodarstvom, predvsem v smislu svetovanja podjetjem in časa, ki ga porabijo na skupnih 

projektih z gospodarstvom, kot pred ustanovitvijo lastnega »spin-off« podjetja. Posledično 

pa to pomeni, da se bolj posvečajo aplikativnim raziskavam kot temeljnim. Skratka, 

akademiki, ki ustanovijo lastno podjetje, ne prenehajo z raziskovanjem, ampak le usmerijo 

raziskovalne interese v bolj aplikativne oziroma uporabne študije. Kar se tiče patentnih 

aktivnosti in objav znanstvenih člankov, je glede na rezultate raziskave moč reči, da ne 

                                                 

31 Avtorja nista predstavila rezultatov raziskave po univerzah, iz katerih bi bil recimo razviden 

trend podjetniške aktivnosti akademikov Univerze v Ljubljani. 
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prihaja do nobenih sprememb, saj akademski podjetniki objavljajo znanstvene članke in se 

vključujejo v patentne aktivnosti v enaki meri, kot pred ustanovitvijo lastnega podjetja. 

Tretja raziskava (Oprešnik 2012) se osredotoča na akademsko podjetništvo kot ključni 

člen v okviru prenosa znanja med akademsko sfero in gospodarstvom. Poznavanje lastnosti 

in zakonitosti akademskega podjetništva je po mnenju avtorja temelj za preseganje t. i. 

evropskega paradoksa, za katerega je značilen manjši prenos znanja in tehnologije iz 

akademske sfere v gospodarstvo oziroma na trg, kljub večjim izdatkom za RRD, kot 

recimo v ZDA. V središču raziskave je Univerza v Ljubljani, ki igra pomembno vlogo v 

institucionalnem sistemu, ter akademski podjetnik kot akter prenosa znanja iz 

akademskega okolja v gospodarstvo. Pomembno je omeniti, da z izrazom »akademik« 

avtor opredeli visokošolske učitelje, znanstvene sodelavce in visokošolske sodelavce, 

medtem ko pojem akademskega podjetništva uporablja v širšem smislu in pomeni »vse 

oblike pridobitnih dejavnosti, razen osnovnih rednih pedagoških in raziskovalnih, ki se 

izvajajo v okviru fakultete, in zajema vse znanstvene discipline«. Kar pomeni, da se 

raziskava ne osredotoča samo na merjenje prenosa znanja v obliki patentov, licenc in 

»spin-off« podjetij. Avtorjev poglavitni cilj je namreč ponuditi konceptualni model, ki 

predstavlja ravnotežje med visokimi znanstvenimi standardi akademske sfere in 

komercializacijo znanja, ki jo podpira gospodarstvo v svoji želji po ustvarjanju dodane 

vrednosti in dobička. Na podlagi zapisanega avtor oblikuje osnovno hipotezo: »Model 

povezane univerze je ključen za učinkovito vključitev univerze v svetovno ekonomijo 

(primer Univerze v Ljubljani)«. Pri svojem raziskovanju uporabi tri metode, in sicer 

teoretičen okvir postavi s pomočjo deskriptivne metode, nato se loti kvalitativnega 

raziskovanja, ki obsega deset polstrukturiranih intervjujev. Kot zadnjega pa se loti 

kvantitativnega raziskovanja s spletnim vprašalnikom.32 Na podlagi analize vseh 

pridobljenih podatkov raziskave (Oprešnik 2012) je bila osnovna hipoteza potrjena 

oziroma sprejeta, saj obstaja namreč velik neizrabljen potencial za prenos znanja. 

Raziskava je zaznala pozitivno stališče akademikov do institucionalnih sprememb v okviru 

razvoja modela povezane univerze v okviru Univerze v Ljubljani. Prav tako rezultati 

raziskave kažejo na pozitiven vpliv podjetniške dejavnosti na primarno vlogo univerze. 

Velika večina akademikov meni, da je njihova vloga prenos znanja v gospodarstvo, kljub 

                                                 

32 Ciljna populacija spletne ankete je 2.775 akademikov v okviru Univerze v Ljubljani, medtem ko 

je bila odzivna stopnja 17,91 %. 
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temu pa znanje pojmujejo kot javno dobro. Sicer je pomembno omeniti nekatere ovire, ki 

se lahko pojavijo pri oblikovanju povezane univerze. Predvsem izstopa negativen odnos do 

podjetniške kulture oziroma vrednot, pomanjkanje pravih spodbud ter posluha znotraj 

univerze za nove poslovne ideje. Kakor koli, model povezane univerze, ki se sklada z 

modelom trojne vijačnice, je primeren način za zagotavljanje simbioze med univerzo in 

gospodarstvom, ki se udejanja skozi prenos znanja, ali, če uporabimo ustreznejši pojem, 

izmenjavo znanja. Prav nasprotno bi lahko rekli za t. i. model podjetniške univerze, ki 

temelji na številu patentov in ustvarjenih prihodkih le-teh, kar z drugimi besedami pomeni, 

da postavlja univerzo v vlogo ekonomskega subjekta, s tem pa povečuje možnost pretirane 

komercializacije znanja in znižanje znanstvenih standardov, medtem ko je motivacija 

akademikov v okviru povezane univerze ustvarjanje novega znanja.  

Če povzamemo, ugotovitve prvih dveh raziskav kažejo na intenzivno podjetniško 

aktivnost akademikov Univerze v Ljubljani. Iz tega bi lahko sklepali, da se je stanje na 

področju prenosa znanja iz akademske sfere v gospodarstvo v zadnjih letih izboljšalo, 

čeprav je iz podatkov SURS33 razvidno, da se stopnja inovacijske aktivnosti na nacionalni 

ravni v zadnjih letih zmanjšuje, kljub povečevanju vlaganj v RRD (Bučar et al. 2014, 4). V 

obdobju 2010–2012 se je le-ta zmanjšala za 3,5 % v primerjavi z obdobjem 2008–2012, v 

obdobju 2012-2014 pa je upadla še za dodatnih 0,6 % (SURS). To je tudi ena od 

strukturnih značilnosti vlaganj v RRD v Sloveniji, ki je omenjena v nedavni raziskavi 

Inštituta za razvojne in strateške analize (Adam et al. 2014), kjer med drugim omenjajo še 

prevlado poslovne RRD in večja vlaganja v t. i. državni sektor34 kot v visokošolski sektor. 

Tej temi se bomo sicer bolj podrobno posvetili v poglavju o vlogi in pomenu 

visokotehnoloških podjetij. Pri tem je iz omenjenih raziskav razvidno, da obstajajo tudi 

ovire, ki se lahko pojavijo v okviru prenosa znanja iz akademske sfere v gospodarstvo. 

Tukaj predvsem izstopa negativen odnos do podjetniške kulture oziroma vrednot, 

pomanjkanje pravih spodbud ter posluha znotraj univerze za nove poslovne ideje.  

Eden izmed ukrepov države in EU, s katerim so želeli premagati slabosti inovacijskega 

sistema v Sloveniji, je bil sofinanciranje t. i. centrov odličnosti in kompetenčnih centrov. 

Aktivnosti teh centrov so po zaključenem financiranju manj intenzivne. O tem se lahko 

                                                 

33 Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5899&idp=25&headerbar=16 

(10.10.2016) 

34 Kateri obsega javne raziskovalne inštitute/zavode (JRO-JRZ). 
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prepričamo, če preletimo spletno stran Centra odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo 

in procesno kontrolo (COBIK).35  Zadnjo konferenco so, recimo, organizirali leta 2013. 

Zadnje znanstvene publikacije v soavtorstvu raziskovalcev iz raziskovalnih organizacij in 

podjetij v okviru centra, ki so navedene na spletni strani, so bile prav tako objavljene v letu 

2013. Čeprav pogled v Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji 

(SICRIS)36 pokaže, da zadnje objave segajo v leto 2016. Če pogledamo njihove transakcije 

iz javnega sektorja (ERAR),37 se pojavlja podoben vzorec. Od leta 2009 do leta 2013 so 

prejeli nekaj več kot 10 milijonov evrov, od leta 2014 pa do danes pa le še dober milijon 

evrov. V zadnjem obdobju sodelujejo v aplikativnem in temeljnem projektu, ki ju financira 

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Kakšna je struktura 

njihovih prihodkov oziroma ali večino prihodkov pridobijo iz javnega sektorja ni znano. 

Ker so registrirani kot zasebni zavod, niso podvrženi enakim pravilom kot podjetja, ko gre 

za letno poročanje o bilancah Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in 

storitve (AJPES), kljub temu, da jih SURS smatra kot gospodarske družbe. Tukaj bi še 

omenili evalvacijo centrov odličnosti in kompetenčnih centrov (Bučar et al. 2014),38 ki je 

bila izvedena v letu 2014. Ena izmed sklepnih ugotovitev evalvacije je, da omenjeni centri 

»ustrezno naslavljajo omenjene pomanjkljivosti (inovacijskega sistema) in so zelo primerni 

za doseganje ciljev, ki so bili opredeljeni tako v OP kot v razpisih za oba instrumenta. Na 

osnovi podanih zaključnih poročil tudi ugotavljajo, da so vse operacije dosegle 

kvantitativne cilje, napovedane v prijavah in jih celo presegle« (Bučar et al. 2014, 68). 

Diametralno nasprotno je mnenje enega izmed respondentov (R-17) v poglobljenih 

intervjujih: »To so umetne tvorbe, to je potrebno paziti. Te umetne tvorbe so tam toliko 

časa, kolikor časa traja financiranje. Niti dneva več ne. In nič od tega ni prineslo Sloveniji 

nobene dodane vrednosti.«. Pri tem se postavlja vprašanje, kakšni so dejanski vplivi 

inovacijske in raziskovalno-razvojne aktivnosti na gospodarski sistem, podjetništvo in 

dolgoročen družbeni razvoj. Na to bomo poskušali odgovoriti v naslednjih poglavjih. 

                                                 

35 Dostopno na: http://www.cobik.si/ (20.10.2016) 

36 Dostopno na: http://www.sicris.si/ (20.10.2016) 

37 Dostopno na: http://erar.si/prejemnik/83212353/ (20.10.2016) 

38 Dostopno na: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Strukturni_Skladi/Centri_

odlicnosti/Centri_odlicnosti_in_kompetencni_centri.pdf (20.10.2016) 
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3.6 Razlika med akademskimi in visokotehnološkimi podjetji 

Kot že ugotovljeno, so v okviru akademskega podjetništva pomembna predvsem 

visokotehnološka podjetja, ker, kot že omenjeno, temeljijo na produkciji znanja in 

inovacijah. Izpostavili bi zlasti mala in srednja visokotehnološka podjetja (MSVTP), ki so 

raziskovalno gledano zelo primerno okolje za proučevanje socio-kulturnih vidikov prenosa 

znanja in tehnologije. Namreč, tehnološko inovativna MSVTP v veliki meri prispevajo k 

ustvarjanju gospodarskega razvoja. Ta podjetja namreč združujejo tržno in produkcijsko 

usmerjenost z logiko raziskovalne skupine. Gre za prepletanje dveh kultur, klasične 

poslovno-podjetniške in epistemološko-akademske. V tem smislu generirajo tako strategijo 

poslovne uspešnosti kot tudi strategijo upravljanja z znanjem in kognitivno mobilizacijo. 

Prepoznati je moč lastnosti, ki so značilne za učljive organizacije. Seveda je to do določene 

mere značilno tudi za druga podjetja z bolj kompleksno tehnologijo, čeprav so MSVTP 

primorana efektivno usklajevati dve kulturi in strategiji.39 

V nedavni raziskavi (Adam et al. 2014) je bilo ugotovljeno, da obstajata dve vrsti 

MSVTP, in sicer: a) ena bolj sledijo tržni in klasično podjetniški logiki, ki jo kombinirajo z 

raziskovalno-razvojno dejavnostjo, b) druga pa ostajajo bolj zavezana logiki raziskovalnih 

skupin in to kombinirajo s poslovnimi funkcijami in tržno orientacijo. V tem primeru 

nekateri avtorji uporabljajo pojem akademskega podjetništva (Carayannis 2015, Adam et 

al. 2014). Kot že omenjeno, pa niso vsa VTP tudi akademska podjetja, ki nastanejo kot 

odcepljena podjetja (spinoffs) pod okriljem univerz. Strogo gledano, v Sloveniji skoraj ni 

»spin-off« podjetij,40 ki bi jih ustanovile univerze in javni inštituti. Zakon o zavodih 

namreč v 20. členu določa, da lahko zavod v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod 

ali podjetje s soglasjem ustanovitelja. Ustanovitev hčerinskega podjetja bi bila tako za 

                                                 

39 Upoštevati morajo tako tržne signale, kot tudi nove ideje in odkritja v znanosti in tehnoloških 

inovacijah. Navezovati morajo številne stike in povezave tako s podjetji in akterji v poslovnem 

okolju ter s pristojnimi državnimi institucijami, kot tudi z akademsko sfero (univerzami in 

inštituti). (Adam et al. 2014) 

40 Spin-off je novoustanovljena gospodarska družba, katere družbenik je raziskovalec (ali več 

raziskovalcev) v delovnem razmerju na javni raziskovalni organizaciji (JRO). Glavni namen in cilj 

spin-off podjetja je ustvarjanje dobička s komercializacijo in gospodarskim izkoriščanjem pravic 

intelektualne lastnine, katerih imetnik je JRO, če ta nima interesa po nadaljnji komercializaciji. 

(Stres et al. 2009) 
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javne raziskovalne zavode v skladu s tem zakonom mogoča, vendar pa Zakon o javnih 

financah v 67. členu prepoveduje odplačno pridobivanje kapitalskih naložb javnim 

zavodom, katerih ustanovitelj je država oziroma občina. Vendar pa obstajajo MSVTP, ki 

imajo znanstveni značaj in so dobro vključena v akademsko okolje. Celo več, nekatera 

podjetja proizvajajo izdelke ali storitve, katerih kupci so pretežno znanstvene organizacije 

(recimo merilne naprave ali komponente teh naprav ali programska orodja, ki se 

uporabljajo v raziskovalne namene). Gre za t. i. »spin-outs« oziroma odcepljena podjetja.41 

3.7 Ključne ugotovitve 

Koncept akademskega podjetništva postaja v različnih družbah v povezavi z 

gospodarstvom in državo osrednje težišče teorije in prakse inovacij. Univerze so tako v 

preteklih desetletjih postale pomemben vir za nastanek visokotehnoloških podjetij 

(Pattnaik in Pandey 2014). Kljub relativno velikemu številu diskusij in gradiva o 

akademskem podjetništvu so navedene teorije povečini preveč nejasne oziroma premalo 

usmerjene v ustrezno poglobljeno analizo koncepta akademskega podjetništva in njegovih 

posameznih komponent, a je razumljivo, da splošna opredelitev koncepta akademskega 

podjetništva vsebuje elemente tržnega, socialnega in znanstvenega podjetništva znotraj 

organizacije. Prav zaradi tega je pomembno, da koncept akademskega podjetništva 

opredelimo in razločimo od tržnega in socialnega podjetništva iz vidika splošnega 

konteksta, človeških in drugih virov ter odkrivanja priložnosti in ustvarjanja vrednosti. Pa 

navedbah nekaterih avtorjev je prav na področju odkrivanja priložnosti in ustvarjanja 

vrednosti opaziti najizrazitejšo razliko med omenjenimi koncepti. Čeprav je možno 

akademsko podjetništvo uvrstiti med tržno in socialno podjetništvo, s sabo prinaša novo 

                                                 

41 Spin-out podjetje je novoustanovljena gospodarska družba, katere družbenik je raziskovalec ali 

več raziskovalcev v delovnem razmerju na JRO. Ni pogoj, da so edini družbeniki spin-out podjetja 

raziskovalci, njihov vpliv pa mora biti bistven. JRO v spin-out podjetju ne sodeluje s stvarnim 

vložkom, temveč z njim sklene licenčno pogodbo, s katero dovoli uporabo intelektualne lastnine, 

katere nosilec je. Pri tem ne gre za klasično licenčno pogodbo, temveč za podjem raziskovalcev, ki 

imajo določeno znanje; da pa bi to lahko udejanili v podjetniškem smislu, potrebujejo ureditev 

medsebojnih razmerjih z JRO, na katerem je znanje nastalo – to pa je mogoče doseči z licenčno 

pogodbo. (Stres et al. 2009) 
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dimenzijo, ki jo razlikuje od le-teh. Gre za vzorec komunikacije med akademsko sfero in 

družbo, ki spodbuja obojestransko izmenjavo znanja tako v tržne kot socialne namene, 

medtem ko vzorec komuniciranja oziroma ustvarjanja znanja v okviru tržnega in 

socialnega podjetništva poteka enostransko. V tem smislu je najbolj ustrezen model 

inoviranja t. i. trojna vijačnica, katere glavni cilj je integracija dejavnosti in usmerjanje 

aktivnosti za povečanje konkurenčne prednosti in dolgoročno trajnostno gospodarsko rast.  

Med drugim smo ugotovili še, da obstajata dve vrsti MSVTP, in sicer: a) ena bolj 

sledijo tržni in klasično podjetniški logiki, ki jo kombinirajo z raziskovalno-razvojno 

dejavnostjo, b) druga pa ostajajo bolj zavezana logiki raziskovalnih skupin in to 

kombinirajo s poslovnimi funkcijami in tržno orientacijo. V tem primeru nekateri avtorji 

uporabljajo pojem akademskega podjetništva. Kot že omenjeno, pa niso vsa VTP tudi 

akademska podjetja, ki nastanejo kot odcepljena podjetja (spinoffs) pod okriljem univerz. 

Glede tega je ključnega pomena prenos znanja, ki povezuje sfero akademskega in 

javnega raziskovanja ter gospodarsko-podjetniško sfero. Takšen prenos znanja iz 

raziskovanja v razvoj in komercializacijo v podjetniškem sektorju je torej zajet v konceptu 

akademskega podjetništva, ki ga je mogoče opredeliti kot »prakso, ki se izvaja za prenos 

znanja med akademskim in zunanjim okoljem s ciljem ustvarjanja ekonomske ali družbene 

vrednosti tako za zunanje akterje kot člane akademskih institucij« (Cantaragiu 2012, 687). 

Takšne prakse lahko torej zajemajo različne pristope, od komercializacije intelektualne 

lastnine v obliki patentov in licenc do ustanavljanja zagonskih in »spin-off« podjetij na 

temelju visokotehnološkega znanja, zato bomo v naslednjem poglavju naredili pregled 

nekaterih kazalnikov visokotehnoloških podjetij v mednarodnem (EU) in nacionalem 

okviru. Poskušali bomo odgovoriti na vprašanje, v kolikšni meri se vlaganja v RRD 

povrnejo v obliki odobrenih patentov, patentnih prijav ali izvoza visokotehnoloških 

izdelkov. Kot smo že ugotovili, sta merjenje in mednarodna primerjava podjetniške 

aktivnosti otežena. Zato se postavlja vprašanje, ali prihaja do težav pri zajemanju in 

primerjavi podatkov z tudi vidika RR aktivnosti visokotehnoloških podjetij. O tem več v 

naslednjem poglavju. 
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4 VLOGA IN POMEN VISOKOTEHNOLOŠKIH PODJETIJ 

Kot smo ugotovili do sedaj, sodobna interpretacija Schumpetrove ekonomske teorije 

poudarja relevantnost znanja, inovacij in podjetništva. V tem oziru je pomembna družbena 

produkcija znanja, ki temelji na znanstvenih dognanjih, in dejavnosti ekonomskega 

sistema, da tovrstno znanje prenese v konkretne inovacije na trgu. Z vidika produkcije 

znanja za visokotehnološke inovacije so še posebno pomembne univerze in JRO, z vidika 

razvoja in komercializacije visokotehnoloških procesov in izdelkov pa dinamična VTP 

(Adam et al. 2014). Zaradi stremljenja po intenzivnejši komercializaciji akademskega 

znanja in zmanjšanju javnega raziskovalnega financiranja oz. povečanju njegove 

aplikativne (komercialne) vrednosti je torej spodbujanje podjetništva, ki uspešno 

komercializira visokotehnološko znanje, eden od ključnih elementov inovacijskega 

gospodarstva oz. družbe.42 Iz tega lahko tudi predpostavljamo, da so visokotehnološka 

podjetja najbolj ustrezna za proučevanje akademskega podjetništva. 

Pomen visokotehnološkega podjetništva in komercializacije znanja na nadnacionalni 

ravni se seveda zrcali tudi na ravni nacionalnih držav. V tem oziru lahko vlogo in pomen 

VTP v Sloveniji spoznamo le na podlagi mednarodne primerjave razpoložljivih podatkov. 

To je pomembno tudi zato, ker je pričujoča doktorska disertacija v veliki meri kvalitativna, 

vsaj kar se tiče 17 poglobljenih intervjujev s predstavniki MSVTP v Sloveniji. To sicer 

predstavlja majhen, a relevanten vzorec v nacionalnem okviru, ki ga je potrebno dopolniti s 

sekundarno analizo mednarodno primerljivih podatkov. Temu bomo tudi namenili našo 

pozornost v nadaljevanju, ko bomo najprej na podlagi mednarodne primerjave podatkov 

Eurostata o izdatkih za RRD opredelili nekaj strukturnih značilnosti vlaganj (inovacijskih 

inputov) v RRD v Sloveniji. V luči inovacijskih inputov bomo preverili, ali se vložki v 

RRD tudi povrnejo v smislu inovacijske aktivnosti podjetij, prijave patentov, izvoza 

tehnološko zahtevnejših proizvodov in storitev (Eurostat, SURS). Pri tem se bomo 

sklicevali tudi na različne raziskave inovacijske aktivnosti slovenskih visokotehnoloških 

podjetij (Adam et al. 2014; Likar et al. 2016; Rašković et al. 2015). Med drugim bomo 

prikazali statistične podatke o številu VTP ter deležu zaposlenih v tem sektorju. Pri tem je 

pomembno omeniti, da bo poudarek na kritični obravnavi podatkov o izdatkih za 

                                                 

42 Kot že omenjeno, imajo ZDA že precej daljšo tradicijo kot Evropa, kar se kaže tudi v zaostajanju 

EU na področju komercializacije visokotehnološkega znanja. 
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raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) v sklopu Statističnega urada (SURS) in Evrostata 

(omenjene pa so še druge publikacije, ki jih izdajata Eurostat in OECD), in sicer z vidika 

zajemanja podatkov. Na podlagi te analize bo podana ocena o validnosti podatkov in 

izsledkov, ki jih generira SURS, posebna pozornost pa bo namenjena vprašanju 

primerljivosti in komenzurabilnosti podatkov med državami, ki so vključene v Eurostat. 

Velja pa opozoriti, da so viri, na katere se bomo sklicevali, v mnogočem pomanjkljivi in 

tudi nezanesljivi. V zadnjih letih imamo opravka s poplavo različnih merjenj in lestvic. 

Mnogi so površni, uporabljajo zastarele ali nepreverjene podatkovne baze ter na hitro in 

brez teoretske podlage sestavljene indikatorje ali indekse. Predvsem pa manjka integralni 

pristop, ki bi temeljil na primerjanju teh baz, na ugotavljanju (ne)skladnosti med več 

bazami, in ki bi te podatkovne in indikatorske baze oziroma lestvice preverjal z vidika 

kakovosti in logične koherence podatkov, kazalnikov in indeksov. Uporabljali bomo tudi – 

oziroma, kar zadeva VTP, pretežno – podatke iz Eurostata, ki bi morali biti zanesljivejši, 

vendar to ne velja toliko, kot bi pričakovali. O tem obstaja sicer že precej vpogledov in 

kritičnih obravnav (Adam 2013; Adam et al. 2014). V obstoječo analizo bomo, kot že 

omenjeno, vključili tudi izsledke dveh raziskav. Prva (Likar et al. 2016) temelji na 

proučevanju malih, srednjih ter velikih slovenskih podjetjih in vključuje podatke iz 

mednarodno standardizirane metodologije EUROSTAT-CIS. Druga (Rašković et al. 2015) 

pa je plod večletnega raziskovanja v okviru Centra odličnosti za biosenzoriko in procesno 

kontrolo (CoBIK) in je bila sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Osredotoča se na analizo in spremljanje slovenskih visokotehnoloških malih in srednje 

velikih podjetij, vlogo podpornega okolja ter uresničevanja praks odprtega inoviranja in 

medsebojnega povezovanja oziroma mreženja. 

4.1 Strukturne značilnosti vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) 

Začnimo z mednarodno primerjavo podatkov o izdatkih za RRD, ki jih objavlja 

Eurostat. Naj omenim, da so bistvene strukturne značilnosti vlaganj v RRD v Sloveniji že 

povzeli v raziskavi IRSA (Adam et al. 2014). Tako so najprej izpostavili enormno 

povečanje izdatkov za RRD v zadnjih letih, kar je razvidno iz Tabele 3.1. V Grafu 3.1 smo 

primerjali leto 2008 in 2014 (zadnje leto, za katerega obstajajo izračuni). Izkazalo se je, da 

se je financiranje povečalo iz 617 na 890 milijonov oz. od 1,63 % BDP na 2,39 % BDP. To 

je izjemno zvišanje (za 0,77 % BDP), ki Slovenijo v tem obdobju postavlja na sam vrh. Na 
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drugem mestu se znajde Češka, ki je delež BDP namenjen RRD povečala za 0,76 %. Tretja 

je Belgija, kjer je povečanje 0,54 %. Največji padec deleža BDP za RRD je zabeležila 

Islandija iz 2,54 % na 1,88 %, kar je verjetno posledica finančne krize, ki je Islandijo še 

posebej prizadela. Bolj presenetljiv je padec na Finskem (0,38 %) in Švedskem (0,34 %), a 

še vedno skupaj z Dansko presegajo 3 % BDP. Enak padec kot Finska je zabeležil tudi 

Luksemburg. Sicer zadnji podatek (2,39 % BDP) postavlja Slovenijo ob bok Belgiji, 

Nemčiji in Avstriji, večje izdatke (nad 3 %) imajo kot že omenjeno tri nordijske države. 

Slovenija je v EU-28 na sedmem mestu po tem kazalniku. Takoj za njo se uvršča Francija 

(2,26 %), ki je tudi zadnja država, ki presega povprečje EU-28 (2,03 %). Ugotovimo lahko, 

da je Slovenija z vidika izdatkov za RRD uvrščena visoko, a se tukaj pojavlja vprašanje 

verodostojnosti podatkov, ki se ga bomo dotaknili kasneje 

Tabela 4.1: Bruto izdatki za RRD v Evropi (v % BDP) od 2008 do 2014 

Leto 

- 

Država 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Evropska unija (28) 1,85 1,94 1,93 1,97 2,01 2,03 2,03 

Belgija 1,92 1,99 2,05 2,16 2,36 2,43 2,46 

Bolgarija 0,45 0,5 0,57 0,54 0,61 0,64 0,8 

Češka 1,24 1,3 1,34 1,56 1,79 1,91 2 

Danska 2,78 3,07 2,94 2,97 3 3,06 3,05 

Nemčija 2,6 2,72 2,71 2,79 2,87 2,83 2,87 

Estonija 1,26 1,4 1,58 2,31 2,11 1,71 1,44 

Irska 1,39 1,61 1,61 1,53 1,56 1,54 1,52 

Grčija 0,66 0,63 0,6 0,67 0,7 0,81 0,84 

Španija 1,32 1,35 1,35 1,33 1,28 1,26 1,23 

Francija 2,06 2,21 2,18 2,19 2,23 2,24 2,26 

Hrvaška 0,88 0,84 0,74 0,75 0,75 0,82 0,79 

Italija 1,16 1,22 1,22 1,21 1,27 1,31 1,29 

Ciper 0,39 0,45 0,45 0,45 0,43 0,46 0,48 

Latvija 0,58 0,45 0,61 0,7 0,67 0,61 0,69 

Litva 0,79 0,83 0,78 0,9 0,9 0,95 1,01 

Luksemburg 1,64 1,71 1,53 1,5 1,29 1,3 1,26 

Madžarska 0,99 1,14 1,15 1,2 1,27 1,4 1,37 

Malta 0,53 0,52 0,64 0,69 0,86 0,84 0,83 

Nizozemska 1,64 1,69 1,72 1,9 1,94 1,96 1,97 

Avstrija 2,59 2,61 2,74 2,68 2,89 2,96 2,99 

Poljska 0,6 0,67 0,72 0,75 0,88 0,87 0,94 

Portugalska 1,45 1,58 1,53 1,46 1,38 1,33 1,29 

Romunija 0,57 0,46 0,45 0,49 0,48 0,39 0,38 
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Graf 4.1: Primerjava bruto izdatkov za RRD v Evropi (v % BDP) v letih 2008 in 2014 

Vir: Eurostat, 201643 

Vir: Eurostat, 201644 

 

Slovenija se uvrsti še višje – na prvo mesto – če pogledamo, za koliko so se povečali 

bruto izdatki za RRD (BIRR) v poslovnem sektorju (Tabela 3.2). Tukaj je prevladujoča 

vloga poslovne RRD – na rovaš te gre večina povečanj bruto izdatkov za RRD (BIRR). Od 

skoraj 900 milijonov je ta sektor v 2014 porabil 608 mio evrov ali 68,4 odstotkov vsega 

                                                 

43, 24 Dostopno na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_gerdtot&lang=en 

(8.10.2016) 

 

Slovenija 1,63 1,82 2,06 2,42 2,58 2,6 2,39 

Slovaška 0,46 0,47 0,62 0,67 0,81 0,83 0,89 

Finska 3,55 3,75 3,73 3,64 3,42 3,29 3,17 

Švedska 3,5 3,45 3,22 3,25 3,28 3,31 3,16 

Velika Britanija 1,69 1,74 1,69 1,69 1,62 1,66 1,7 

Islandija 2,54 2,66 : 2,49 : 1,86 1,88 

Norveška 1,56 1,72 1,65 1,63 1,62 1,65 1,71 

Turčija 0,73 0,85 0,84 0,86 0,92 0,95 0,96 

Rusija 1,04 1,25 1,13 1,09 1,13 1,13 1,19 
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denarja oz. 1,63 % BDP, medtem ko je v letu 2008 delež poslovnega RRD znašal 62,8 %. 

Slovenija je takrat (2008) zasedala tretje mesto za Finsko (70,3 %) ter Nemčijo (67,3 %). V 

letu 2014 je tako Slovenija na samem vrhu, pri tem pa je pomembno omeniti, da za kar 

nekaj držav podatki še niso na voljo (Nemčija, Švedska, Italija, Belgija, Nemčija in 

Avstrija, Norveška). Podatki manjkajo tudi za leto 2008, zato smo se odločili, da 

primerjamo leti 2009 in 2013 (Graf 3.2), kjer so razpoložljivi podatki za večino držav. V 

tej primerjavi je Slovenija v letu 2009 zabeležila 58 % izdatkov RRD za poslovni sektor 

(4,8% upad glede na leto 2008). To jo postavlja na sedmo mesto. Na prvem mestu se 

znajde Luksemburg (70,3 %), sledijo pa Finska, Nemčija, Danska, Švedska in Belgija. 

Slovenija se kljub temu uvršča (kot zadnja) nad povprečje EU-28 (54,1 %). V letu 2013 se 

Slovenija s 63,8 % izdatkov za poslovni RRD povzpne na drugo mesto za prvouvrščeno 

Nemčijo, ki doseže 65,4 %. Za Slovenijo se uvrstijo še: Švedska (61 %), Finska (60,8 %), 

Danska (57,9 %) in Belgija (56,9 %), ki tudi kot zadnja v tej skupini presega povprečje 

EU-28 (55 %).  

Tabela 4.2: Izdatki za RRD v Evropi, namenjeni poslovnemu sektorju, od 2008 do 

2014 

Leto 

- 

Država 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nemčija 67,3 66,1 65,6 65,6 66,1 65,4 : 

Slovenija 62,8 58 58,4 61,2 62,2 63,8 68,4 

Švedska 
 

59,5 : 57,6 : 61 : 

Finska 70,3 68,1 66,1 67 63,1 60,8 53,5 

Danska : 62,1 61,1 61,2 59,9 57,9 57,9 

Belgija 61 58,7 57,6 60,2 57 56,9 : 

Evropska unija (28) 54,8 54,1 53,8 55 55 55 : 

Francija 50,8 52,3 53,5 55 55,3 55 : 

Irska 48,8 52,1 52,2 48,9 50,2 53,6 53,6 

Nizozemska : 45,1 : 51,1 51,6 51,1 51,5 

Turčija 47,3 41 45,1 45,8 46,8 48,9 50,9 

Avstrija 46,1 47,1 45,1 46,2 45,5 48,7 46,6 

Madžarska 48,3 46,4 47,4 47,5 46,9 46,8 48,3 

Španija 45 43,4 43 44,3 45,6 46,3 46,4 

Velika Britanija 45,4 44,5 44 45,9 45,6 46,2 46,5 

Italija 45,9 44,2 44,7 45,1 44,3 45,2 : 

Malta 56,5 51,6 53,6 51,5 45,4 44,6 50 

Norveška : 43,6 : 44,2 : 43,1 : 
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Graf 4.2: Primerjava deležev izdatkov za RRD, namenjen poslovnemu sektorju, med 

letoma 2009 in 2013 v Evropi 

 

Graf 4.3: Primerjava deležev izdatkov za RRD, namenjen poslovnemu sektorju, med 

letoma 2009 in 2013 v Evropi 

 

Graf 4.4: Primerjava deležev izdatkov za RRD, namenjen poslovnemu sektorju, med 

letoma 2009 in 2013 v Evropi 

 

Graf 4.5: Primerjava deležev izdatkov za RRD, namenjen poslovnemu sektorju, med 

letoma 2009 in 2013 v Evropi 

 

Graf 4.6: Primerjava deležev izdatkov za RRD, namenjen poslovnemu sektorju, med 

letoma 2009 in 2013 v Evropi 

 

Graf 4.7: Primerjava deležev izdatkov za RRD, namenjen poslovnemu sektorju, med 

letoma 2009 in 2013 v Evropi 

 

Graf 4.8: Primerjava deležev izdatkov za RRD, namenjen poslovnemu sektorju, med 

letoma 2009 in 2013 v Evropi 

 

Vir: Eurostat, 2016 

Vir: Eurostat, 2016 

 

Hrvaška 40,8 39,8 38,8 38,2 38,2 42,8 42,9 

Portugalska 48,1 43,9 43,9 44,7 46 42,3 : 

Estonija 39,8 38,5 43,6 55 51,3 42,1 37,1 

Slovaška 34,7 35,1 35,1 33,9 37,7 40,2 32,2 

Islandija 50,4 47,8 : 49,8 : 39,2 : 

Češka 45 39,8 40,8 37,7 36,4 37,6 35,9 

Poljska 30,5 27,1 24,4 28,1 32,3 37,3 39 

Romunija 23,3 34,8 32,3 37,4 34,4 31 32,9 

Grčija 29,2 33,5 36,5 32,7 31 30,3 29,8 

Rusija 28,7 26,6 25,5 27,7 27,2 28,2 27,1 

Litva 29,3 30,8 32,4 28,2 26,5 27,5 31,7 

Latvija 27 36,9 38,8 24,8 23,7 21,8 27,8 

Bolgarija 30,6 30,2 16,7 16,9 20,8 19,5 : 

Luksemburg : 70,3 43,5 45,3 18,1 16,5 : 

Ciper 17,8 15,7 12,7 11 10,9 12,1 : 
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Tretja značilnost je, da so vlaganja v t. i. državni sektor, v katerega so šteti javni 

raziskovalni inštituti/zavodi (JRO-JRZ), večja od vlaganj oz. porabe RR-sredstev v 

visokošolskem sektorju.45 Upoštevati velja, da v državnem sektorju niso le JRO, temveč 

tudi drugi porabniki, v EU je razmerje praviloma obratno (Adam et al. 2014). To potrjujejo 

tudi podatki v Tabeli 3.3 in Grafu 3.3. V letu 2008 je razmerje v korist visokošolskega 

sektorja imelo več kot dve tretjini držav. Večja vlaganja v državni sektor poleg Slovenije 

izkazujejo še Češka, Slovaška, Poljska, Luksemburg, Madžarska, Rusija, Bolgarija in 

Romunija. Če primerjamo podatke za leto 2008 s tistimi za leto 2009, se število držav, ki 

imajo večje izdatke za RRD v visokošolskem sektorju, povečuje (več kot 80 %). A 

Slovenija spet ni med njimi. Ta skupaj z Luksemburgom, Hrvaško, Rusijo, Bolgarijo in 

Romunijo ostaja v skupini držav, ki imajo večja vlaganja v državni sektor. Pri tem je 

pomembno poudariti, da se v primeru Slovenije to razmerje počasi obrača. Če je v letu 

2008 delež porabe v državnem sektorju znašal 0,36 %, se je le-ta v letu 2014 zmanjšal na 

0,29 %. Medtem se je delež porabe v visokošolskem sektorju povečal iz 0,22 % (2008) na 

0,25 % v letu 2014. 

Tabela 4.3: Podatki o izdatkih za RRD (v % BDP) v državnem in visokošolskem 

sektorju (v Evropi) za leto 2008 in 2014 

Leto 

- 

Država/Sektor 

2008 2014 

Državni sektor 
Visokošolski 

sektor 
Državni sektor 

Visokošolski 

sektor 

Danska 0,07 0,76 0,07 1,01 

Švedska 0,16 0,74 0,12 0,92 

Finska 0,29 0,61 0,27 0,73 

Avstrija 0,14 0,65 0,13 0,73 

Islandija 0,45 0,64 0,12 0,66 

Nizozemska 0,2 0,62 0,23 0,64 

Estonija 0,15 0,54 0,16 0,64 

                                                 

45 Državni sektor zajema nefinančne družbe pod javnim nadzorom, druge enote centralne ravni 

države, druge enote lokalne ravni države in neposredne uporabnike državnega proračuna. 

Visokošolski sektor zajema univerze in druge institucije, v katerih poteka izobraževanje po srednji 

šoli, ne glede na vir sredstev. Vključeni so tudi raziskovalni inštituti, eksperimentalne enote in 

klinike pod neposrednim nadzorom javnih visokošolskih zavodov (SURS 2016, 3-4). Dostopno na: 

http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8175 (8.10.2016) 

http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8175
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Portugalska 0,11 0,5 0,08 0,58 

Litva 0,18 0,42 0,18 0,54 

Norveška 0,23 0,5 0,26 0,53 

Češka 0,28 0,23 0,36 0,51 

Belgija 0,17 0,42 0,2 0,5 

Nemčija 0,36 0,43 0,42 0,49 

Evropska unija (28) 0,24 0,42 0,25 0,47 

Francija 0,33 0,41 0,3 0,46 

Velika Britanija 0,15 0,45 0,13 0,44 

Turčija 0,09 0,32 0,09 0,39 

Španija 0,24 0,35 0,23 0,35 

Italija 0,15 0,35 0,19 0,35 

Irska 0,09 0,4 0,07 0,33 

Slovaška 0,15 0,11 0,25 0,31 

Latvija 0,16 0,28 0,17 0,28 

Poljska 0,21 0,2 0,23 0,27 

Malta 0,02 0,16 0,07 0,26 

Slovenija 0,36 0,22 0,29 0,25 

Ciper 0,09 0,17 0,07 0,25 

Luksemburg 0,26 0,1 0,36 0,23 

Hrvaška 0,22 0,27 0,21 0,2 

Madžarska 0,23 0,22 0,19 0,19 

Rusija 0,31 0,07 0,36 0,12 

Bolgarija 0,26 0,04 0,2 0,07 

Romunija 0,23 0,16 0,16 0,06 
 

Vir: Eurostat, 2016 

Graf 4.3: Primerjava podatkov o izdatkih za RRD (v % BDP) v državnem in 

visokošolskem sektorju (v Evropi) za leto 2014 
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Graf 4.4: Primerjava inovacijsko aktivnih in neaktivnih podjetij v obdobju 2010-

2012 in 2012-2014 

 

Graf 4.10: Primerjava inovacijsko aktivnih in neaktivnih podjetij v obdobju 2010-

2012 in 2012-2014 

Vir: Eurostat, 2016 

 

Iz dosedanje analize izhaja, da se izdatki od leta 2008 dalje za RRD hitro povečujejo. 

Čeprav je izražen dvom o takšnem povečanju, pa so te številke vendarle priznane v 

mednarodnem prostoru.46 Vprašanje je, ali so vlaganja v RRD učinkovita oziroma kakšni 

so rezultati glede na inovacijske aktivnosti podjetij, prijave patentov, izvoza tehnološko 

zahtevnejših proizvodov in storitev. Dodatno zmedo vnašajo podatki SURS o številu 

inovacijsko aktivnih podjetij za obdobje 2012-2014 in 2010-2012, ki so prikazani v Tabeli 

3.4 in Grafu 3.4.  

Tabela 4.4: Inovacijska aktivnost podjetij po velikosti podjetij, Slovenija, 2012–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: SURS 

Vir: SURS 

                                                 

46 IUS 2013 ni povzel Evrostatovega podatka o višini izdatkov v Sloveniji za leto 2011, ko je bil 

narejen prelom časovne vrste. (Adam et al. 2014) 

Obdobje 

- 

Kategorija podjetij 

2012-2014 2010-2012 

Podjetja – skupaj 4.157 4.210 

Inovacijsko aktivna podjetja 1.906 1.959 

samo tehnološko 457 377 

samo netehnološko 534 582 

tehnološko in netehnološko hkrati 915 1.000 

Inovacijsko neaktivna podjetja 2.251 2.252 
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Podatki namreč kažejo, da se število inovacijsko aktivnih podjetij zmanjšuje, kljub 

enormnim vlaganjem v RRD, ki smo jih navedli. Morda je ta podatek še večje 

presenečenje, če upoštevamo hudo finančno in ekonomsko krizo oz. recesijo v Sloveniji. 

Toda največji skok je bil narejen ravno v letih 2010–2012 (Adam et al. 2014). Pri tem je 

potrebno opozoriti še na podatke o številu inovacijsko aktivnih podjetij s tehnološkimi 

inovacijami/aktivnostmi.47 Kljub zelo široki in nejasni opredelitvi inovativnosti (Adam 

2013, 70-71) ta številka znaša 1372 podjetij (v obdobju 2010–2012: 1377 podjetij), če 

seštejemo podjetja s tehnološko in netehnološko inovacijo hkrati ter podjetja z le 

tehnološko inovacijo. Glede na to, da visokotehnološka podjetja temeljijo na produkciji 

znanja in inovacijah, bi pričakovali da se bo ta številka približala podatkom Eurostata 

(Tabela 4.5). Vendar se le-ta razlikuje za nekaj tisoč(!) enot in med drugim rahlo upada. Iz 

tega bi lahko sklepali, da medtem ko se število visokotehnoloških podjetij v Sloveniji 

povečuje (Eurostat), je število inovacijsko aktivnih podjetij v Sloveniji več kot petkrat 

manjše (SURS). Leta 201348 je bilo v članicah EU dober milijon enot visokotehnoloških 

industrijskih in storitvenih podjetij. Največ jih je (bilo) v Veliki Britaniji (176.069) ter 

Franciji (130.856). Sledita jima Nemčija (105.609) in Italija (104.362). Pomembno je 

omeniti, da je od navedenih samo v Italiji moč opaziti, da število visokotehnoloških 

podjetij z leti upada. O velikosti teh podjetij ni podatkov. Predpostavljamo pa lahko, da v 

nekaterih državah prevladujejo mala in srednja, v drugih pa velika podjetja. V Sloveniji naj 

bi bilo leta 2013 več kot 8.000 VTP, vsako leto se to število poveča za nekaj sto enot, 

medtem ko – kot smo že ugotovili – se število inovacijsko aktivnih podjetij po podatkih 

SURS v Sloveniji zmanjšuje. 

 

 

 

 

 

                                                 

47 Inovacijsko aktivna podjetja s tehnološkimi inovacijami/aktivnostmi so podjetja, ki so v 

opazovanem obdobju uvedla inovacijo proizvoda in /ali inovacijo postopka in/ali so se ukvarjala z 

inovacijsko dejavnostjo, ki pa je niso dokončala ali so jo opustila. 

48 Zadnji razpoložljivi podatki v okviru Eurostata. 
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Tabela 4.5: Število visokotehnoloških podjetij v Evropi 2008-2013 

Vir: Eurostat, 2016 

 

Kar se tiče števila zaposlenih, je v celotni Evropski uniji (EU) v VTP zaposlenih dobrih 

osem milijonov tristo tisoč ljudi. Vendar pa je to v povprečju manj kot štiri odstotke vseh 

zaposlenih (3,9 %) leta 2014. Največji delež zaposlenih v teh podjetjih (Tabela 3.6) je leta 

2014 bil na Irskem (skoraj 7,3 %) ter v Švici (6,3 %) in Malti (6,2 %). V Sloveniji je bil ta 

Leto 

- 

Država 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Evropska unija (28) 698.174 796.199 831.089 877.775 948.498 995.325 

Velika Britanija 151.485 144.806 145.848 156.697 162.896 176.069 

Francija : 75.272 101.586 101.611 119.072 130.856 

Nemčija 89.537 89.925 92.559 99.008 100.724 105.609 

Italija 111.803 109.614 108.061 106.603 106.235 104.362 

Nizozemska 29.653 32.892 54.030 58.311 64.095 82.647 

Poljska 42.950 49.135 53.527 58.333 64.009 68.831 

Švedska 46.143 47.600 50.279 53.119 53.845 53.851 

Španija 45.155 45.102 45.321 46.746 49.345 49.430 

Češka 33.071 34.984 33.476 33.816 33.965 33.992 

Madžarska 35.818 34.920 35.595 35.890 35.053 33.444 

Belgija : 19.456 : : 26.962 29.505 

Avstrija 16.010 15.934 17.260 17.717 18.211 18.602 

Romunija 17.508 18.019 16.293 15.152 16.262 17.078 

Danska 11.940 12.142 13.311 14.310 14.725 15.128 

Portugalska 16.608 15.692 15.098 14.997 14.674 14.890 

Norveška 13.736 12.960 13.080 13.082 13.633 14.084 

Slovaška 2.916 : 9.731 12.121 12.247 12.782 

Grčija 14.200 14.010 : 13.000 12.752 12.762 

Bolgarija 5.957 7.441 7.623 8.183 8.843 9.620 

Slovenija 5.265 5.938 6.638 7.075 7.390 8.064 

Švica : 6.909 6.836 6.883 6.976 7.783 

Hrvaška 5.372 5.904 5.685 5.660 5.645 5.753 

Latvija 2.393 2.633 3.056 3.433 4.410 5.106 

Estonija 1.967 2.088 2.566 3.054 3.368 3.827 

Litva 1.958 2.006 2.026 2.124 2.612 3.117 

Irska : : : : : : 

Ciper 507 610 : : : : 

Luksemburg 1.503 1.566 1.674 1.750 1.820 : 

Malta : : 1.040 : : : 

Finska 8.455 8.510 8.806 9.065 9.338 : 

Turčija : 26.442 : : : : 
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delež nekoliko nad povprečjem (4 %) in naj bi znašal več kot pet odstotkov (5,2 %), kar jo 

postavlja pred Švedsko (4,8 %) in za (poleg že omenjenih) Finsko (5,9 %), Islandijo (5,6 

%) in Dansko (5,5 %). Najmanj je v VTP zaposlenih v Litvi (2,1 %), Makedoniji (2,1 %), 

Romuniji (2,4 %) in Grčiji (2,5 %). V Sloveniji je v VTP tako zaposlenih 47.000 ljudi. 

Povzamemo lahko, da je v EU v tehnološko zahtevnejših dejavnostih zaposlenih 4,0 

odstotka od celotnega števila zaposlenih, kar postavlja Slovenijo precej nad povprečje EU. 

Tabela 4.6: Delež (%) zaposlenih v visokotehnoloških podjetjih v Evropi 2008-2015 

Leto 

- 

Država 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Irska 6,2 6,7 7,1 7,2 7,5 7,3 7,3 7,5 

Islandija 4,5 5,0 4,9 5,2 4,8 4,9 5,6 6,0 

Švica 5,6 5,8 5,8 5,7 5,7 5,8 6,3 6,0 

Slovenija 4,5 4,8 5,1 5,0 4,7 5,0 5,2 5,9 

Finska 5,8 5,9 5,9 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 

Malta 6,4 5,8 5,1 5,7 6,0 6,2 6,1 5,8 

Danska 5,1 5,1 5,5 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 

Estonija 3,2 3,5 3,4 4,1 3,7 4,1 4,5 5,1 

Švedska 4,9 5,0 4,8 4,9 4,9 4,9 4,8 4,9 

Velika Britanija 4,9 4,2 4,2 4,4 4,4 4,6 4,7 4,8 

Madžarska 5,0 4,7 5,0 5,3 5,2 5,3 4,7 4,7 

Češka 3,8 4,0 4,3 4,5 4,4 4,6 4,8 4,6 

Belgija 4,4 4,5 4,7 4,6 4,7 4,4 4,4 4,4 

Nemčija 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 4,1 

Slovaška 3,6 3,5 3,8 4,1 4,0 3,6 3,7 4,1 

Evropska unija (28) 3,8 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 

Francija 3,9 4,0 3,9 4,1 4,1 4,0 3,9 4,0 

Avstrija 3,5 3,7 3,7 3,5 3,5 3,8 4,1 4,0 

Norveška 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 

Luksemburg 3,6 3,5 4,1 3,8 4,2 4,0 4,3 3,9 

Bolgarija 3,1 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,3 3,7 

Španija 3,3 3,3 3,4 3,6 3,7 3,7 3,6 3,7 

Nizozemska 4,2 4,0 3,9 3,8 3,8 3,6 3,6 3,7 

Italija 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 

Hrvaška 2,8 2,6 2,7 2,8 2,6 2,8 3,1 3,3 

Latvija 2,4 2,5 3,2 3,0 2,5 3,1 3,4 3,3 

Ciper 2,9 2,5 2,2 2,5 2,9 2,6 2,9 3,0 

Poljska 2,6 2,7 2,7 2,7 2,9 2,9 3,0 3,0 

Portugalska 2,3 2,3 2,3 2,1 2,2 2,5 2,8 2,7 

Romunija 1,7 1,8 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,6 
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Vir: Eurostat, 2016 

 

Če torej strnemo mednarodno primerjavo inputov RRD, lahko rečemo, da se z vidika 

bruto izdatkov za RRD Slovenija v okviru EU-28 uvršča na sedmo mesto. Takoj za njo se 

uvršča Francija (2,26 %), ki je tudi zadnja država, ki presega povprečje EU-28 (2,03 %). 

Se pa Slovenija uvršča na sam vrh, če pogledamo rast izdatkov med letom 2008 in 2014. 

Financiranje RRD se je namreč povečalo iz 617 na 890 milijonov oz. od 1,63 % BDP na 

2,39 % BDP. Slovenija se uvrsti na prvo mesto tudi, če pogledamo delež bruto izdatkov za 

RRD (BIRR) v poslovnem sektorju. V letu 2014 je tako Slovenija (68,4 %) na samem 

vrhu, pri tem pa je pomembno omeniti, da za kar nekaj držav podatki še niso na voljo 

(Nemčija, Švedska, Italija, Belgija, Nemčija in Avstrija, Norveška), za nami pa sta Danska 

in Finska. Tudi z vidika vlaganj v t. i. državni sektor, v katerega so šteti javni raziskovalni 

inštituti/zavodi (JRO-JRZ), Slovenija izstopa. Ta so namreč večja od vlaganj oz. porabe 

RR-sredstev v visokošolskem sektorju, česar ne moremo reči za večino evropskih držav. 

Slovenija tako z Luksemburgom, Hrvaško, Rusijo, Bolgarijo in Romunijo ostaja v skupini 

držav, ki imajo večja vlaganja v državni sektor. Iz dosedanje analize izhaja, da se izdatki 

od leta 2008 dalje za RRD hitro povečujejo. Čeprav je izražen dvom o takšnem povečanju, 

pa so te številke vendarle priznane v mednarodnem prostoru. Dodatno zmedo vnašajo 

podatki SURS o številu inovacijsko aktivnih podjetij za obdobje 2012–2014 in 2010–2012. 

Podatki SURS namreč kažejo, da se število inovacijsko aktivnih podjetij zmanjšuje, kljub 

enormnim vlaganjem v RRD, ki smo jih navedli. Ugotovili smo tudi, da je, medtem ko se 

število visokotehnoloških podjetij v Sloveniji (Eurostat) povečuje, število inovacijsko 

aktivnih podjetij v Sloveniji (SURS) več kot petkrat manjše. Leta 2013 je bilo v članicah 

EU dober milijon enot visokotehnoloških industrijskih in storitvenih podjetij. Največ jih je 

(bilo) v Veliki Britaniji (176.069) ter Franciji (130.856). Sledita jima Nemčija (105.609) in 

Italija (104.362). Kar se tiče števila zaposlenih, je v celotni Evropski uniji (EU) v VTP 

zaposlenih dobrih osem milijonov tristo tisoč ljudi. V Sloveniji pa je v VTP zaposlenih 

47.000 ljudi. Povzamemo lahko, da je v EU v tehnološko zahtevnejših dejavnostih 

zaposlenih 4,0 odstotka od celotnega števila zaposlenih, kar postavlja Slovenijo s 5,9 % 

precej nad povprečje EU in na četrto mesto skupaj s Finsko. Na prvih treh mestih so Irska, 

Grčija 2,2 2,2 2,3 2,1 2,2 2,4 2,5 2,4 

Litva 1,9 2,0 1,9 2,2 2,4 2,2 2,1 2,3 

Turčija : 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 
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Islandija in Švica. Za Slovenijo se med drugimi uvrstijo tudi Danska, Švedska, Nemčija in 

Velika Britanija. Glede na ugotovljeno se postavlja vprašanje, ali so vlaganja v RRD 

učinkovita oziroma kakšni so rezultati glede na inovacijske aktivnosti podjetij, prijave 

patentov, izvoza tehnološko zahtevnejših proizvodov in storitev. Ali se konkurenčnost 

slovenskega gospodarstva izboljšuje? Odgovori ne samo da niso enoznačni, so izrazito 

nejasni in protislovni. 

4.2 Inovacijski output 

V tem oziru se Slovenija odreže slabše, čeprav zaseda solidna mesta, ko gre za nekatere 

outpute. Za analizo vloge in pomena VTP so torej zanimivi tudi drugi podatki, predvsem 

tisti v zvezi s patenti ter deležem visokotehnološkega izvoza. Kar zadeva odobrene 

visokotehnološke patente USPTO49 (Slika 4.1), jih imajo največ v Lihtenštajnu, na 

Švedskem, Finskem, Švici, Irski in Nemčiji (med 30 in 70 na milijon prebivalcev). Nad 

povprečjem EU-28 (15 patentov na milijon prebivalcev) so še Danska, Francija, Velika 

Britanija, Nizozemska, Avstrija in Belgija. Slovenija je imela v letu 2010 odobrenih osem 

patentov oziroma štiri na milijon prebivalcev, kar jo uvršča v spodnjo polovico držav EU. 

Vir: Eurostat, 2016 

                                                 

49 Ameriški urad za patente 

2010 

 

2010 

Slika 4.1: Prikaz evropskih držav glede na število odobrenih visokotehnoloških 

patentov (USPTO) na milijon prebivalcev v letu 2010 
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Slika 4.2: Prikaz evropskih držav glede na število visokotehnoloških patentnih prijav 

(EPO) na milijon prebivalcev v letih 2010 in 2013 

Razmerja so podobna, če primerjamo prijave50 visokotehnoloških patentov (EPO – 

evropski patentni urad) na milijon prebivalcev za leto 2010, jih imajo največ v 

Lihtenštajnu, Finskem, Švedski, Švici, Danski in Nizozemski (med 40 in 99 na milijon 

prebivalcev). Nad povprečjem EU-28 (19 patentnih prijav na milijon prebivalcev) so še 

Nemčija, Francija, Belgija, Avstrija in Irska. Slovenija je imela v letu 2010 devet patentnih 

prijav oziroma štiri na milijon prebivalcev, kar jo uvršča v spodnjo polovico držav EU. 

Zadnji razpoložljivi podatki so iz leta 2013. Na vrhu ni veliko sprememb, saj prva štiri 

mesta zasedajo iste države kot leta 2010. Med prvo peterico se tokrat prebije tudi Belgija in 

za njo (mesto slabše kot leta 2010) Danska. Nad povprečjem EU-28 v letu 2013 (10 

patentnih prijav na milijon prebivalcev) so še Nemčija, Nizozemska, Francija, Irska in 

Avstrija. Slovenija se v letu 2013 znajde tri mesta višje, čeprav s slabšim rezultatom: 8 

patentnih prijav oziroma manj kot štiri na milijon prebivalcev. Pri tem moramo opozoriti, 

da v letu 2013 vse države izkazujejo precej nižje število patentnih prijav. Izjema je le 

Lihtenštajn, ki je napram letu 2012 število patentnih prijav (13 na milijon prebivalcev) 

povečal na 244(!). To bi lahko pripisali velikim davčnim olajšavam, ki jih nudijo »davčne 

oaze« (Bradley et al. 2015). Položaj evropskih držav z vidika patentnih prijav (na milijon 

prebivalcev) še najbolje prikaže Slika 4.2. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

50 Prijava patenta ne pomeni, da je patent že odobren. Gre za pravni postopek, kjer veljajo strogi, 

običajno nepodaljšljivi roki za potrditev le-tega (URSIL - http://www.uil-sipo.si/).  

2013 

 

2013 

2010 

 

2010 
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Vir: Eurostat, 2016 

Podatki o patentnih prijavah in odobrenih visokotehnoloških patentih pa se ne ujemajo s 

podatki o deležu visokotehnoloških proizvodov v celotnem izvozu posameznih držav 

oziroma EU kot celote, kar je razvidno iz Slike 4.3. Na ravni EU-28 je ta delež v letu 2010 

znašal 16,1 %, 15,3 % v letu 2013 in 17,0 % v letu 2015. Zanimivo je, da imajo države, ki 

imajo največ patentov, praviloma nizke izvozne deleže (izjema je Velika Britanija). To 

velja za Finsko, Švedsko, Dansko in Nemčijo. Vse so v tem kazalniku podpovprečne oz. ne 

dosegajo povprečja EU. Finska ima celo več kot enkrat manjši delež (7 %), kot je to 

povprečje v letu 2015 (17 %). Največ visokotehnoloških proizvodov izvozijo Malta (24,2 

%), Irska (24 %) in Francija (21,6 %). Zanimiv je zlasti primer Malte, ki ga izpostavljamo 

zaradi metodoloških ozirov. Tu bi pričakovali neko razlago, vendar je dostopne publikacije 

– recimo IUS – ne podajo. Dejstvo je tudi, da so v ospredju države, ki nimajo razvitega 

inovacijskega sistema (Madžarska, Češka, Slovaška, Malta), kar napeljuje na domnevo, da 

je tu lociran del proizvodne verige, ki tehnološko ni zahteven, čeprav je končni izdelek (ali 

storitev) klasificiran kot tehnološko zahteven (Adam et al. 2014). 

 Vir: Eurostat, 2016 

Zanimiv je tudi primer Slovenije. Ta ima zelo nizek delež visokotehnološkega izvoza: 

5,3 % (2010), 5,5 % (2013) in 5,9 % v letu 2015. Vendar pa je v publikacijah in lestvicah, 

2010 2013 

Slika 4.3: Prikaz evropskih držav glede na delež (%) visokotehnoloških proizvodov v 

celotnem izvozu v letih 2010 in 2013 
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kjer uporabljajo kombinacijo visokotehnološkega in srednjetehnološkega izvoza, uvrščena 

na sam vrh. Recimo v publikaciji Research and Innovation Performance in EU Members 

States and Associated Countries (European Comission 2013, 250) … je navedeno: 

»…regarding its medium and high-tech trade specialisation where it is second only to 

Germany«.51 Vendar pa v zvezi s tem obstajajo pomisleki, ki zadevajo adekvatnost in 

primerljivost statističnega zajemanja podatkov v Eurostatu oziroma v IUS. Tu lahko 

razberemo, da glede kazalnika »contribution medium and high-tech (MHT) products to 

trade balance«52 (na katerem temelji zgornja navedba), Slovenija dosega 105 odstotkov 

EU-povprečja (IUS 2014, 66), v letu 2015 pa 103 % (IUS 2016, 68). Zanimivo je, da je 

bila večina držav v letu 2014 uvrščena okoli EU-povprečja. Za to obdobje je presenetljiv 

podatek, da ima Makedonija – ki je, pričakovano, po vseh drugih razvojnih in inovacijskih 

kazalnikih na dnu evropskih držav – isto vrednost na tem kazalniku (105 % EU-povprečja). 

Omeniti velja, da so prej – v IUS 2011 – upoštevali drugačno – in verjetno ustreznejšo – 

mero, in sicer delež v izvozu, kjer je Slovenija dosegala sedmo mesto (54,35 % izvoza) 

(Adam et al. 2014). Jasno je, da imamo opravka s problemi klasifikacije tehnološke 

zahtevnosti. Statistike res kažejo postopno povečevanje števila patentnih prijav pri EPO oz. 

PCT, čeprav tudi tam Slovenija ne blesti in se uvršča v spodnjo polovico držav. »Čeprav 

smo v visoki tehnologiji šibki« (Adam et al. 2014), pa hvalijo sofisticiranost slovenskega 

izvoza, vendar še vedno ne vemo, kakšni so dejanski vplivi inovacijske in raziskovalno-

razvojne aktivnosti na gospodarski sistem, podjetništvo in dolgoročen družbeni razvoj. 

4.3 Problematika zajemanja in primerljivosti podatkov 

Kot smo že ugotovili, prihaja pri zajemanju podatkov do določenih problemov, kar pa 

negativno vpliva na primeljivost zajetih podatkov. V tem podpoglavju bomo osvetlili 

okoliščine, ki so botrovale tako izdatnemu povišanju izdatkov za RRD, zlasti za poslovni 

RRD v času vsesplošne krize. Da bi to razumeli, moramo na kratko analizirati tri vidike: 

zajemanje podatkov, klasifikacijo institucionalnih področij ter način, kako sta SURS in 

nato še Evrostat posredovala podatke. Najprej je treba omeniti spremembe v zajemanju 

podatkov oz. t. i. prelom časovne vrste, ki jih je SURS začel izvajati leta 2011 (prvič 

                                                 

51 »…v zvezi z njegovo srednje in visokotehnološko specializacijo trga, kjer je druga za Nemčijo.« 

52 »prispevek srednje in visokotehnoloških (MHT) izdelkov k trgovinski bilanci« 
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pravzaprav že leta 2008, kot je razvidno iz dokumentacije Evrostata, čeprav SURS navaja, 

da je prvič uporabil prelom leta 2011). Z drugimi besedami, spremenila se je metodologija 

zbiranja podatkov, in sicer ne na ravni celotne EU, temveč le v nekaterih – leta 2011 v 

štirih – državah. Če na kratko povzamemo iz gradiva SURS, so povečali vzorec oz. število 

poročevalskih enot ter tistim enotam (podjetjem, ustanovam), ki niso odgovorile na anketni 

vprašalnik, pripisali določeno vrednost. SURS to imenuje uteževanje. Tako so v 

poslovnem sektorju povečali izdatke za RRD za 21 % leta 2011 ter za 22 % leta 2012. 

Drugače povedano: če ne bi uvedli teh metodoloških sprememb, bi bili izdatki za poslovni 

RRD leta 2012 627 mio evrov, z upoštevanjem teh sprememb pa znašajo 764 mio evrov 

(če upoštevamo začasne podatke SURS, vendar tudi poznejša korekcija bistveno ne 

spremeni teh razmerij). 

Problemov je več. Kot prvo, ne vemo niti tega, kaj prelom časovne vrste pomeni v 

smislu medletne primerljivosti, še manj, kaj pomeni v smislu primerljivosti med državami 

EU. Kot drugo, metoda imputacije je v statistiki znana, toda njena uporaba je tvegana. Kar 

zadeva razširitev vzorca, gre to na rovaš centrov odličnosti in podobnih projektov, ki so 

registrirani kot zasebni zavodi, ki jih SURS smatra kot gospodarske družbe (Adam 2015). 

Znano je, da so bile pri nas uvedene davčne olajšave ter državne pomoči za podjetja, ki 

imajo ali prijavijo RRD. Logično lahko sklepamo, da je precej podjetij zainteresiranih, da 

dejavnosti, katerih značaj ni čisto jasen, prijavijo kot RRD.  

Obstajajo argumenti za trditev, da so tudi za Eurostat značilni elementi nedoslednosti in 

nepreglednosti tako v zvezi z metodologijo zajemanja podatkov, kot tudi v zvezi s 

klasifikacijo sektorjev in tudi glede predstavitve podatkov. Opazni sta šibka koordinacija in 

preverjanje podatkovnih baz, ki jih dobijo iz nacionalnih statističnih uradov. Res je, da 

obstaja nekaj publikacij, ki natančneje proučijo stanje v posamezni državi, vendar so te 

analize v glavnem tehnične in malo upoštevajo kontekstualne dejavnike (Adam et al. 2014; 

Adam 2015). 

4.4 Relevantne raziskave visokotehnoloških podjetij v Sloveniji 

V uvodu poglavja smo med drugim zapisali, da bomo v obstoječo analizo vključili tudi 

izsledke dveh relevantnih raziskav slovenskih visokotehnoloških podjetij. Prva (Likar et al. 

2016) temelji na proučevanju malih, srednjih ter velikih slovenskih podjetjih in vključuje 

podatke iz mednarodno standardizirane metodologije EUROSTAT-CIS. Druga (Rašković 



Gojkovič, Uroš. 2017. »Sociokulturne razsežnosti prenosa znanja v okviru akademskega 

podjetništva«, doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

74 

 

 

et al. 2015) pa je plod večletnega raziskovanja v okviru Centra odličnosti za biosenzoriko 

in procesno kontrolo (CoBIK) in je bila sofinancirana s strani Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. Osredotoča se na analizo in spremljanje slovenskih visokotehnoloških 

malih in srednje velikih podjetij, vlogo podpornega okolja ter uresničevanja praks odprtega 

inoviranja in medsebojnega povezovanja oziroma mreženja.  

Če se najprej osredotočimo na prvo raziskavo (Likar et al. 2016), lahko ugotovimo, da 

je njen glavni namen analiza in določitev znanstvenih temeljev z namenom izboljšanja 

procesov inovacije v podjetjih. Raziskava temelji na večini srednjih in velikih slovenskih 

podjetjih in vključuje podatke iz mednarodno standardizirane metodologije EUROSTAT-

CIS. Tako so torej osnova raziskave podatki o inovacijski zmogljivosti CIS (Community 

Innovation Survey), ki v veliki meri vključujejo tudi slovenska podjetja. Najprej so bili 

zbrani podatki s strani Statističnega urada RS (SURS) za obdobje 2004–2006, in sicer za 

1004 slovenska srednja in velika podjetja. Gre za vsa predelovalna in nekaj izbranih 

storitvenih podjetij. Omenjeni podatki se navezujejo predvsem na finančne vložke podjetij. 

Podatke o nefinančnih vložkih podjetij so zbrali na Fakulteti za management (UP) v 

sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko (UL), in sicer v okviru ankete, ki 

je obsegala 62 vprašanj iz širokega nabora potencialno vplivnih dejavnikov z vidika 

upravljanja inovacijskega procesa. Te podatke so dodatno dopolnili s finančnimi podatki 

AJPES-a in baze SRDAP, kjer so na voljo podatki o strukturi zaposlenih. V drugo anketo 

je bilo vključenih 173 predelovalnih in storitvenih podjetij. Na podlagi analize zbranih 

podatkov je mogoče sprejeti naslednje osnovne ugotovitve (Likar et al. 2016): 

- premalo je novih proizvodov z visoko dodano vrednostjo: strategija sledenja tržnih 

proizvodov je v slovenskih podjetjih prevladujoča praksa, medtem ko so za 

najuspešnejša mednarodna podjetja značilne inovacije poslovnega modela; 

- nujen je celovit razvoj inovacijskih potencialov: predvsem s spodbujanjem 

finančnih in nefinančnih vložkov lahko dosegamo pozitivne inovacijske rezultate. 

Pomembno je opozoriti, da so finančni in nefinančni vložki medsebojno neodvisni, 

zato bi bilo osredotočanje na samo enega izmed teh neustrezno; 

- obstajajo pomembne razlike med gospodarskimi panogami: vzorci oblikovanja 

inovacijskih procesov se razlikujejo glede na panogo oziroma dejavnost podjetja. Iz 

tega je mogoče sklepati, da je za doseganje uspešnosti podjetij potrebno prilagoditi 

inovacijske vzvode. 
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Ključna je sicer ugotovitev, da slovenska podjetja niso inovativna v tolikšni meri, kot to 

izhaja iz nekaterih uradnih statističnih analiz. Kot že omenjeno, je eden izmed razlogov za 

to stanje prevladujoča praksa slovenskih podjetij, ki temelji na sledenju inovacijam, 

namesto da bi ustvarjala nove. Razvidno je tudi, da morajo podjetja poleg finančnih 

vlaganj zagotoviti tudi nefinančna, kot je recimo razvoj inovacijsko naravnane 

organizacijske kulture in klime. Skratka, za doseganje ekonomskega, socialnega, 

družbenega in osebnega napredka je potrebno nameniti pozornost ukrepom, s katerimi 

bomo ustvarili ugodne pogoje za povezovanje oziroma učinkovito sinergijo med 

raziskovalno sfero in gospodarstvom. 

Namen druge raziskave (Rašković et al. 2015) je odkrivanje in razčlenitev notranjih in 

zunanjih ovir oziroma spodbud v okviru inovacijskih dejavnosti podjetij, spremljanje 

njihove inovacijske uspešnosti, opredelitev pomena in učinkovitosti podpornega okolja ter 

nadgradnja raziskav od leta 2010 naprej, ko je bila izvedena prva runda. Potekala je v 

obliki elektronskega anketiranja preko spletne aplikacije. Za večjo odzivnost so uporabili t. 

i. telefonski »follow-up«. Sprva je raziskava obsegala približno 2.200 slovenskih 

visokotehnoloških malih in srednje velikih podjetij. Gre predvsem za mala in srednje 

velika visokotehnološka podjetja, ki imajo vsaj 5 zaposlenih in jih OECD, Eurostat in t. i. 

Oslo priročnik klasificirajo kot visokotehnoška. Z vidika proizvodnih panog, ki jih OECD 

klasificira kot visokotehnološke, se mednje v skladu z drugo NACE revizijo (2008) 

uvrščajo: 1) proizvodnja osnovnih farmacevtskih proizvodov in farmacevtskih preparatov, 

2) proizvodnja računalnikov, elektronike in optičnih naprav ter proizvodnja zračnih in 

vesoljskih plovil ter podobnih naprav. Visokotehnoloških storitvenih panog je več in 

vključujejo različne storitve, kot so finančne, zavarovalniške, programerske pravne, 

svetovalne in raziskovalne aktivnosti ter druge podobne panoge. Končni vzorec raziskav je 

skozi leta variiral med 107 in 177 podjetji, ki so se odzvala na vprašanja (Rašković et al. 

2015). 

Rezultati raziskave so pokazali, da je z vidika inovacijske aktivnosti v zadnjih treh letih 

največ anketiranih podjetij aktivnih na področju storitvenih inovacij, procesnih inovacij, 

inovacij v organizacijski strukturi in produktnih inovacij. Razvidno je, da velika večina 

anketiranih podjetij nameni sredstva za raziskave in razvoj; sicer podjetja v ta namen 

povprečno namenijo slabo sedmino prihodkov. Drugače je iz raziskave razvidno, da je le 

majhen del visokotehnoloških podjetij odgovoril na vprašanje v zvezi z zaščito 
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intelektualne lastnine. Tista podjetja, ki so odgovorila, da ščitijo svojo znanje, so najbolj 

pogosto registrirala blagovne znamke in nacionalne patente, medtem ko je manj kot 4 % 

slovenskih visokotehnoloških podjetij v zadnjih treh letih vložilo patent pri Evropskem 

patentnem uradu. Zanimivo je, da istočasno prepoznavajo zaščito intelektualne lastnine kot 

pomembno za njihovo podjetje ter da je takšna zaščita tudi na voljo. Manj kot desetina 

anketiranih podjetij ne ustvari nič prihodkov s prodajo izdelkov in storitev starih 3 leta ali 

manj; v povprečju je ta delež sicer večji kot tretjina ustvarjenih prihodkov. Slaba polovica 

anketiranih podjetij uporablja zunanje izvajanje (outsourcing) RR aktivnosti, v povprečju 

pa ta delež predstavlja približno 5 % njihovih aktivnosti. Prav tako je očitna močnejša 

izraženost t. i. »mehkih« dejavnikov inovacijske aktivnosti kot t. i. »trdih« dejavnikov. Kar 

se tiče t. i. zunanjih dejavnikov, so največja ovira za delovanje visokotehnoloških malih in 

srednje velikih podjetij v Sloveniji v smislu njihove razpoložljivosti predvsem učinkovit in 

fleksibilen trg dela, zasebne podporne institucije in dostop do ustreznih virov financiranja. 

Z vidika učinkovitosti je slovensko podporno okolje ocenjeno zelo slabo. V tem oziru 

izstopa problematika razpisne dokumentacije in rokov, problematika usklajenosti 

podpornih institucij in vprašanje zaposlovanja tujcev. Kot največje prepreke za aktivnost 

visokotehnoloških malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji z vidika razpoložljivosti t. i. 

notranjih dejavnikov izstopajo: problematika zunanjih aktivnosti in financiranja (izven 

podjetja), problematika vključevanja zunanjih kadrov, ki niso zaposleni v podjetju in 

vprašanje sistemov spremljanja in kontrole inovacijske uspešnosti. Na podlagi navedenega 

je mogoče sklepati, da so anketirana podjetja inovacijsko zaprta, saj ne spodbujajo 

dejavnikov t. i. »odprtega inoviranja«. Največ informacij za inoviranje podjetja dobijo od 

tujih kupcev in obiskov sejmov in konferenc v tujini. Iz tega vidika ocenjujejo sodelovanje 

v inkubatorjih in povezovanje z univerzami kot precej manj uporabno. Podjetja se 

financirajo predvsem z lastnim kapitalom, sredstvi iz tujine, kot so recimo sredstva EU, ter 

s podaljševanjem plačilnih rokov. Razvidno je tudi, da se podjetja najbolj povezujejo z 

domačimi in evropskimi partnerji, zlasti s kupci in dobavitelji. V glavnem se podjetja 

poslužujejo zelo omejenih oblik medsebojnega povezovanja oziroma mreženja v okviru 

inovacij. Na osnovi kazalnikov inovacijskih aktivnosti so v sklopu raziskave že tretjo leto 

zapored izračunali dva inovacijska barometra: barometer trenutnega stanja in barometer 

pričakovanj. Glede na leto 2010 je bilo moč zaznati porast obeh barometrov inovacijske 
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aktivnosti v letu 2011, a je v letu 2012 sledil upad obeh barometrov pod stanje iz leta 2010 

(Rašković et al. 2015). 

Iz zapisanega je torej možno sklepati, da slovenska visokotehnološka mala in srednje 

velika podjetja v večini namenjajo delež svojih prihodkov za raziskave in razvoj. Prav tako 

večina teh podjetij ustvarja prihodke s prodajo izdelkov in storitev v zadnjih treh letih. Z 

vidika zunanjih dejavnikov podjetja ocenjujejo kot problematične učinkovitost in 

fleksibilnost trga dela ter dostop do zasebnih podpornih institucij oziroma dostop do 

ustreznih virov financiranja. Z vidika notranjih dejavnikov pa kot problematične ocenjujejo 

zunanje aktivnosti in financiranje izven podjetja, vključevanje zunanjih kadrov, ki niso 

zaposleni v podjetju, in vprašanje sistema spremljanja in kontrole inovacijske uspešnosti, 

kar pomeni, da so anketirana podjetja inovacijsko zaprta, saj ne spodbujajo dejavnikov t. i. 

»odprtega inoviranja«. 

4.5 Ključne ugotovitve 

V zadnjih dveh desetletjih je razvoj znanosti in tehnologije, vključno z naraščajočo 

globalno gospodarsko, tržno, kulturno in tehnološko prepletenostjo sodobnih družb, 

pripeljal do koncepta družbe znanja. V tem konceptu, ki ga je sprejela Evropska unija, je 

glavni proizvodni vir znanje, ki ga družba znanja ustvarja, deli in uporablja za 

zagotavljanje blaginje svojih državljanov (Stehr 2001; UNESCO 2005). Znanje, ki se 

udejanja v obliki družbenih in tehnoloških inovacij, tako zaseda ključno vlogo pri 

spodbujanju gospodarske rasti in konkurenčnosti, pa tudi splošnega razvoja sodobnih 

družb. V tem oziru zelo pomembno mesto v sodobni inovacijski ekonomiji zasedajo 

visokotehnološke inovacije oziroma znanje v ključnih domenah znanosti in tehnologije, ki 

spodbujajo razvoj in rast visokotehnološke industrije in izdelkov z visoko dodatno 

vrednostjo, predvsem na področju nanotehnologije, biotehnologije, IKT in kognitivne 

znanosti (Canton 2005; Nordmann 2004). Če strnemo mednarodno primerjavo inputov 

RRD, lahko rečemo, da se kažejo tri značilnosti strukture RRD v primerjavi z drugimi 

članicami EU-28:  

- z vidika bruto izdatkov za RRD se Slovenija uvršča na sam vrh, če pogledamo 

rast izdatkov med letom 2008 in 2014. Financiranje RRD se je namreč povečalo 

iz 617 na 890 milijonov oz. od 1,63 % BDP na 2,39 % BDP.  
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- Slovenija se uvrsti na prvo mesto tudi, če pogledamo delež bruto izdatkov za 

RRD (BIRR) v poslovnem sektorju. V letu 2014 je tako Slovenija (68,4 %) na 

samem vrhu, pri tem pa je pomembno omeniti, da za kar nekaj držav podatki še 

niso na voljo (Nemčija, Švedska, Italija, Belgija, Nemčija in Avstrija, 

Norveška), za nami sta Danska in Finska.  

- tudi z vidika vlaganj v t. i. državni sektor, v katerega so šteti javni raziskovalni 

inštituti/zavodi (JRO-JRZ), Slovenija izstopa. Ta so namreč večja od vlaganj oz. 

porabe RR-sredstev v visokošolskem sektorju, česar ne moremo reči za večino 

evropskih držav. Slovenija tako z Luksemburgom, Hrvaško, Rusijo, Bolgarijo in 

Romunijo ostaja v majhni skupini držav, ki imajo večja vlaganja v državni 

sektor.  

- podatki SURS kažejo, da se število inovacijsko aktivnih podjetij zmanjšuje kljub 

enormnim vlaganjem v RRD. Še več, medtem ko se število visokotehnoloških 

podjetij v Sloveniji (Eurostat) povečuje, je število inovacijsko aktivnih podjetij v 

Sloveniji (SURS) več kot petkrat manjše.  

- v EU je v tehnološko zahtevnejših dejavnostih zaposlenih 4,0 odstotka od 

celotnega števila zaposlenih, kar postavlja Slovenijo s 5,9 % precej nad 

povprečje EU in na četrto mesto skupaj s Finsko.  

Z vidika outputov se Slovenija odreže slabše, čeprav zaseda solidna mesta, ko gre za 

nekatere outpute. Slovenija je imela v letu 2010 odobrenih osem patentov USPTO oziroma 

štiri na milijon prebivalcev, kar jo uvršča v spodnjo polovico držav EU. Kar se tiče 

patentnih prijav EPO, se Slovenija v letu 2013 znajde tri mesta višje kot leta 2010, čeprav s 

slabšim rezultatom: 8 patentnih prijav oziroma manj kot štiri na milijon prebivalcev. Pri 

tem moramo opozoriti, da v letu 2013 vse države izkazujejo precej nižje število patentnih 

prijav EPO. Podatki o patentnih prijavah in odobrenih visokotehnoloških patentih pa se ne 

ujemajo s podatki o deležu visokotehnoloških proizvodov v celotnem izvozu posameznih 

držav oziroma EU kot celote. V ospredju so namreč države, ki nimajo razvitega 

inovacijskega sistema (Madžarska, Češka, Slovaška, Malta), kar napeljuje na domnevo, da 

je tu lociran del proizvodne verige, ki tehnološko ni zahteven, čeprav je končni izdelek (ali 

storitev) klasificiran kot tehnološko zahteven. Slovenija ima zelo nizek delež 

visokotehnološkega izvoza: 5,3 % (2010), 5,5 % (2013) in 5,9 % v letu 2015. Vendar pa je 
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v publikacijah in lestvicah, kjer uporabljajo kombinacijo visokotehnološkega in srednje 

tehnološkega izvoza, uvrščena na sam vrh.  

Jasno je torej, da imamo opravka s problemi klasifikacije tehnološke zahtevnosti. 

Statistike res kažejo postopno povečevanje števila patentnih prijav pri EPO oz. PCT, 

čeprav tudi tam Slovenija ne blesti in se uvršča v spodnjo polovico držav. Nekatere 

statistike (IUS) hvalijo sofisticiranost slovenskega izvoza, »čeprav smo v visoki tehnologiji 

šibki« (Adam et al. 2014). Obstajajo argumenti za trditev, da so tudi za Eurostat značilni 

elementi nedoslednosti in nepreglednosti tako v zvezi z metodologijo zajemanja podatkov 

kot tudi v zvezi s klasifikacijo sektorjev in tudi glede predstavitve podatkov. Opazni sta 

šibka koordinacija in preverjanje podatkovnih baz, ki jih dobijo iz nacionalnih statističnih 

uradov.  

V zaključku moramo omeniti še dve relevantni raziskavi slovenskih visokotehnoloških 

podjetij. Prva (Likar et al. 2016) temelji na proučevanju malih, srednjih ter velikih 

slovenskih podjetjih in vključuje podatke iz mednarodno standardizirane metodologije 

EUROSTAT-CIS. Druga (Rašković et al. 2015) pa je plod večletnega raziskovanja v 

okviru Centra odličnosti za biosenzoriko in procesno kontrolo (CoBIK). Iz prve raziskave 

izhaja ugotovitev, da slovenska podjetja niso inovativna v tolikšni meri, kot to izhaja iz 

nekaterih uradnih statističnih analiz. Kot že omenjeno, je eden izmed razlogov za to stanje 

prevladujoča praksa slovenskih podjetij, ki temelji na sledenju inovacijam, namesto da bi 

ustvarjala nove. Razvidno je tudi, da morajo podjetja, poleg finančnih vlaganj zagotoviti 

tudi nefinančna, kot je recimo razvoj inovacijsko naravnane organizacijske kulture in 

klime. Skratka, za doseganje ekonomskega, socialnega, družbenega in osebnega napredka 

je potrebno nameniti pozornost ukrepom, s katerimi bomo ustvarili ugodne pogoje za 

povezovanje oziroma učinkovito sinergijo med raziskovalno sfero in gospodarstvom. 

Glavne ugotovitve druge raziskave pa so naslednje. Slovenska visokotehnološka mala in 

srednje velika podjetja večinoma namenjajo delež svojih prihodkov za raziskave in razvoj. 

Prav tako večina teh podjetij ustvarja prihodke s prodajo izdelkov in storitev v zadnjih treh 

letih. Z vidika zunanjih dejavnikov podjetja kot problematične ocenjujejo učinkovitost in 

fleksibilnost trga dela, dostop do zasebnih podpornih institucij oziroma dostop do ustreznih 

virov financiranja. Z vidika notranjih dejavnikov pa kot problematične ocenjujejo zunanje 

aktivnosti in financiranje izven podjetja, vključevanje zunanjih kadrov, ki niso zaposleni v 

podjetju, in vprašanje sistema spremljanja in kontrole inovacijske uspešnosti, kar pomeni, 
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da so anketirana podjetja inovacijsko zaprta, saj ne spodbujajo dejavnikov t. i. »odprtega 

inoviranja«. 

Na podlagi primerjave statističnih podatkov in indikatorskih baz lahko rečemo, da 

Evropska unija daje velik pomen RRD in s tem visokotehnološkim podjetjem. Opozoriti pa 

je treba, da so navkljub enormnim inputom, ki se zlivajo v RRD, outputi oziroma rezultati 

teh vlaganj slabši. Najboljši primer za tovrstni pojav je pravzaprav Slovenija. Kazalci, s 

katerimi merimo vlaganja v RRD, le-to namreč postavljajo na sam vrh (ali zelo blizu) 

držav EU-28. Po drugi strani so njeni rezultati (odobreni patenti, patentne prijave, izvoz 

visokotehnoloških izdelkov) podpovprečni. To potrjujejo podatki SURS, iz katerih je 

razvidno, da se število inovacijsko aktivnih podjetij zmanjšuje, kljub enormnim vlaganjem 

v RRD. Podobno ugotovitev lahko zasledimo v raziskavi Likar in drugi (2016), kjer 

sklenejo, da slovenska podjetja niso inovativna v tolikšni meri, kot to izhaja iz nekaterih 

uradnih statističnih analiz. Tukaj se ne moremo izogniti dejstvu, da prihaja do 

nedoslednosti in nepreglednosti tako v zvezi z metodologijo zajemanja podatkov kot tudi v 

zvezi s klasifikacijo sektorjev in tudi glede predstavitve podatkov.  

 

5 PRENOS ZNANJA V OKVIRU AKADEMSKEGA 

PODJETNIŠTVA 

V prejšnjem poglavju smo spoznali pomen visokotehnološkega podjetništva in 

komercializacije znanja na nadnacionalni in nacionalni ravni držav. Kot smo ugotovili v 

poglavju o visokotehnoloških podjetjih, ki so obenem lahko tudi »akademska«, je glavni 

element prenos oziroma izmenjava znanja. Proces prenosa znanja je potrebno opazovati z 

vidika prenosa znanja znotraj same organizacije med posamezniki, na mikro ravni, kjer 

prenos znanja poteka med posameznikom in organizacijo, na mezzo ravni med 

organizacijami samimi in makro ravni med organizacijami in družbo. Inovativnost v 

organizaciji je razumljiv rezultat upravljanja znanja. Le-ta pa je skupaj s tehnološkim 

napredkom eden glavnih virov ekonomske rasti. V tem poglavju bomo opredelili pomen 

družbe znanja za razvoj akademskega podjetništva in s tem spodbud za prenos znanja. Pri 

tem se bomo fokusirali na dva tipa inovacij: zaprte in odprte (Chesbrough 2006). 

Obravnavali bomo tudi koncept implicitnega znanja, ki igra pomembno vlogo pri 
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upravljanja znanstvenih organizacij in intelektualnega kapitala. V zaključku podpoglavja 

bomo določili indikatorje prenosa znanja med univerzami, JRO in MSVTP predvsem v 

smislu različnih vrst povezovanja in sodelovanja na ravni posameznikov in na ravni 

organizacij. 

5.1 Inovacijske družbe, akademsko podjetništvo in prenos znanja 

Kot smo že ugotovili v prejšnjem poglavju, je razvoj znanosti in tehnologije, vključno z 

naraščajočo globalno gospodarsko, tržno, kulturno in tehnološko prepletenostjo sodobnih 

družb, pripeljal do koncepta družbe znanja. Dandanes se sodobne družbe spopadajo s 

številnimi velikimi izzivi, v Evropskem okviru opredeljenimi kot javno zdravje, starajoče 

se prebivalstvo, energija, voda in hrana, podnebne spremembe, pandemije in družbena 

varnost oz. stabilnost, ki jih v zadnjem času še dodatno poslabšuje svetovna finančna kriza 

(Lund Declaration 2009). Glede na številne nacionalne in nadnacionalne strateške in 

razvojne usmeritve je premostitev teh težav, s tem pa tudi bodoča kakovost življenja, 

odvisna od zmožnosti inoviranja v izdelkih, storitvah, poslovanju ter družbenih procesih in 

modelih (EC 2011, 4). To se kaže tudi v novejši paradigmi inovacijske ekonomije, kjer so 

v središču znanje, tehnologija, podjetništvo in inovacije; prav inovacije in inoviranje pa 

ženejo večjo produktivnost ter posledično gospodarsko rast in družbeni razvoj (Antonelli 

2003).53 Glede tega je mogoče vedno večji delež nacionalnega BDP v razvitih 

gospodarstvih pripisati inovacijam (Canton 2005, 37), osrednji pomen inoviranja pa je na 

ravni nadnacionalnih strateških usmeritev razviden v vodilnih pobudah, kot je »Inovacijska 

unija« EU (EC 2011).  

Zelo pomembno mesto v sodobni inovacijski ekonomiji zasedajo visokotehnološke 

inovacije oziroma znanje v ključnih domenah znanosti in tehnologije, ki spodbujajo razvoj 

in rast visokotehnološke industrije in izdelkov z visoko dodatno vrednostjo, predvsem na 

področju nanotehnologije, biotehnologije, IKT in kognitivne znanosti (Canton 2005; 

                                                 

53 V tem kontekstu je zelo pomembna razpoložljivost finančnih virov, ki so pripravljeni prevzeti 

večja tveganja pri financiranju novih, v investicijskem smislu tudi tveganih oz. negotovih 

tehnoloških inovacij, ki se potencialno obrestujejo šele v srednjem ali dolgem roku. Takšni viri so 

lahko na primer tvegani (zasebni) kapital ali pa (javni) namenski investicijski skladi za 

(nacionalno) strateško pomembne investicije v prebojne tehnološke inovacije. 
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Nordmann 2004). Kljub naraščajoči produkciji znanja v teh in drugih domenah pa je 

dobršen del tega znanja pogosto neizkoriščen oz. nerealiziran v procesih ali izdelkih. 

Študije kažejo, da je EU uspešna v produkciji visokotehnološkega znanja, a zaostaja za 

drugimi regijami, še posebno ZDA, v komercializaciji tega znanja v ključnih, 

visokotehnoloških domenah biotehnologije (Ernst & Young 2013, 25–33), nanotehnologije 

(Savolainen et al. 2013, 73) ter naprednih informacijsko-komunikacijskih tehnologijah 

(van Lieshout et al. 2006, 158). Sama produkcija vrhunskega znanja, brez ustreznega 

podpornega okolja, spodbud in investicij, torej še ne zagotavlja prenosa v nove izdelke in 

procese ter v njihovo komercializacijo, kjer bi lahko služili razvoju gospodarstva in družbe 

ter naslavljanju različnih izzivov in potreb (Adam et al. 2014).  

Z vidika produkcije znanja za visokotehnološke inovacije so še posebno pomembne 

univerze in javne raziskovalne organizacije (JRO), z vidika razvoja in komercializacije 

visokotehnoloških procesov in izdelkov pa dinamična, mala in srednje velika podjetja. 

Zaradi stremljenja po intenzivnejši komercializaciji akademskega znanja in zmanjšanju 

javnega raziskovalnega financiranja oz. povečanju njegove aplikativne (komercialne) 

vrednosti je torej spodbujanje podjetništva, ki uspešno komercializira visokotehnološko 

znanje, eden od ključnih elementov inovacijskega gospodarstva oz. družbe. Na tem 

področju imajo ZDA že precej daljšo tradicijo kot Evropa, kar se kaže tudi v omenjenem 

zaostajanju EU na področju komercializacije visokotehnološkega znanja (Adam et al. 

2014). 

Omenjeni pomen (akademskega) podjetništva in komercializacije znanja na 

nadnacionalni ravni se seveda zrcali tudi na ravni nacionalnih držav. Glede tega je 

ključnega pomena prenos znanja, ki povezuje sfero akademskega in javnega raziskovanja 

ter gospodarsko-podjetniško sfero. Takšen prenos znanja iz raziskovanja v razvoj in 

komercializacijo v podjetniškem sektorju je zajet v konceptu akademskega podjetništva, ki 

ga je mogoče opredeliti kot »prakso, ki se izvaja za prenos znanja med akademskim in 

zunanjim okoljem, s ciljem ustvarjanja ekonomske ali družbene vrednosti tako za zunanje 

akterje kot člane akademskih institucij« (Cantaragiu 2012, 687). Takšne prakse lahko 

zajemajo različne pristope, od komercializacije intelektualne lastnine v obliki patentov in 

licenc do ustanavljanja zagonskih in »spin-off« podjetij na temelju visokotehnološkega 

znanja, ki ga imajo akademske institucije; v okviru tega poglavja pa je proučevanje 

osredotočeno na prenos znanja v smislu različnih oblik bolj ali manj formaliziranega 
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povezovanja in sodelovanja med majhnimi in srednje velikimi visokotehnološkimi podjetji 

(MSVTP) ter akademskimi institucijami (univerzami) in JRO.54  

5.2 Odprte in zaprte inovacije 

Mnogo raziskav o prenosu znanja temelji na spoznanjih literature s področja 

inovativnosti. Cohen in Levinthal (1989) sta ugotovila, da pri spodbujanju novih procesov 

in inovativnosti proizvodov podjetja ne vlagajo le v RRD, temveč razvijajo in vzdržujejo 

svoje absorpcijske sposobnosti vključevanja, preobražanja in uporabe zunanjega znanja 

(Cohen in Levinthal 1989, 593). Podjetja tako niso usmerjena zgolj v ustvarjanje 

inovativnosti, temveč si prizadevajo vzdrževati svoje absorpcijske sposobnosti razvijanja 

dolgoročnih konkurenčnih prednosti. Cohen in Levinthal (1989) prenos znanja tesno 

povezujeta tako s procesi kot produkti inovativnosti in učenja.  

Podjetja se morajo prilagajati procesom in produktom inovativnosti ter se od 

tradicionalnega, zaprtega modela inovacij (zaprte inovacije) vse bolj približevati odprtemu 

modelu inovacij (odprte inovacije). Pri prvem modelu podjetja ustvarjajo, razvijajo ter 

tržijo svoje znanje in ideje, medtem ko model odprtih inovacij podpira pretok znanja in 

idej v in iz podjetij zaradi poroznih organizacijskih meja inovativnosti (Morris et al. 2008, 

97). 

Izraz »odprte inovacije« je prvi uporabil Henry William Chesbrough, da bi opisal 

paradigmatski preobrat: staro paradigmo »zaprtih inovacij«, pri kateri se podjetja pri 

ustvarjanju znanja in posredovanju le-tega trgu v obliki novih proizvodov in storitev 

močno opirajo sama nase (in so samozadostna), saj ne zaupajo bodisi v kvaliteto bodisi v 

dostopnost ali sposobnost idej drugih (Chesbrough 2006, 20). »Odprte inovacije« lahko 

razumemo kot »uporabo namenskega pritoka in odtoka znanja, da bi spodbudili notranjo 

inovativnost in razširili trge za zunanjo uporabo inovativnosti (Chesbrough, Vanhaverbeke 

in West 2008, 1). Opredelimo jo lahko kot »paradigmo, ki sprejema stališče, da podjetja 

pri pospeševanju svoje tehnologije zmorejo in bi si tudi morala prizadevati uporabljati 

zunanje ideje, kot tudi notranje, ter tudi notranje in zunanje poti do trga« (Chesbrough 

                                                 

54 Prenos znanja oz. urejanje pravic iz intelektualne lastnine, ki izhaja iz javno financiranih raziskav 

in razvoja, je lahko dokaj težaven, saj ga pogosto ovira neustrezna oz. neurejena zakonodaja glede 

odnosa med javno raziskovalno in gospodarsko sfero. (Adam et al. 2014) 
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2006, 24). Ta model lahko poimenujemo »zunanje« inovacije zato, ker obstaja mnogo poti 

za pretok idej v procese ter mnogo načinov prenašanja idej na trg. Možnosti, ki se ponujajo 

pri uporabi znanja o trgu, vključujejo uporabo znanja za trg nekega drugega podjetja, 

uporabo tehnoloških odcepljenih delov podjetij za nove trge ter vstop na trg z uporabo 

podjetju lastnih marketinških in prodajnih poti (Chesbrough et al. 2008, 3). Bolj plastičen 

prikaz različnih pogledov na inovacije je razviden iz primerjave principov zaprtih in 

odprtih inovacij v Tabeli 5.1. 

Tabela 5.1: Primerjava principov zaprtih inovacij ter jih vzporeja s principi odprtih 

inovacij 

PRINCIPI ZAPRTIH INOVACIJ PRINCIPI ODPRTIH INOVACIJ 

Pametni ljudje iz našega področja so zaposleni 

pri nas. 

Ne zaposlujemo vseh pametnih ljudi. 

Prizadevamo si, da bi zaposleni sodelovali s 

pametnimi ljudmi znotraj in zunaj podjetja. 

Da bi lahko ustvarili dobiček od RRD, ga 

moramo najprej odkriti, nato razviti ter ga 

sami odposlati. 

Zunanja RRD lahko ustvarja veliko vrednost; 

notranjo RRD potrebujemo, da bi dobili del te 

vrednosti. 

Če ga bomo odkrili, ga bomo prvi predstavili 

trgu. 

Da bi imeli dobiček, nam ni potrebno 

vpeljevati raziskav. 

Zmagalo bo podjetje, ki bo inovacijo prvo 

predstavilo trgu. 

Bolje si je prizadevati za boljši podjetniški 

model kot pa priti prvi na trg. 

Zmagali bomo, če bomo ustvarili največ idej in 

najboljše ideje v industriji. 

Zmagali bomo, če bomo kar najbolje uporabili 

notranje in zunanje ideje. 

Biti moramo pozorni na svojo intelektualno 

lastnino, zato da konkurenca ne profitira na 

račun naših idej. 

Od podjetij, ki uporabljajo našo intelektualno 

lastnino, bi morali imeti korist, ter kupiti 

intelektualno lastnino drugih podjetij, če je 

boljši kot naš lasten podjetniški model. 
 

Vir: Zerwas 2014, 61 

 

Rigby in Zook navajata štiri razloge, zakaj se podjetja vedno bolj nagibajo k 

principom odprte inovativnosti (Rigby in Zook 2002, 82-84): 

- Vpeljevanje novih idej je dober način za krepitev osnovnih gradnikov inovacije, kar 

pomeni, da lahko podjetja ob uporabi zunanjih virov potencialno ponudijo več in 

boljše rezultate. To pa zato, ker se stroški, kvaliteta in hitrost inovacij izboljšajo, 

kadar imajo ljudje na voljo več idej in raznovrstnega znanja.  
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- Prenašanje idej je dober način za dvig dobička, kar pomeni, da imajo ideje podjetja 

lahko tržno vrednost, ki jo je mogoče izkoristiti s pomočjo prodaje, licenciranja, 

ipd. drugim podjetjem.  

- Prenašanje idej podjetjem ponuja način, kako izmeriti resnično vrednost inovacije 

in ugotoviti, ali je mogoče zagotoviti nadaljnje investicije, kar pomeni, da lahko 

ponudbe znotraj podjetja razvitih idej zunanjim trgom služijo kot test ugotavljanja 

resnične tržne vrednosti teh idej.  

- Prenašanje in vnašanje idej pomaga podjetjem razjasniti, kje so njihove prednosti, 

saj podjetja svoje temeljne dejavnosti pogosto ocenjujejo širše, kot v resnici so, 

tržno znanje pa jim pomaga ugotoviti, kje so močnejši in kje šibkejši, kot so 

predvidevali.  

Model odprte inovativnosti je pristop, ki se nanaša na izzive inovativnosti, vendar je 

zgolj dopolnilo h korakom, potrebnim za rešitev osnovnega problema inovativnosti, ne pa 

tudi rešitev sama na sebi. Osnovni problem inovativnosti ni v iskanju vedno več novih idej, 

temveč gre za to, da se vzpostavi način vodenja organizacije, ki je odprt do raziskovanja 

novih idej in je najbolj obetavne ideje pripravljen tudi podpreti z viri in nadarjenimi ljudmi 

(Denning 2005, 8). Ta problem je relevanten predvsem z vidika sposobnosti preobražanja 

in izkoriščanja. Kot je opozoril Denning (2005), se preobražanje in izkoriščanje opirata na 

izboljšanje in krepljenje rutin in prav zato so lahko nekateri načini vodenja organizacije za 

inovativnost problematični. 

Z vidika inovativnosti je za prenos znanja pomembno, da podjetja zmorejo in si 

prizadevajo uporabljati tako zunanje kot notranje znanje, da bi spodbudila notranjo 

inovativnost in razširila svoje trge za zunanjo uporabo inovativnosti. Podjetja bi morala 

uporabljati model odprtih inovacij. Prizadevati bi si morala za pridobivanje in uporabo 

zunanjega znanja. Zunanje znanje in ideje bi morale pritekati v podjetja zato, da bi z 

uporabo zunanjih virov potencialno lahko ponudile boljše rezultate. Odprta inovativnost 

združuje notranje in zunanje ideje ter s pomočjo zunanjih kanalov, ki ustvarjajo dodatno 

vrednost in konkurenčno prednost, trdno podpira uvajanje notranjih idej na trg. Ključ do 

uporabe znanja za zunanjo inovativnost je v razvijanju konceptov, sposobnih podpiranja 

novih oblik sodelovanja, uporabe znanja in njegove absorpcije. Predvsem je pomembno, da 

v podjetjih pride do vzpostavitve načina vodenja podjetja, ki bi bil odprt do raziskovanja 

novih idej (Zerwas 2014). 
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5.3 Koncept implicitnega znanja 

Ko govorimo o inovativnosti, ne moremo mimo koncepta implicitnega znanja. Gre za 

ključen dejavnik v inovacijskem procesu oziroma produkciji novega znanja. Koncept 

implicitnega znanja ali »tihega« znanja – kot ga prevajajo nekateri – je posebnega pomena 

z vidika upravljanja znanstvenih organizacij in intelektualnega kapitala. Polanyi-ev 

koncept znanja temelji na naslednjih tezah (Polanyi 1967): 1) resničnega odkritja ni 

mogoče razložiti z nizom zapletenih pravil ali algoritmov, 2) znanje je javno in v veliki 

meri tudi osebno, 3) znanje, ki poudarja eksplicitno znanje, je temeljno in 4) vso znanje je 

implicitno ali pa izvira iz implicitnega znanja. Polanyi (1967) je v obravnavi tematike 

tihega znanja zapisal, da »vemo več, kot mislimo« in tako nekako že nakazal, v katero smer 

se nagiba in v tem smislu definiral dve obliki znanja: 

- »Tiho« znanje ali implicitno znanje: je osebno in se uporablja v specifičnem 

kontekstu. Zelo težko ga je razložiti oziroma določiti in ga prenesti v formalno 

obliko.  

- Eksplicitno ali kodificirano znanje: gre za znanje, ki ga lahko, v primerjavi s tihim 

znanjem, prenesemo v formalizirano obliko. Govori o poznavanju predmeta ali 

pojava, ki je v središču pozornosti. 

Polanyi prav tako meni, da ljudje znanje pridobivajo z aktivnim oblikovanjem izkušenj, 

ki so jih pridobili v procesu ustvarjanja znanja, in nadaljuje, da torej v vsaki dejavnosti 

obstajata dve različni ravni ali dimenziji znanja. Eksplicitno in tiho znanje se medsebojno 

dopolnjujeta. Tiho znanje deluje kot znanje v ozadju, ki pomaga pri uresničevanju naloge, 

ki je v središču pozornosti. Opredelitev tihega znanja moramo razumeti v okviru 

specifičnega konteksta. Na primer, pri branju besedila besede in jezikovna pravila delujejo 

kot tiho podrejeno znanje, medtem ko je pozornost bralca usmerjena na pomen besedila 

(Polanyi 1967, str. 8-9). 

Navdihnjen z »Gestalt« psihologijo je Polanyi na proces vedenja gledal kot na skupino 

nepopolnih znamenj, tako senzo-motoričnih kot spominskih, ki so integrirani v določene 

kategorije. S kategorizacijo v bistvu osmišljamo realnost. Vzorci kategorije vsebujejo 

teorije, metode, čustva, vrednote in spretnosti, ki se lahko uporabljajo na tak način, da so v 
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skladu s tradicijo veljavni. Ta integracija je neformalno dejanje uma in ga ni mogoče 

zamenjati s formalnim dejanjem (Polanyi 1967). 

Polanyi-eva teorija se torej ukvarja tudi s tem, kako ljudje pridobijo in uporabijo znanje. 

Na začetku je v svoji delih uporabljal glagol »vedeti« in samostalnik »znanje« kot 

sopomenki, kljub temu pa je kasneje poudarjal dinamičnost glagola in statičnost 

samostalnika. Ko je torej bil poudarek na dinamičnih lastnostih, je uporabljal glagole kot 

sta »vedeti« ali »učenje«. Polanyi poudarja tudi funkcionalni vidik znanja v smislu, da je 

znanje orodje, s katerim bodisi izvajamo že pridobljeno znanje ali pridobivamo novo. Ko 

poudarja statične lastnosti, Polanyi uporablja samostalnik, kot je »znanje«, ali pa poudarja 

funkcijo znanja. Statična razsežnost opisuje funkcionalne lastnosti znanja, torej kako se 

lahko znanje kot predmet uporablja v različnih okoliščinah. Samostalniki sicer potrebujejo 

dinamične glagole, da opišejo kako je bilo pridobljeno novo znanje, kako je nastalo 

oziroma ali je časovno neustrezno (Polanyi 1967). 

Podrejena zavest in osrednja zavest se medsebojno izključujeta. Če recimo pianist 

preusmerja pozornost od skladbe na gibe s prsti, postane zmeden in se lahko ustavi. 

Polanyi poudarja, da so ljudje ves čas v procesu vedenja, v katerem preklapljajo med tihim 

in eksplicitnim znanjem. To je ključna človekova zmožnost za kombiniranje »starega in 

dobro znanega« z »novim in nepredvidenim«. Ključno vprašanje, ki se postavlja, je kako 

se priučiti tihega znanja, kako se ga aktivira in kako ga razširiti v skupini (Polanyi 1967). 

Tiho znanje sestavljajo kognitivni in tehnični elementi. Prvi pomagajo ljudem pri 

izdelavi orisov, paradigm, perspektiv, prepričanj in stališč v njihovih mislih, ki so temelj za 

opredelitev in dojemanje sveta. Nanašajo se predvsem na razmislek o tem, »kaj je« in 

»kako bi moralo biti«. Tehnični elementi pa po drugi strani vsebujejo konkretne veščine in 

spretnosti oziroma t. i. »know how« (Nonaka in Takeuchi 1995). 

Če povzamem, Polany meni, da je tiho znanje pomembnejše za človeški razvoj, saj 

ljudje in organizacije pridobivajo znanje predvsem z izkušnjami oziroma s svojim 

obstojem. Znanje, ki ga lahko zapišemo s črkami oziroma s številkami, je po njegovem 

mnenju samo vrh ledene gore. Ker je večina znanja v organizaciji implicitnega, še 

neizoblikovanega, je pomembno, da se zavedamo vloge tovrstnega znanja ter da ga 

zmoremo in znamo tudi aktivirati. Aktivacija implicitnega znanja pomeni, da zaposleni 

sodelujejo z vsem svojim znanjem, s svojimi idejami in sposobnostmi, s čimer lahko 

prispevajo veliko več, kot določa njihov obseg delovnih nalog. 
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5.4 Kazalniki prenosa znanja in akademska podjetja 

Medtem ko klasičen, »zaprti« inovacijski model kot osrednje vire inovacij obravnava 

velika podjetja z internimi, zaprtimi razvojno-raziskovalnimi oddelki, pa se sodobnejši 

pristopi, kot je model »odprtega inoviranja« (Chesbrough 2006), osredotočajo na inovacije, 

ki se napajajo iz bolj odprtega pretoka znanja med različnimi akterji in deležniki v 

obsežnih in raznovrstnih omrežjih,55 ne nazadnje tudi zato, ker sodobni (tehnološki) 

inovacijski izzivi pogosto zahtevajo multidisciplinarno znanje in pristop (Canton 2003). 

Znanje na področju novih in nastajajočih tehnologij se pogosto poraja v raziskovalnih 

oddelkih univerz in JRO, MSVTP pa so lahko dovolj prožna in dinamična, da ga naglo 

prevedejo v komercialne izdelke, še posebno, če so si v sodelovanju z drugimi subjekti 

zmožna porazdeliti stroške in tveganja raziskav, razvoja in komercializacije. Pri tem je 

treba omeniti tudi koncept socialnega kapitala, opredeljenega kot pozitivna družbena 

razmerja med različnimi subjekti, ki povečujejo sodelovanje in verjetnost ustvarjanja 

kolektivnih ali ekonomskih rezultatov kot ključnega vira za vzpostavljanje in širitev 

omrežij zaupanja in recipročnosti (Putnam 1995). Raznolika omrežja tako omogočajo 

dostop do različnih informacij in naborov veščin (Uzzi in Dunlap 2005; Gómez-Gras 

2006), raznovrstnost omrežij podjetnikov pa ima največji pozitivni učinek na uspešnost oz. 

zmogljivost majhnih podjetij (Stam et al. 2014). V obravnavnem okviru gre torej za 

omogočanje in spodbujanje prenosa znanja med univerzami, JRO in MSVTP predvsem z 

različnimi vrstami povezovanja in sodelovanja na ravni posameznikov in na ravni 

organizacij. 

V tem pogledu lahko prenos znanja zajema različne prakse in oblike. Lahko je bolj 

formaliziran, v obliki skupnih projektov, sodelovanja v tehnoloških platformah in 

soavtorskih objav ali pa manj formalen, v obliki mreženja, delnih zaposlitev raziskovalcev 

                                                 

55 Modela "zaprtega" in "odprtega" inoviranja nista nujno v konfliktu ali medsebojno izključujoča, 

temveč jih podjetja lahko uporabljajo v različnem obsegu in za naslavljanje različnih izzivov. 

Prvega velika podjetja tako na primer še vedno najpogosteje uporabljajo za povečevanje 

konkurenčnosti, drugega pa za reševanje specifičnih problemov v podjetju ali novih uporab 

obstoječih tehnologij. V prihodnje se pričakuje večja raba poslovnih modelov »koopeticije« 

(kooperativne kompeticije) med različnimi podjetji in JRO, predvsem v fazi raziskav in razvoja, 

torej v predkomercialni fazi.  
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v drugih institucijah in podjetjih ter vključevanj univerzitetnih študentov. Tako formalna 

kot neformalna omrežja so ključni dejavniki za izboljšanje intenzivnosti prenosa znanja 

(Padilla-Meléndez et al. 2013, 297).  

Ker je v sodobnem gospodarsko, tržno, kulturno in tehnološko prepletenem svetu vedno 

bolj pomembna mednarodna dimenzija, predvsem v majhnih državah, ki glede 

gospodarskega razvoja niso med visokotehnološkimi voditelji z obsežno razvitimi sektorji 

nacionalne industrije, je v okviru inovacijske dejavnosti podjetij ključnega pomena tudi 

vidik sodelovanja s tujino, na primer kot sodelovanje v mednarodnih (evropskih) projektih, 

povezovanje v mreže, raziskovalno in razvojno sodelovanje s tujimi institucijami in 

podjetji ter izmenjava sodelavcev. Spodbujanje »inovacijskega sodelovanja« tako na 

nacionalni kot na mednarodni ravni ima znaten in pozitiven učinek na inovacijsko 

dejavnost podjetja (Jaklič et al. 2008).  

Osrednja teza poglavja tako predpostavlja, da imajo MSVTP glede na spodaj 

opredeljene kazalnike intenziven prenos znanja (v obliki povezav in sodelovanja) v 

domačem (slovenskem okolju) in da v tem oziru sodelujejo tudi s tujino. Raziskovalno 

vprašanje torej proučuje, ali v vzorcu zajeta MSVTP v okviru prenosa znanja dejansko več 

sodelujejo z javnim akademskim (univerzami in JRO) ali z zasebnim podjetniškim 

sektorjem (drugimi podjetji), če delujejo bolj kot raziskovalne skupine ali kot tržna 

podjetja ter če bolj sodelujejo z domačim (slovenskim) ali s tujim okoljem . 

Indikatorji za merjenje (intenzivnosti) prenosa znanja oz. inovacijskega sodelovanja v 

tem smislu zajemajo več različnih oblik povezanosti in sodelovanja v okviru socialnega 

kapitala. Kazalniki od ena do pet so osredotočeni na prenos znanja v domačem 

(slovenskem) prostoru, kazalniki šest, sedem in osem pa na prenos znanja v mednarodnem 

prostoru. 

V nacionalnem okviru prvi indikator meri povezanost in sodelovanje z univerzami, JRO 

in drugimi podjetji prek članov raziskovalne skupine. V tem sklopu je navedeno število 

članov raziskovalne skupine (v deležu glede na vse zaposlene) ter število doktorandov in 

mladih raziskovalcev, njihove morebitne dodatne zaposlitve ter članstvo v programskih 

skupinah (PS) drugih poslovnih subjektov. V tem pogledu gre lahko za bolj formalen 

prenos znanja prek raziskovalcev (eksplicitno delo na skupnih raziskavah in projektih) ali 

pa za manj formalne oblike prenosa, saj je znanje strokovnjakov pogosto v obliki »tihega 

znanja«, ponotranjenega strokovnega znanja in izkušenj ter osebnih mrež in povezav z 
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drugimi raziskovalci (socialnega kapitala), ki ga uporabljajo pri delu v različnih okoljih. 

Število doktorandov in mladih raziskovalcev lahko nakazuje bolj intenzivno raziskovalno-

razvojno dejavnost ter prenos znanja iz javnega akademskega (predvsem univerzitetnega) 

okolja. Drugi meri sodelovanje raziskovalcev s soavtorstvom v znanstvenih objavah skupaj 

z raziskovalci iz drugih subjektov ter produkcijo znanstvenih člankov in njihovo citiranost 

na ravni raziskovalnih skupin posameznih MSVTP. Tretji meri povezanost in sodelovanje 

podjetja z univerzami, JRO in drugimi podjetji tako z uradnimi in manj uradnimi stiki, s 

sodelovanjem in usmerjanjem študentov ter s soudeležbo pri ustanavljanju novih poslovnih 

subjektov, vključno s »spin-off« podjetji. Četrti meri članstvo v nacionalnih mrežah, 

centrih in tehnološkem parku Ljubljana, peti pa sodelovanje podjetja z univerzami, JRO in 

drugimi podjetji v okviru nacionalnih projektov ARRS (Agencije za raziskovalno 

dejavnost republike Slovenije), kot tudi projektov ministrstev in drugih javnih agencij. 

V mednarodnem okviru šesti indikator meri sodelovanje raziskovalcev s soavtorstvom v 

znanstvenih objavah skupaj s tujimi raziskovalci, sedmi meri sodelovanje podjetja s tujimi 

institucijami in podjetji v okviru mednarodnih EU-projektov v 7. okvirnem programu in v 

morebitnih drugih mednarodnih projektih, osmi pa članstvo v tujih mrežah ter sodelovanje 

s tujimi podjetji in univerzami. 

5.5 Ključne ugotovitve 

Če povzamemo, družba znanja se udejanja v obliki družbenih in tehnoloških inovacij in 

tako zaseda ključno vlogo pri spodbujanju gospodarske rasti in konkurenčnosti, pa tudi 

splošnega razvoja sodobnih družb. Z vidika produkcije znanja za visokotehnološke 

inovacije so še posebej pomembne univerze in javne raziskovalne organizacije (JRO), z 

vidika razvoja in komercializacije visokotehnoloških procesov in izdelkov pa dinamična, 

mala in srednje velika podjetja. Posledično je koncept prenosa znanja tesno povezan s 

konceptom akademskega podjetništva, pri katerem je poudarjen predvsem prenos znanja z 

univerzitetnega oz. akademskega raziskovalnega okolja na trg prek bolj trdih rezultatov, 

kot sta patentiranje in licenciranje, ki so po naravi bolj podjetniški, ali pa prek mehkih 

dejavnosti, ki so po naravi bolj akademske, kot so znanstvene objave in javno financirani 

raziskovalni projekti (Cantaragiu 2012, 684–687). Kljub temu pa si večina akademskih 

podjetij že po definiciji prizadeva (tudi) za uresničevanje podjetniških ciljev, torej 

ustvarjanje dobička oz. ekonomske vrednosti, pri katerih znanstveno-raziskovalna 
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dejavnost služi razvoju tržnih izdelkov. Ta podjetja se morajo prilagajati procesom in 

produktom inovativnosti ter se od tradicionalnega, zaprtega modela inovacij vse bolj 

približevati odprtemu modelu inovacij, ki omogoča pretok znanja in idej v in iz podjetij 

zaradi poroznih organizacijskih meja inovativnosti. Pri tem je pomembno omeniti 

implicitno znanje, ki je posebnega pomena z vidika upravljanja znanstvenih organizacij in 

intelektualnega kapitala. Med drugim smo identificirali ključne kazalnike prenosa znanja, 

ki so: 1) povezanost in sodelovanje z univerzami, JRO in drugimi podjetji prek članov 

raziskovalne skupine, 2) produkcija znanstvenih člankov in citiranost ter povezanost in 

sodelovanje prek soavtorskih objav, 3) povezanost in sodelovanje z univerzami, JRO in 

drugimi podjetji, 4) članstvo v nacionalnih tehnoloških mrežah, centrih in tehnološkem 

parku, 5) projektno sodelovanje v nacionalnem okviru, 6) soavtorske objave s tujimi 

raziskovalci, 7) projektno sodelovanje v mednarodnem (EU) okviru, 8) članstvo v tujih 

mrežah in sodelovanje s tujimi podjetji ter univerzami. 

 

6 ORGANIZACIJSKA KULTURA V OKVIRU AKADEMSKEGA 

PODJETNIŠTVA 

V prejšnjem poglavju smo dognali, da lahko akademsko podjetništvo razumemo kot 

proces prenosa znanja v obliki sodelovanja, ki presega zgolj ekonomske odnose. Navedeni 

proces, če ga opredelimo kot institucionalizirano posredno obliko družbene menjave, 

temelji na normah in vrednotah, ki služijo kot mediator oziroma dejavnik prenosa znanja. 

Namreč, le vrednote, ki so naklonjene prenosu znanja, omogočajo organizacijsko kulturo, 

ki daje ugodne pogoje za učinkovit prenos znanja ne samo na mikro, ampak tudi na mezo 

ter makro ravni. Kot že omenjeno v poglavju o prenosu znanja (5.), je večina znanja v 

organizaciji implicitnega, še neizoblikovanega, zato je pomembno, da se zavedamo vloge 

tovrstnega znanja ter da ga zmoremo in znamo tudi aktivirati. Aktivacija implicitnega 

znanja pomeni, da zaposleni sodelujejo z vsem svojim znanjem, s svojimi idejami in 

sposobnostmi, s čimer lahko prispevajo veliko več, kot je njihov obseg delovnih nalog. 

Seveda pa morajo biti zato motivirani – pri tem pa je pomembna organizacijska kultura 

organizacije, kot tudi individualno počutje in zadovoljstvo posameznika znotraj 

organizacije. 
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Zato je potrebno opredeliti pojem in različne pristope k proučevanju organizacijske 

kulture. Namen tega poglavja je torej predstaviti in pojasniti različne načine, kako 

operacionalizirati organizacijsko kulturo v okviru (akademskega) podjetništva, za katerega 

smo ugotovili, da temelji na prenosu oziroma izmenjavi znanja. Pri tem bomo poskušali 

opredeliti tudi pozitiven vpliv organizacijske kulture na prenos znanja in nakazati 

povezavo s socialnim kapitalom – enim od temeljnih konceptov te doktorske disertacije.  

6.1 Nacionalna kultura in organizacijska kultura 

Globalizacija je gotovo pojav, ki v zadnjih desetih oziroma dvajsetih letih zaznamuje 

vse vidike družbenega, pa tudi ekonomskega dogajanja in z vidika poslovanja različnih 

organizacij vpliva na upravljavske odločitve tistih, ki usmerjajo delovanje teh organizacij. 

Ali globalizacija kot zunanji dejavnik upravljalskih procesov pomeni težnjo k univerzaciji 

menedžmenta ali velja iskati odgovore nanjo v višji stopnji individualizacije in iskanja in 

poudarjanja lastne identitete, je zagotovo vprašanje, ki zahteva pogled na poslovno okolje 

in upravljanje v širšem kontekstu in upoštevanje tudi, oziroma predvsem, družbenih 

vidikov organizacijskega okolja, med njimi pojma t. i. organizacijske kulture.  

Poslovanje neke organizacije je ob ekonomskih in finančnih dejavnikih odvisno tudi od 

dejavnikov človeških in družbenih odnosov oziroma socialnih interakcij med člani 

organizacije, ti pa so nadalje odvisni od družbenega oziroma kulturnega ozadja navedenih 

akterjev. Tovrstno razmišljanje univerzalnost razume kot oviro pri interakciji različnih 

kultur ter zahteva prepoznavanje večdimenzionalnosti organizacij s strani njihovih vodij, 

kar naj bi bilo značilno za vzhodni menedžment.   

Kljub obstoju in uporabnosti z globalizacijo nastajajočih standardnih organizacijskih 

oblik torej narašča potreba po prilagajanju organizacij »lokalnim karakteristikam trga, 

legislativnemu in fiskalnemu režimu, sociopolitičnemu in kulturnemu sistemu države, v 

kateri (organizacije) poslujejo.« (Jelovac in Rek 2010, 24). Pri tem je pomembno 

poznavanje širšega kulturnega konteksta skupnosti, v kateri organizacija deluje in z njo 

pogojenega notranjega okolja organizacije, ki »definira in vrednoti določena polja skupnih 

skladov vednosti in identificira zaposlene z njimi.« (Jelovac in Rek 2010, 24). Navedena 

pojava označujemo s terminoma »nacionalna kultura« in »organizacijska kultura«.  

Nacionalno kulturo določajo vrednote, ki jih pripadniki nekega naroda ponotranjijo 

skozi procese socializacije na primarni (družina) in sekundarni ravni (izobraževanje) ter jih 
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z vidika poslovnega delovanja okrepijo znotraj delovne organizacije. Pri vrednotah 

govorimo o simbolih, izraženih v verbalni in neverbalni govorici pripadnikov neke kulture 

ter o objektih kot nosilcih specifičnih kulturnih pomenov. Kulturo razvitih zahodnih družb 

in njene kulturne identitete so sooblikovali različni pogoji in dejavniki, ki se zrcalijo v t. i. 

multikulturalizmu. Le-tega nekateri raziskovalci družbenih pojavov označujejo kot gonilo 

razvoja in napredka, nekateri pa v njem prepoznavajo resno grožnjo za razkroj zahodne 

družbe. Večkulturnost je torej struja, ki jo razume v negativnem kontekstu, interpretira kot 

nevarnost za identifikacijo pripadnikov enega naroda s svojo skupno kulturo ter za 

kulturno jedro neke nacije, brez katere njen obstoj ni mogoč. Zagovorniki večkulturnosti 

pa nasprotno, večjo nevarnost prepoznavajo v monokulturi, ki pogosto pomeni 

izključevanje drugih in drugačnih.  

Organizacijska kultura na drugi strani je pojem, ki je pogostejši v poslovni oziroma 

upravljalski teoriji, nekateri avtorji jo povezujejo s preučevanjem premika svetovnega 

ekonomskega sistema iz zahodne v vzhodno ekonomijo – na vprašanje, kako je razvojni 

preboj mogoč v neindustrializiranih državah, se je odgovor začel iskati z vidika 

razumevanja in interpretacije kulturnih razlik.  

Notranje okolje organizacij torej poseduje svojo priučeno, enkratno kulturo, ki nastaja v 

procesu reševanja problemov. Pojav, ki ustvarja kontekst delovanja neke organizacije, z 

oblikovanjem njej edinih norm, vrednot in motivacijskih elementov, se imenuje tudi 

organizacijska kultura in pomeni način opredeljevanja članov neke organizacije tako do 

sebe kot dela te organizacije kot do organizacije same. Organizacijska kultura je proces, ki 

za posameznega člana organizacije v kontekst postavlja različne dogodke, delovanja in 

situacije ter z legitimiranjem določenega načina vedenja usmerja delovanje članov 

organizacije.  

Delovanje posameznih članov organizacije za doseganje skupnih ciljev je z vidika 

upravljalskih spretnosti osrednji cilj izgrajevanja organizacijske kulture. Skupni cilji so po 

Stiligojevi (Stiligoj 1993, 78) med drugim tudi uvajanje inovacij, izraba vseh 

razpoložljivih virov organizacije, tudi zviševanje kvalifikacijske ravni zaposlenih: torej 

segmenti, ki jih lahko povezujemo tudi z absorpcijsko zmogljivostjo organizacije ter 

odprtostjo do različnih, tudi zunanjih virov znanja. Organizacijska kultura, ki rezultira v 

kreativnosti ter identifikaciji zaposlenih s cilji in vizijo organizacije, njihovi motiviranosti, 
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zavzetosti in pripadnosti, pomeni višjo produktivnost kot ekonomično rabo razpoložljivih 

virov in s tem večjo rentabilnost vloženega kapitala.  

Organizacijska kultura je lastnost organizacije z vrsto skupnih pomenov, ki ga imajo 

člani organizacije, zanimanje za pojav organizacijske kulture pa je zavoljo umeščanja 

pojava v različne vede oziroma kontekste (ekonomski, politični, družbeni ipd.) zadnjih 

nekaj desetletij pripeljalo do velikega števila definicij tega pojava. Jelovac je povzel nekaj 

tistih, ki so se uveljavile predvsem v poslovnih vedah in so tudi najbolj relevantne za 

namene pričujoče doktorske disertacije. Jacques je tako, na primer, pojasnjeval kulturo 

tovarne, ki pokriva »širok spekter obnašanj, načinov produkcije, veščin in tehničnega 

znanja, ki so potrebni za določeno delovno mesto.« (Jacques v Brown, 1998, 7) Eldridge in 

Crombie sta nadaljevala z definicijo, da »kultura ene organizacije kaže na enkratno 

konfiguracijo norm, vrednot, prepričanj, vzorcev obnašanja itn., ki opredeljujejo način, po 

katerem se skupine in posamezniki združujejo, da bi nekaj storili.« (Eldridge in Crombie v 

Brown, 1998, 7). Po Schwartzu in Davisu, ki sta organizacijsko kulturo opredelila kot 

»vzorec prepričanj in pričakovanj, deljenih s strani organizacije, ki ustvarjajo norme …«, 

ter »močno oblikujejo obnašanje posameznikov in skupin v organizaciji« (Schwartz in 

David v Brown, 1998, 7), je Gold postavil še bolj jedrnato določilo in organizacijsko 

kulturo interpretiral kot »kvaliteto, ki izraža prepozno posebnost neke organizacije, torej 

kakovost, ki jo razlikuje od drugih.« (Gold v Brown, 1998, 7). Enega pomembnejših 

prispevkov k razumevanju pojma organizacijske kulture pa je oblikoval Hofstede, ki je 

kulturo poimenoval kot »kolektivni miselni program, mentalni proces, ki ljudi ene 

organizacije razlikuje od drugih.« (Jelovac in Rek 2010, 29). Organizacijska kultura po 

Hofstedu pomeni, da se novi zaposleni ob tem, da se izbirajo glede na njihovo ustreznost 

organizacijski kulturi, dodatno glede na njo tudi sami selekcionirajo in da se torej kultura, 

ki jo prenesejo s seboj v organizacijo, prekrije tudi z novo, organizacijsko kulturo in 

simboličnimi pomeni, ki jih le-ta poseduje, ter se izražajo tako v dojemanju in delovanju 

glede na formalno in neformalno hierarhijo v podjetju, načine komuniciranja in izražanja, 

poosebljanje vrednost in zakonitosti organizacije ipd. Nadalje med definicijami 

organizacijske kulture zaznavamo tudi izrazite menedžerske vidike, ki temeljijo na tem, 

kako naj menedžerji upravljajo sebe in druge v podjetju ter kako naj vodijo posle (Lorsch, 

1986), na drugi strani pa na primer Morgan organizacijsko kulturo razume kot »metaforo, 

ki cilja k drugih sredstvom ustvarjanja organizirane aktivnosti s pomočjo vpliva na jezik, 
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norme, folkloro, ceremonije in druge družbene prakse skozi posredovanje ključnih 

ideologij, vrednot in prepričanj (Morgan v Brown, 1998, 8). Jelovac in Rek (Jelovac in Rek 

2010) izpostavita še nekatere druge definicije, ki organizacijsko kulturo povezujejo in 

pogojujejo z neformalnimi pravili, prepričanji, sistemi vrednost ipd., ki torej razlikujejo 

organizacije med seboj in pogojujejo oziroma vplivajo na njihovo uspešnost delovanja. Če 

skušamo povzeti razumevanje pojava organizacijske kulture, torej govorimo o prepletu 

tako formalnih kot neformalnih oblik in vzorcu delovanja posameznikov in skupin v 

organizaciji, o skupnih vrednotah, normah, prepričanjih in/ali motivacijskih elementih, ki 

jih je do neke mere možno usmerjati, sooblikovati in tako vplivati na razvojne prednosti 

same organizacije. Z vidika prenosa znanja oblikovanje in spodbujanje ustrezne 

organizacijske kulture pomeni večjo absorpcijsko zmogljivost akterjev, odprtost za 

sodelovanje in učinkovitost povezovanja, ki rezultira v boljši poslovni uspešnosti 

organizacij. 

6.2 Elementi in ravni organizacijske kulture 

Organizacijska kultura je proces »neprestanega poustvarjanja pomenov« (Roskin 1986, 

4) in jo običajno ponazorimo z modelom organizacijske kulture, ki ga je definiral Schein 

(1984 in 1990) in ga je opisal takole (Schein 1984, 3): 

»Gre za vzorec osnovnih predpostavk, ki jih je določena skupina ustvarila, odkrila 

ali razvila z učenjem, da bi se spopadla s problemom zunanje adaptacije in notranje 

integracije. Pomembno je, da so te predpostavke veljavne, saj so kot take temelj za 

učenje novih članov, kakšen je pravilen način dojemanja, razmišljanja in zaznave v 

zvezi z omenjenimi problemi«. 

On razume organizacijsko kulturo kot vzorec rešitev za probleme, ki so se obnesli v 

preteklosti, zato jih je potrebno prenesti na nove člane (Schein 1984, 3). Lemken in drugi 

(2000) se strinjajo s tem pogledom, pri tem pa nekoliko drugače razumejo organizacijsko 

kulturo, in sicer kot »način s katerim organizacija rešuje težave in tako dosega svoje 

specifične cilje in se obenem ohranja skozi čas« (Lemken et al. 2000, 3). 

Schein (1990) na podlagi njegove opredelitve organizacijske kulture sklene, da sta moč 

in stopnja notranje konsistentnosti organizacijske kulture odvisna od naslednjih dejavnikov 

(Schein 1990, 111): 1) stabilnosti skupine, 2) trajanja časa, v katerem je skupina obstajala, 

3) intenzivnosti izkušenj skupine z učenjem, 4) mehanizmov, ki so pripeljali do učenja ter 
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5) moči in razumljivosti predpostavk, katerih nosilci so ustanovitelji oziroma voditelji 

skupine. Pri tem je opredelil tri ravni, na podlagi katerih se organizacijska kultura 

manifestira (Schein 1990, 111; Schein 1984, 3-4): 

- Artefakti: vključujejo vse od fizične postavitve, kodeksa oblačenja, načina kako 

ljudje obravnavajo drug drugega, vonja in občutka kraja, čustvene intenzivnosti, pa 

do evidenc podjetij, izdelkov in letnih poročil. Artefakti so »materialna 

konkretizacija« organizacijske kulture, ki nas usmerjajo in pomagajo pri soočanju z 

okoljem (Spieth 2009, 71). Analiza organizacijske kulture na tej ravni je zapletena. 

Namreč, podatke je preprosto pridobiti, vendar je njihova interpretacije težavna. 

Opišemo lahko, kako skupina gradi svoje okolje in »kakšni« vedenjski vzorci so 

opazni med člani, vendar pogosto ne moremo razumeti, »zakaj« se skupina obnaša 

tako, kot se.  

- Vrednote: da bi lahko analizirali kje so razlogi za določene vedenjske vzorce 

skupine, moramo poznati njihove vrednote, ki urejajo oziroma usmerjajo vedenje. 

Vrednote, na katerih temelji organizacijska kultura, je težko neposredno opazovati, 

vendar se jih da preučevati s pomočjo intervjujev in vprašalnikov. 

- Predpostavke: Schein opozarja, da lahko organizacijsko kulturo, njene vrednote, na 

katerih temelji vedenje organizacije, razumemo na podlagi kulturne analize. 

Predvsem je takšna analiza običajna, ko govorimo o etnični ali nacionalni kulturi, 

vendar pa je le malo pozornosti namenjene možnosti, da skupine in organizacije v 

družbi razvijejo svoje kulture, ki v veliki meri vplivajo na vedenje svojih članov. 

Te »samoumevne« predpostavke izhajajo iz vrednot, ki urejajo vedenjske vzorce. 

Ko ti vedenjski vzorci rešijo »problem«, se transformirajo v temeljno predpostavko 

o neki stvari. Schein še meni, da nam predpostavke lahko pomagajo razumeti skriti 

pomen v različnih opazovanih vedenjskih vzorcih. V primerjavi z vrednotami se da 

predpostavke bolj intenzivno proučevati s konkretnimi vprašanji in z 

vključevanjem motiviranih članov skupine v samoanalize. 

Za podrobnejšo analizo organizacijske kulture moramo opraviti natančno 

konceptualizacijo konstrukta. Od poznih sedemdesetih prejšnjega stoletja je bilo več 

kvantitativnih in kvalitativnih pristopov, ki so pogosto temeljili na modelu Scheina (1985) 

oziroma na njegovi obravnavi merjenja in operacionalizacije konstrukta organizacijske 
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kulture. A če želimo izbrati najustreznejši pristop k analizi organizacijske kulture, se 

moramo seznaniti tudi z drugimi pristopi v dosedanjem raziskovanju tega področja.  

6.3 Pristopi k proučevanju organizacijske kulture  

V literaturi, ki zadeva področje organizacij, obstaja veliko pristopov k organizacijski 

kulturi, ki uporabljajo izraz »organizacijske kulture« in so uporabljeni v več raziskavah. Na 

primer, Gordon in Cummins opredelita organizacijsko kulturo glede na dimenzije,56 

medtem ko Hofstede razume organizacijsko kulturo v okviru štirih dimenzij: 1) 

oddaljenost od moči, 2) izogibanje negotovosti, 3) individualizem in 4) moškost. 

Pravzaprav so dimenzije, ki jih je postavil Hofstede, splošno razširjene v literaturi. 

povezani s kulturo. Rezultat je množica citatov, ki na nek način kažejo pomemben vpliv 

njegovega dela na področju raziskav kulture od leta 1980 dalje. V tem času so bili njegovi 

pogledi podvrženi številnim – pozitivnim in negativnim – kritikam več avtorjev, ki pa so se 

vsi strinjali, da sta dimenziji kolektivizma in individualizma ključni za analizo razlik 

organizacijske kulture. Obstajajo tudi primeri pristopov, ki ne obravnavajo dimenzije 

kolektivizma in individualizema. Recimo, Cooke in Laferty razvrščata organizacijsko 

kulturo po dimenzijah: humanistično/koristno, pripadnost, dosežki, samouresničevanje, 

odobritev, konvencionalnost, odvisnost, izogibanje, nasprotovanje, moč, konkurenčnost in 

perfekcionizem. Še ena raziskava je (O'Reilly et al. 1991), ki se ne naslanja na prej 

omenjeni dimenziji Hofsteda. Ta na organizacijsko kulturo gleda z vidika: inovativnosti, 

usmerjenosti rezultata, agresivnosti, podrobne orientacije, stabilnosti in spoštovanja ljudi 

(Zerwas 2014, 41-43). 

Čeprav ti različni primeri kažejo, da pristopi k proučevanju organizacijske kulture 

temeljijo na številnih dimenzijah, pa je več raziskav enotnih, ko je govora o ključnih 

funkcijah kulture. V Tabeli 6.1 so prikazani različni koncepti in operacionalizacije 

organizacijske kulture, ki smo jih primerjali glede na koncept organizacijske kulture, njene 

dimenzije in kazalnikov. Gre za naslednje raziskave oziroma avtorje (Zerwas 2014, 42-43): 

Gordon in Cummins (1979), Allen in Dyer (1980), Hofstede (1980), Reynolds (1986)  

                                                 

56 Te dimenzije so: organizacijska jasnost, struktura sprejemanja odločitev, organizacijsko 

povezovanje, stil vodenja, usmerjenost zmogljivosti, organizacijska vitalnost, nadomestilo in razvoj 

človeških virov. 
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Cooke in Laferty (1989), Hofstede in drugi (1990), Kern (1991), O'Reilly in drugi (1991), 

Chatterjee in drugi (1992), Fletcher in Jones (1992), Gordon in DiTomaso (1992), Denison 

in Mishra (1995), Weber (1996), Xenikou in Furnham (1996), Hofstede (1998), Poech 

(2003), Unterreitmeier (2004) in Sollberger (2006). S to primerjavo želimo najti najbolj 

ustrezen pristop za analizo organizacijske kulture v okviru pričujoče doktorske disertacije. 

Na podlagi tega bomo oblikovali instrument za merjenje, dimenzije, indikatorje, obliko 

vzorca in vrsto analize podatkov. 

Tabela 6.1: Pregled pristopov k proučevanju organizacijske kulture 

Avtor(ji) 

Koncept 

organizacijske 

kulture 

Instrument za 

merjenje Dimenzije 
Število 

indikatorjev 

Gordon in 

Cummins (1979) 

Niso izrecno 

opredelili. 

Organizacijska 

kultura v njihovi 

raziskavi 

predstavlja merilo 

"upravljavske 

klime" 

Kvalitativni 

intervjuji, 

analize 

dokumentov,   

raziskave 

literature, 

faktorska 

analiza in 

analiza omrežij 

Organizacijska jasnost; 

struktura sprejemanja 

odločitev; organizacijsko 

povezovanje; stil vodenja; 

usmerjenost zmogljivost 

48 

Allen in Dyer 

(1980) 

Nezavedne 

vedenjske norme 
Ni določeno 

Omogočanje uspešnosti; 

vključevanje delovnih 

mest; usposabljanje; 

interakcija nadrejeni-

podrejeni; politike in 

postopki; soočenje; 

podporno okolje 

38 

Hofstede  

(1980) 

Niso izrecno 

opredelili, saj gre za 

merjenje 

nacionalnih kultur s 

pomočjo delovnega 

okolja, vrednot in 

delovnih ciljev 

Strokovne 

razprave, 

predhodne 

študije, 

faktorska 

analiza 

Oddaljenost od moči; 

izogibanje negotovosti; 

individualizem; moškost 

Sprva približno 

80, a predlagani 

vprašalnik za 

bodoče 

medkulturnih 

študije vsebuje 

25 indikatorjev 

Reynolds 

(1986) 

Socio-strukturni 

sistem (strukture, 

strategije, procesi 

upravljanja itd); 

kulturni 

sistem (vrednote, 

prepričanja) 

Vzeto iz 

literature (med 

drugim iz Deal 

in Kennedy 

1982, 

Hofstede 

1980, 

Harrison 1972, 

Peters in 

Waterman 

1982), 

naknadno 

zmanjšanje 

Zunanji/notranji 

poudarek; 

delovni/družbeni fokus; 

varnost/tveganje; 

konformnost/individualno

st; posamezne/skupinske 

nagrade; 

posameznik/kolektiv 

14 

Cooke in Laferty 

(1989) 
Norme Ni določeno 

Humanistično/koristno, 

pripadnost, dosežki, 
120 
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Avtor(ji) 

Koncept 

organizacijske 

kulture 

Instrument za 

merjenje Dimenzije 
Število 

indikatorjev 

samouresničevanje, 

odobritev, 

konvencionalnost, 

odvisnost, izogibanje, 

nasprotovanje, moč, 

konkurenčnost in 

perfekcionizem 

(10 za vsako 

dimenzijo) 

Hofstede et al. 

(1990) 

Vrednote in prakse 

(simboli, heroji, 

rituali) 

60 indikatorjev 

prevzetih iz 

Hofstede 

(1980), še 75 

indikatorjev 

pridobljenih s 

poglobljenimi 

intervjuji in 

lastnimi 

razmišljanji 

Vrednote (na primer: 

potreba po varnosti, 

osredotočenost na delo; 

potreba po avtoriteti); 

prakse (na primer: iz 

procesno usmerjene proti 

rezultatom usmerjeno; iz 

usmerjene k zaposlenim 

proti delovno usmerjeni; 

parohijska proti 

strokovna) 

Sprva 135, nato 

zmanjšani na 81 

Kern 

(1991) 

Ohranjanje vrednot 

in takoj opazni 

izrazi 

Raziskava 

(posvetovanja s 

strokovnjaki), 

faktorska 

analiza 

Človeštvo; mednarodna 

poslovna politika; 

konkurenčna usmerjenost; 

varstvo okolja/varnost; 

trg/storitve; moč/širitev 

143 (zmanjšani 

na 33) 

O’Reilly et al. 

(1991) 

Organizacijske 

vrednote 

54 izjav 

(neznanega 

izvora) 

združenih s 

pomočjo 

faktorske 

analize 

Inovacije; usmerjenost v 

rezultat; agresivnost; 

usmerjenost na 

podrobnosti; stabilnost; 

spoštovanje ljudi 

26 

Chatterjee et al. 

(1992) 

Niso izrecno 

opredelili 

Delno temelji 

na Gordon in 

Cummins 

(1979), 

Kilmann in 

Saxton (1983) 

Inovacije in usmerjenost v 

dejanja; 

eksperimentiranje, 

tveganje; lateralna 

integracija; kontakt z 

vodstvom; avtonomija in 

odločanje; usmerjenost v 

uspeh; usmerjenost v 

nagrade 

29 

Fletcher in Jones 

(1992) 

Temeljne vrednote, 

prepričanja in 

načela, izražena v 

strukturi in praksi 

upravljanja 

Ni določeno 

Zahteve dela; medosebni 

odnosi na delovnem 

mestu; podpora in 

omejitve pri delu; fizično 

okolje; zmogljivost; 

organizacijska pripadnost; 

nezadovoljstvo z 

delovnim mestom; 

deformacije 

Ni določeno 

Gordon in 

DiTomaso 

(1992) 

Prepričanja in 

vrednote 

Kazalniki po 

Gordon in 

Cummins 

(1979), 

faktorska 

Jasnost strategije/skupni 

cilji; sistematično 

odločanje; 

integracija/komuniciranje; 

inovacije/tveganje 

48 
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Avtor(ji) 

Koncept 

organizacijske 

kulture 

Instrument za 

merjenje Dimenzije 
Število 

indikatorjev 

analiza 

Denison 

in Mishra 

(1995) 

Ni določena 
Lastne 

refleksije 

Prilagodljivost; 

poslanstvo; vključenost; 

doslednost 

8 (za vsako 

dimenzijo 2 

indikatorja) 

Weber 

(1996) 

Vrednote in 

temeljne 

predpostavke po 

Scheinu 

Pristop po 

Chatterjee in 

drugi (1992) 

Inovacije in usmerjenost v 

dejanja; 

eksperimentiranje, 

tveganje; lateralna 

integracija; kontakt z 

vodstvom 

29 

Xenikou 

in Furnham 

(1996) 

Vrednote, 

standardi, artefakti 

Koncepti po 

Glaser (1983), 

Kilmann in 

Saxton (1983), 

Sashkin (1984), 

Cooke in 

Lafferty (1989) 

Odprtost za spremembe 

kulturi sodelovanja; 

organizacijske rast 

usmerjena v naloge; 

človeški dejavnik v 

birokratski kulturi; 

artefakti 

218 

Hofstede 

(1998) 

Odnosi, vrednote in 

prakse 

Hofstede in 

drugi (1990), 

intervjuji z 

eksperti 

Komunikacijska klima; 

stališča o vsebini dela; 

vrednote v okviru dela; 

vprašanje spolov; stališča 

do neposrednega 

nadrejenega; stališča do 

pritiskov na delovnem 

mestu; Vrednote na 

podlagi vsebine dela 

110 (zmanjšani 

na 73) 

Poech  

(2003) 

Center odličnosti -

model po Frey 

in Schulz-Hardt 

(2000) 

Predhodna 

raziskava 

Kultura podjetja; kultura 

storitev; kultura ekipe; 

kultura učenja; 

inovacijska kultura; 

upravljanje 

60 

(za vsako 

dimenzijo 10 

indikatorjev) 

Unterreitmeier 

(2004) 

Vrednote in 

temeljne 

predpostavke po 

Schein (1985) 

Meta-analiza 

obstoječih 

pristopov in 

posvetovanja s 

strokovnjaki 

Odločanje in stil vodenja; 

karierna orientacija; 

usmerjenost zaposlenih; 

pravice do nagrad 

120 

Sollberger 

(2006) 

Vrednote in 

temeljne 

predpostavke po 

Schein (1985) 

Preliminarna 

študija zaradi 

oblikovanja 

predpostavk in 

meta-analiza 

Zaupanje; sodelovanje; 

odprtost; avtonomija; 

pripravljenost za učenje; 

skrb 

32 

Adam et al.  

(2014) 

Odnosi, vrednote in 

prakse 

Pol-

strukturirani 

intervjuji in 

metaanaliza 

obstoječih 

raziskav 

vertikalna in horizontalna 

organizacijska struktura; 

komunikacija v podjetju; 

prenos znanja; 

vključevanje novih 

članov; poslovno okolje 

ter lastniška struktura in 

povezani poslovni 

subjekti 
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Vir: Zerwas 2014, 44-48; Adam in drugi 2014, 47-65 

Pristopi, ki so navedeni v Tabeli 6.1, se večinoma osredotočajo na parcialne vidike 

organizacijske kulture in tako posledično uporabljajo različne:  

- koncepte organizacijske kulture: pri pregledu različnih pristopov lahko ugotovimo, 

da večina konceptov organizacijske kulture temelji na vrednotah. Gre za naslednje 

avtorje: Hofstede (1980), Reynolds (1986), Hofstede in drugi (1990), Kern (1991), 

O'Reilly in drugi (1991), Fletcher in Jones (1992), Gordon in Di Tomaso (1992), 

Weber (1996), Unterreitmeier (2004) in Sollberger (2006). Koncepta po Allen in 

Dyer (1980) ter Cooke in Laferty (1989) temeljita na normah, medtem ko nekateri 

pristopi uporabijo kombinacije vrednot in norm, kot so naprimer Xenikou in 

Furnham (1996) ter Hofstede (1998). 

- metodologije: v zvezi z metodologijo je opazno, da so v raziskavah uporabljene 

različne metode, ki segajo vse od kvalitativnih intervjujev, faktorske analize in 

osebnih refleksij do strokovnih razprav in meta-analize obstoječih pristopov. 

- dimenzije in kazalnike: kot metodologije sta tudi nabor dimenzij in število 

indikatorjev izredno pestra oziroma raznolika. Nekateri gradniki organizacijske 

kulture so sestavljeni iz manj kot 5 dimenzij. Sem štejemo dve raziskavi, Hofstede 

(1980) ter Denison in Mishra (1995). Spet druge raziskave uporabijo 10 ali več 

dimenzij, kot na primer Reynolds (1986) in Kern (1991). Tudi ko gre za število 

indikatorjev, so razlike. Recimo Reynolds (1986) in O'Reilly in drugi (1991) sta jih 

uporabila manj kot 30. V Hofstede in drugi (1990) in Kern (1991) je bilo za 

merjenje uporabljenih 120 indikatorjev, v Xenikou in Furnham (1996) pa celo več 

kot 200. 

Kot lahko razberemo iz literature ima organizacijska kultura na splošno pozitiven vpliv 

na prenos znanja. Glede na kontekst pričujoče doktorske disertacije so v raziskavi (Adam 

et al. 2014) najustrezneje opredelili dimenzije organizacijske kulture, ki igrajo ključno 

vlogo pri prenosu znanja in temeljijo na konceptu »znanju prijazne organizacijske kulture«, 

za katerega predpostavljamo, da je značilen za akademska podjetja in kateremu se bomo 

posvetili v nadaljevanju. 
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6.4 Koncept in dimenzije na znanju temelječe organizacijske kulture 

Davenport, De Long in Beer (1997, 14) so prvi opredelili znanju prijazno 

organizacijsko kulturo. Njihova teza je, da je znanju prijazna kultura eden izmed najbolj 

ključnih dejavnikov, ki prispevajo k uspehu prenosa oziroma izmenjave znanja. To je 

verjetno tudi največja ovira, ki jo morajo podjetja premagati (Zerwas 2014, 50). Te težave 

se pojavijo zaradi neobstoja ali neustreznega delovanja treh komponent, ki tvorijo znanju 

prijazno organizacijsko kulturo, in sicer gre za (Davenport, De Long in Beer 1997, 15):  

1. pozitivno naravnanost do znanja: zaposleni so spretni, intelektualno radovedni, 

svobodni in imajo voljo do raziskovanja – pri njihovih aktivnostih, ko gre za 

ustvarjanje znanja, jih vodstvo podpira; 

2. odsotnost zaviralcev znanja v organizacijski kulturi: zaposleni niso odtujeni ali 

negativno nastrojeni do podjetja in se ne bojijo, da bi zaradi izmenjave znanja 

izgubili delovno mesto; 

3. in skladnost oblike upravljanja znanja z obstoječo kulturo. 

Iz koncepta znanju prijazne organizacijske kulture je izhajala Sollbergerjeva (2006, 

115) in ob tem poudarila razliko med organizacijsko kulturo v znanje usmerjenega podjetja 

in organizacijsko kulturo običajnega podjetja. Pravi, da je kultura znanja del organizacijske 

kulture. Kulturo znanja namreč sestavljajo norme in vrednote podjetja, ki oblikujejo 

razmišljanje in vedenje zaposlenih v podjetij pri njihovem vsakodnevnem upravljanju z 

znanjem (Sollberger 2006, 119). Tudi raziskava Inštituta za razvojne in strateške analize 

(Adam et al. 2014) temelji na podobnih načelih znanju prijazne organizacijske kulture. Še 

več. Avtorji raziskave so opredelili šest dimenzij organizacijske kulture, ki igrajo osrednjo 

vlogo pri vključitvi in integraciji celovitega sistema upravljanja znanja (Adam et al. 2014, 

47-65):  

- organizacijska struktura: Mintzberg57 meni, da se pojem organizacijske strukture 

nanaša na trajnost organizacije v smislu vzorcev odnosov, ki zagotavljajo 

                                                 

57 Henry Mintzberg je med drugim definiral sedem tipov organizacijske strukture (Mintzberg 1991: 

120–125) 1) enostavna organizacijska struktura: visoka centralizacija in neposreden nadzor; 2) 

tehnična organizacija: temelji na standardizaciji delovnih procesov; 3) profesionalna organizacija: 
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pravilno delovanje same organizacije. Zajema tako formalno kot neformalno 

strukturo, ki sta medsebojno prepleteni in ju pogosto ni mogoče ločevati 

(Graubner 2006, 33). Kot precej široko opredeljen pojav je bil fenomen 

organizacijske strukture predmet proučevanja številnih teoretskih konceptov, ki 

so sicer predstavili vrsto elementov, ki sestavljajo organizacijsko strukturo. 

Vendar jih je večina neustreznih za nadaljnjo razpravo, saj so medsebojno 

povezani in se ne izključujejo. Organizacijsko strukturo bomo zato analizirali z 

vidika (Graubner 2006, 34-36): (1) strukturne diferenciacije (strukturiranosti) 

podjetja: navezuje se na obseg nivojev oziroma organizacijskih enot, ki 

sestavljajo podjetje, tako v smislu vertikalne kot horizontalne strukture; (2) 

specializacije v podjetju: glede obsega razdelitve delovnih nalog po nekaterih 

organizacijskih enotah in delovnih mestih v okviru vertikalne in horizontalne 

strukture; (3) centralizacije v podjetju: gre za način sprejemanja pomembnih 

odločitev v podjetju, torej ali so sprejeta v najvišjem vodstvu podjetja oziroma 

ali pri tovrstnih odločitvah sodeluje celotna organizacija; (4) formalizacije v 

podjetju: to se nanaša na formalni okvir pravil, postopkov in metod, ki urejajo 

način dela v podjetju. Ta vidik vključuje tudi pojem standardizacije in 

birokracije; 

- komunikacija: komuniciranje je temeljni socialni proces, odločilen za osebnostni 

razvoj, za nastanek in trajen obstoj skupin ter za odnose med njimi. Z vidika 

visokotehnoloških podjetij nas zanimata socialna komunikacija in interakcija na 

dveh ravneh. Komunikacija v podjetju je lahko horizontalna, med zaposlenimi 

na enakovrednem delovnem mestu, ali vertikalna, med podrejenimi in 

nadrejenimi. Gre za poseben komunikacijski pojav, za katerega sta ključni dve 

enakovredni značilnosti: vsebina komuniciranja in socialen odnos med 

udeleženci komuniciranja, v našem primeru zaposlenimi v podjetju. Prva 

značilnost, vsebina komuniciranja, je pomembna za posredovanje informacij za 

                                                                                                                                                    

standardizacija veščin in znanja profesionalcev v operativnem jedru; 4) diverzificirana 

organizacija: standardizacija proizvodov ali storitev; 5) adhokracija: temelji na sodelovanju in 

medsebojnem usklajevanju; 6) misijonarska organizacija: standardizacija norm; 7) politična 

organizacija: temelji na oblikovanju zavezništev. 
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razumevanje in uporabo znanja. Komunikacija na tej ravni poteka enosmerno in 

hierarhično. Druga značilnost, socialen odnos, poleg vsebine sporočila poudarja 

tudi soodvisne intrapersonalne in interpersonalne odnose. Pri tem posamezniki 

primerjajo svoja stališča na vertikalni ravni nadrejeni-podrejeni in horizontalni 

ravni med zaposlenimi. Socialen odnos omogoča aktivno sodelovanje pri 

razpravi in primerjanje različnih, tudi nekonvencionalnih stališč, s ciljem 

poiskati konsenz in najboljše rešitve. Pravzaprav je to tista komunikacija, ki si 

zasluži oznako »interakcije« (Keyton 2005); 

- prenos znanja: na podlagi teorije družbene menjave lahko razmišljamo o prenosu 

znanja kot o obliki sodelovanja, ki presega zgolj ekonomske odnose. Prenos 

znanja je treba opazovati na mikroravni, torej z vidika prenosa znanja znotraj 

organizacije med posamezniki, in na makroravni, kjer prenos znanja poteka med 

posameznikom in organizacijo, med organizacijami ter med organizacijami in 

družbo. Navedeni proces, če ga opredelimo kot institucionalizirano posredno 

obliko družbene menjave, temelji na normah in vrednotah, ki služijo kot 

mediator oziroma dejavnik prenosa znanja. Namreč le vrednote, ki so 

naklonjene prenosu znanja, omogočajo organizacijsko kulturo za učinkovit 

prenos znanja ne samo na mikro-, ampak tudi na makroravni (Mesner-Andolšek 

in Andolšek 2011); 

- vključevanje novih članov: vidik vključevanja novih članov v organizacijo oziroma 

podjetje je pomemben predvsem glede vlaganja sredstev v socialno omrežje, s 

katerim razpolaga organizacija. Tovrstne investicije so tesno povezane z 

inovacijsko zmogljivostjo organizacije. To trditev je mogoče pojasniti z vsaj 

štirimi elementi (Lin 2001, 19–20): (1) socialne vezi olajšajo pretok informacij; 

(2) socialne vezi lahko pomembno vplivajo na tiste posameznike, ki igrajo 

pomembno vlogo pri sprejemanju odločitev; (3) socialne vezi podjetje lahko 

sprejme kot socialne poverilnice; (4) socialne vezi so pomembne za krepitev 

identitete in prepoznavnosti posameznikov in organizacije. Vključevanje novih 

članov v organizacijo kot krepitev socialnega kapitala je torej izredno 

pomemben dejavnik, ki vpliva na zmogljivost podjetja; 
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- poslovno okolje: gre za poslovno okolje v danih ekonomskih, socialnih in političnih 

razmerah, ki ga lahko ponazorimo glede na (javne ali tržne) vire prihodkov, 

davčne olajšave, zaščioa intelektualne lastnine in pravno-formalno sodelovanje 

akademskega okolja in gospodarstva (pravne podlage za ustanavljanje »spin-

off« podjetij); 

- ter lastniška struktura in povezani poslovni subjekti: pri nastajanju novega znanja 

igra ključno vlogo tudi socialni kapital, ki ga lahko definiramo kot ogrodje 

vozlišč, ki so sestavljena iz posameznikov in organizacij ter povezav, ki jih 

določajo norme, želje in odnos posameznikov oziroma organizacij (Westlund v 

Adam in Westlund 2013, 18). Dvojna vloga socialnega kapitala je v podjetjih 

sicer precej vidna in po eni strani povezuje vodstvo in zaposlene znotraj 

podjetja, da bi ponotranjili specifično znanje, po drugi strani pa povezuje 

podjetje z drugimi organizacijami, zlasti zaradi dostopa do znanj in informacij 

(Adam in Westlund 2013, 6). 

6.5 Ključne ugotovitve  

V mnogih definicijah je običajno poudarek na tem, da organizacijska kultura vsebuje 

vsebine, ki se jih člani organizacije zavedajo in sestavine, katerih se ne zavedajo. Zato je 

vedno vprašanje, kako ugotoviti ali celo meriti organizacijsko kulturo v neki organizaciji. 

Za ugotavljanje vsebine organizacijske kulture so zlasti zunanjemu opazovalcu na 

razpolago le tiste sestavine, ki jih je mogoče dokumentirano opazovati. Različni avtorji 

naštevajo različne izrazne oblike organizacijske kulture vendar pa mnogi dogodki ali 

predmeti niso samo izraz organizacijske kulture, ampak tudi drugih dejavnikov.  

Ob pregledu relevantne literature je mogoče oblikovati teoretičen okvir norm in vrednot 

zunanjega (akademija, država, gospodarstvo) in notranjega okolja oziroma dimenzije 

organizacijske kulture, ki spodbuja inovativnost oziroma inovacijske procese, s tem pa 

ustvarjanje in prenos novega znanja. Vsaka inovacija oziroma ustvarjanje novih 

kombinacij znanja (Schumpeter 1939) za podjetje pomeni večjo konkurenčno prednost v 

primerjavi z drugimi podjetji, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo. Predpostavimo lahko, 

da je poslovna uspešnost kulturno odvisna od prilagoditve zahtevam notranjega okolja, ki 

ga opredeljuje organizacijska kultura, in zunanjega okolja, v katerem norme in vrednote 
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opredeljuje predvsem nacionalna kultura. Nadalje je pomembna tudi kultura interesnih 

skupin, ki se lahko oblikuje tako v okviru zunanjega kot notranjega okolja. Kultura je v 

okviru ustvarjanja znanja pojmovana kot t. i. institucionalno programsko orodje, ki 

informira in usmerja individualne in kolektivne vedenjske vzorce. Kultura je torej nevidna 

sila, ki prepriča ljudi o neki aktivnosti; med drugim njen vpliv seže tudi na področje 

ekonomske aktivnosti. Pomembno je omeniti, da kultura ni dana enkrat za vselej, ampak je 

predmet konstantne konstrukcije in rekonstrukcije (Granovetter 1985 v Adam in Westlund, 

2013). Splošno gledano, kulture ne moremo obravnavati kot neodvisno oziroma odvisno 

spremenljivko, marveč kot posrednika med posameznikom in kolektivom oziroma med 

organizacijo in družbo. Bistvo organizacijske kulture so temeljne domneve članov 

organizacije, zunanji odsev teh domnev pa so vedenjski vzorci in kulturni produkti. 

Organizacijska kultura je ključna za soočanje z zunanjim okoljem, saj ga s sistemom 

prepričanj poskuša spoznati, razumeti in obvladovati. Če povzamemo, »organizacijska 

kultura je torej kompleksen rezultat zunanjih pritiskov, notranjih potencialov, odgovorov 

na kritične dogodke in do določene mere tudi slučajnih dogodkov, ki se jih ne da 

predvideti, tako iz okolja kot v organizaciji sami« (Jelovac in Rek 2010, 23-38). 

Nadalje kulturo znanja sestavljajo norme in vrednote podjetja, ki oblikujejo razmišljanje 

in vedenje zaposlenih v podjetij pri njihovem vsakodnevnem upravljanju z znanjem 

(Sollberger 2006, 119). Pri tem smo ugotovili, da raziskava Inštituta za razvojne in 

strateške analize (Adam et al. 2014) temelji na podobnih načelih kot koncept znanju 

prijazne organizacijske kulture. V okviru te raziskave je bilo opredeljenih šest dimenzij 

organizacijske kulture, ki igrajo osrednjo vlogo pri vključitvi in integraciji celovitega 

sistema upravljanja znanja: 1) vertikalna in horizontalna organizacijska struktura, 2) 

komunikacija v podjetju, 3) prenos znanja, 4) vključevanje novih članov, 5) poslovno 

okolje ter 6) lastniška struktura in povezani poslovni subjekti. 

Kot že rečeno, te dimenzije igrajo centralno vlogo pri izvajanju in vključevanju v 

celovit sistem upravljanja znanja, zato lahko predpostavimo, da je organizacijska kultura 

pomemben dejavnik pri prenosu oziroma izmenjavi znanja. Iz navedenih dimenzij je jasno 

še nekaj. Temeljijo namreč na socialni interakciji, zaupanju in skupnih vrednotah. To pa so 

tudi bistvene razsežnosti socialnega kapitala. Posledično to pomeni, da je na znanju 

temelječa organizacijska kultura tesno povezana tudi s konceptom socialnega kapitala. Le-

ta pravzaprav predstavlja eno izmed njenih ključnih vrednot. S tem pa nastaja pomembna 
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vez med posamezniki v organizaciji, ki spodbuja njihovo kreativnost in produktivnost in je 

»bolj učinkovita od formalnih organizacijskih shem in procedur, ki to poskušajo doseči 

preveč poenostavljeno in na hitro« (Alston 2013, 70). Zato lahko predpostavljamo, da 

organizacijska kultura, ki temelji na socialnem kapitalu, spodbuja na znanju temelječo 

kulturo. V tem smislu je tudi relevantno, da v naslednjem poglavju predstavimo odnos med 

socialnim kapitalom in prenosom znanja ter obenem navedemo še nekaj pomembnih 

implikacij socialnega kapitala za organizacijsko kulturo podjetij. 

 

7 SOCIALNI KAPITAL IN PRENOS ZNANJA 

V poglavju o podjetništvu smo že ugotovili, da je podjetniška aktivnost pomembno 

odvisna od vrednot družbe in posameznikov (Herbig in Dunphy 1998). Kot trdita Adam in 

Westlund (2013), so tradicionalni dejavniki ekonomske produktivnosti v zatonu in smo 

priča povečanemu vplivu znanja in ostalih nematerialnih oblik kapitala na ekonomski 

razvoj. Proces ekonomske aktivnosti se dogaja v določenem družbenem kontekstu in v 

okviru določenih vrednot. V tem oziru je ključen tudi socialni kapital, ki ga lahko 

opredelimo kot ogrodje vozlišč, ki sestojijo iz posameznikov in organizacij ter povezav, na 

katere pomembno vplivajo norme, želje in odnos posameznikov oziroma organizacij 

(Adam in Westlund v Adam et al. 2014). Splošno gledano, kulture ne moremo obravnavati 

kot neodvisno oziroma odvisno spremenljivko, marveč kot posrednika med posameznikom 

in kolektivom oziroma med organizacijo in družbo (Adam et al. 2014). V tem smislu bomo 

v tem poglavju pozornost namenili družbenim mehanizmom oziroma vrednotam, ki krepijo 

socialni kapital znotraj in med samimi akterji na področju akademske sfere in 

gospodarstva. Najprej bomo opredelili sam koncept socialnega kapitala in njegovo vlogo, 

ko gre za vprašanje ekonomske moči, tudi v smislu razlikovanja na mikro, mezo in makro 

nivoju družbe.  

7.1 Opredelitev koncepta socialnega kapitala 

Fenomen socialnega kapitala v obdobju zadnjih 10, 20 let zaznamuje veliko število 

znanstvenih diskusij, ne zgolj na sociološkem, temveč tudi na ekonomskem, političnem in 
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drugih področjih, kar dokazuje velik porast indeksa objav, ki vkjučujejo oziroma 

obravnavajo ta pojem. (Field 2003, 4)  

Najbolj osnovna izhodiščna teza, skupna številnih raziskovanjem koncepta, je ta, da 

»povezave med ljudmi štejejo« – SK na najbolj posplošeni ravni predstavlja ravno to moč 

mreženja in vezi, ki se nato odraža v številnih družbenih pojavih in vpliva na uspešnost ali 

neuspešnost njihovih oblik. Lahko bi dejali tudi, da številni preučevalci SK izhajajo iz 

predpostavke, da je socialni kapital v bistvu namera oziroma volja, nastala s prepletom 

družbenih odnosov, ki jo je mogoče mobilizirati za ustvarjanje nekih pojavov (družbenih, 

ekonomskih, organizacijskih itd.). Govorimo torej o družbenem pojavu namenskega 

povezovanja, na primer v obliki združenj, ki ga pogojujejo skupni intersi oziroma skupne 

vrednote, ter ki rezultira v pozitivnih ali tudi negativnih posledicah za akterje povezovanja, 

predvsem z vidika miči in vpliva, ter ga zato lahko identificiramo v obliki kapitala, ki 

izhaja iz socioloških dejavnikov. Pomembna lastnost SK je tudi pozitiven vpliv na 

produktivnost in inovativnost pri izkoriščanju človeškega kapitala, po drugi strani pa je 

tudi eden od elementov, ki so potrebni za skladen in vzdržen (sustained) ekonomski ter 

institucionalni razvoj družbe na različnih nivojih (Adam et al. 2005; Westlund and Adam 

2010; Adam et al. 2015 v Adam 2015).  

S tem, ko preučevanje pojava socialnega kapitala umeščamo v različne kontekste, 

prihajamo do različnih razumevanj in interpretacij samega pojma. Zavoljo te lastnosti 

socialni kapital označujemo kot kontekstualno specifičen pojav, ki ni nujno definiran 

izključujoče se glede na preučevana področja, vsekakor pa je lahko definiran in razumet 

vsebinsko različno, z drugačnimi poudarki in izhodišči. Posledično se nekatere raziskave v 

zadnjih letih ukvarjajo tudi z samo definicijo in smiselnostjo uporabe izraza socialni 

kapital.  

Temeljni avtorji in starejše raziskave socialnega kapitala, ki ga umeščajo predvsem v 

širši družbeni kontekst in razumevanje različnih področjih družbenega življenja, kot so 

izborazba, delovanje političnih ali tudi zdravstvenih sistemov ipd., ga razumejo kot 

elemente organiziranih skupnosti (vrednote, zaaupanje in povezave med posamezniki), ki 

omogačajo oziroma olajšujejo koordinirano delovanje ter na tako način prispevajo k večji 

učinkovitosti družbe (Putnam 1993), pri tem socialni kapital pomeni tudi razpolaganje z 

več informacijami, večje možnosti medorganizacijskega povezovanja ter s tem lažje 

osvajanje novih znanj in veščin. (Putnam 1993 v Field 2003, 31). V nekaterih aspektih je 
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dostop do več informacij pozitiven za širšo skupnost, predvsem je to stališče zastopano v 

(ekonomsko socioloških) študijah, ki se ukvarjajo s prenosom znanja in razvojem novih 

inovativnih rešitev. Tovrstno razumevanje nadalje pogosto zahteva razlikovanje med vrsto 

vezi med akterji in njihovimi učinki predvsem na prenos t.i. tihega znanja – močne ali 

šibke vezi (Uzzi in Dunlap 2005). Pomebno in pogosto je tudi razlikovanje med t.i. 

bonding/bridging/linking socialnim kapitalom, ki ga je med prvimi uvedel Michael 

Woolcock (2001). Veliko raziskav razlikuje predvsem med bonding/bridging socialnim 

kapitalom.  

7.2 Socialni kapital v kontekstu ekonomske moči 

Putnam je med drugim pokazal, da je ekonomska učinkovitost višja v okoljih z večjo 

socialno povezanostjo. Preučevanje socioloških dejavnikov ekonomske učinkovitosti je 

poraslo okoli leta 1960, ko je opaženo tudi povečano zanimanja za človeški kapital – 

Schultz je ugotovil, da se vrednost delavca lahko poveča z določenimi oblikami 

izobraževanja in usposabljanja. Gary Becker je človeški kapital meril z vidika 

učinkovitosti različnih tipov vlaganj, kot so investiranje v specifična usposabljanja in 

splošno izobrazbo, kar je prispevalo tudi k razumevanju koncepta socialnega kapitala ter 

tudi k uporabi tega pojma pri vodilnih organizacijah, npr. Svetovni banki. Okrog leta 1970 

je bilo v okviru preučevanja socioloških dejavnikov zaposlovanja mladih ljudi (imigrantov) 

na več študijah pokazano, da so v ekonomskem vidiku v različnih družbah vir zaposljivosti 

predvsem izobrazba in poklicne sposobnosti, vidna je postala tudi pomembnost socialnih 

vezi – družinske veze in poznanstva, (raziskave v Španiji – Viscarnt 1998, Nemški 

demokratični republiki – Volker and Flap 1999 – tu je večjo vlogo igrala izobrazba 

posameznika, Švedska – Korpi 2001, Kitajska – sosedske vezi – Zhao 2002). Socialni 

kapital, določen glede na gostoto prijateljskih vezi, je torej pozitivno povezan s trendi 

zaposlovanja in dela – tisti z večjim socialnim kapitalom ne le da bodo prej našli 

zaposlitev, tudi bolj aktivni bodo na trgu dela (Aguilera 2002).  

Večina študij je potekala na izhodišču iskalca zaposlitve, ena študija na primeru 

ameriškega klicnega centra pa je vendarle pokazala, da zanašanje na veze in poznanstva pri 

zaposlovanju lahko pomeni tudi velik ekonomski donos (Fernández in drugi 2015) za 

podjetja oziroma delodajalce. Grantovetter je pokazal pomembnost šibkejših vezi, ki so 

iskalcem zaposlitve omogočile predvsem več informacij glede bolj raznolike ponudbe 
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priložnosti. Študije Korpi-ja so prav tako pokazale, da ni bistvene razlike med uspešnostjo 

tistih, ki so uporabili tesne vezi, in tistimi s šibkejšimi vezmi – torej je povezovalni socialni 

kapital po učinkovitosti enako pomemben kot premostitveni socialni kapital pri iskanju 

zaposlitve tako mladih kot starejših nezaposlenih oseb.  

Novejše obravnave socialnega kapitala ga obravnavajo predvsem z vidika vpliva na 

konkurenčnost, razmah česar se je zgodil kot odziv na uspešnost industrije na Japonskem – 

velikokrat je bilo izpostavljeno, da je eden izmed vzrokov uspeha japonske industrije 

pomembnost izvoza (zunanjega trgovanja, izvajanja z zunanjimi viri), podprta z dobro 

skoordiniranimi dobavnimi verigami – dobavne verige in regionalne mreže so bile zaznane 

kot nov in učinkovit način koordiniranja podjetij in poslovnih partnerjev. Pod vplivom dela 

Francisa Fukuyame (1995) in Putnama tovrstna preučevanja trga dela in ekonomije 

vključujejo koncept socialnega kapitala ter ugotavljajo pozitivni ekonomski učinek. Ideja, 

da socialni kapital prispeva k bolj učinkovitemu organizacijskemu delovanju, je vsekakor 

sprejeta in podprta s študijami. 

Generaliziran koncept socialnega kapitala, zgrajen na podlagi obstoječih modelov 

socialnega kapitala, predstavlja socialni kapital kot pojav, ki je vpet na treh ravneh in v 

treh oblikah, kot je to ponazorjeno v tabeli 7.1. 

Tabela 7.1: Dimenzije socialnega kapitala 

 

Vir: Bouzdine in Bourakova-Lorgnier 2004, 10 

 

OBLIKA 

- 

RAVEN 

STRUKTURNA RELACIJSKA KOGNITIVNA 

MAKRO 
državne institucije, 

pravna država 
upravljanje mentaliteta 

MEZO 
družbeno omrežje: 

velikost, homogenost, 

hiearhija in gostota. 

modalnost odnosov: 

čustvena bližina, 

frekvenca in trdnost 

odnosov 
 

vrednote in norme: 

zaupanje in recipročnost 

zahteve specifičnega 

jezika 

MIKRO individualni kontakti osebne povezave dostopen jezik 
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Ločujemo torej povezovanje med mikro nivojem, ki ga določajo individualne izkušnje, 

povezovanje inšitucij, skupnosti in združenj na mezo nivojem ter makro nivojem, pri 

čemer obravnavane povezave razumemo kot socialni kapital. Na začetkih preučevanja in 

razumevanja socialnega kapitala v različnih kontekstih naletimo na mnogo tolmačenj, ki 

torej ločujejo in povezujejo navedene nivoje družbe.58 

7.3 Socialni kapital in socio-kulturni dejavniki razvojne uspešnosti 

Če socialni kapital postavimo v širši kontekst razvoja oziroma razvojne uspešnosti 

izbranega sistema, ki ga določajo ne zgolj ekonomski temveč sociokulturni dejavniki, 

izhajamo iz predpostavke, da je osrednji element socialnega kapitala kooperacija. .59 Le – 

ta se pojavi v različnih kontekstih in povezavah, ki pokažejo učinek socialnega kapitala na 

strukturiranje kooperativnih organizacij, katerih osrednja lastnost so timsko delo in 

projektni menedžement.  

Na področju preučevanja multifunkcijskih povezav med akterji, ki pomembno 

prispevajo k spodbujanju regionalnega razvoja, naletimo na množico definicij, iz katerih 

lahko vendarle izločimo tri dimenzije multifunkcijske povezave, ki so dokaj pogoste. 

Prvič, opravka imamo s pojavom določene vrste specializacije. Kot drugo je pomemben 

vidik bližine (»proximity«) – kooperacija predpostavlja določeno bližino, in tretjič, obstoj 

uspešnih povezav predpostavlja določene »spillover« učinke in učinke sinergije.  

Samo kooperacija pa seveda ni edini oziroma potrebni pogoj razvoja, zato so Adam in 

drugi oblikovali hevristični model sociokulturnih dejavnikov razvojne uspešnosti (Adam et 

al. 2001), pri čemer socialni kapital, brez katerega težko govorimo o nastanku in 

učinkovitem delovanju dejanske kooperacije v ustreznih organizacijskih oblikah (ob 

                                                 

58 Tudi v okviru aktualnih obravnah ugotavljanja določilnic konkurenčne prednosti in učinkovitosti 

se preučevani procesi obravanajo z vidika več nivojev, po Esserju štirih nivojev (Esser et al. 1996 v 

Adam et al. 2001, 14): 1. mikro nivo (posamezno podjetje), 2. makro nivo (različna združenja, 

vlada ipd., ki sooblikujejo podjetniško oziroma gospodarsko okolje), 3. mezo (določene točke, kjer 

se srečajo zainteresirani akterji ter s tem determinirajo infrastukturo, razvojne, izobraževalne 

institucije), 4. meta nivo (integracijske kapacitete, širši vidik socio-kulturnih dejavnikov). 

59 Fukuyama je v svoji definiciji izpostavil, da je socialni kapital neformalna norma, ki spodbuja 

kooperacijo med dvema ali več posamezniki (Fukuyama 1995). 
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kooperaciji lahko na primer konkurenčno prednost zagotavljajo tudi oblike povezovanja, 

kot so tekmovanja, torej konstruktivni konflikti), preučujemo iz več vidikov. 

- Prvi tovrstni vidik pomeni razumevanje socialnega kapitala kot katalizatorja 

diseminacije človeškega ali intelektualnega kapitala. Pri tem človeški kapital 

predstavlja del intelektualnega kapitala z znanjem in komptencami, uporabno 

vrednost navedenega pa predstavlja možnost prenosa, rekombinacije in 

prestukturiranja na način, da posedovano znanje in komptence doprinesejo k 

reševanju bodisi tehnoloških, bodisi družbenih problemov. Vlogo prenosa znanja v 

tem primeru prevzema ravno socialni kapital, ki ga določajo elementi recipročnosti, 

zaupanja in pripravljenosti za sodelovanje kot izhodišča in predpogoji za za 

uspešen prenos in diseminacijo znanja, tudi inovacij.  (Giddens 2000) 

- Drugi vidik preučevanja socialnega kapitala izhaja iz razumevanja tega pojma kot 

osnove za višje nivoje sinergije in koordinacije. Organizacije, kot so Svetovna 

banka gospodarsko učinkovitost povezujejo s potrebo po povezovanju vlade in 

civilne družbe, tudi z vzpostavljanjem javno-zasebnih partnerstev, ki zahtevajo 

kompleksnejše oblike strateškega uporavljanja. Tovrstne oblike upravljanja v 

svojem izhodišču ne morejo biti hierarhične, temveč morajo temeljiti na t.i. 

intermediarnih pogajalskih sistemih (Adam et al. 2001), pri čemer v osredje stopata 

predvsem povezovalna in premostitvena zmogljivost socialnega kapitala.   

- Tretji vidik socialni kapital interpretira kot kot »mazivo« omrežnih oz. projektnih 

organizacij. Omrežno oziroma projektno organizirane oblike povezovanja so 

značilne za bolj razvita okolja, so po svoji naravi bistveno bolj prožne ter kot take 

zahtevajo kompleksnejše upravljanje in načine komunikacije. Ob nižji stopnji 

socialnega kapitala ponavadi zaznavamo tudi manjše število takih organizacij ter 

njihov upočasnjen razvoj, k temu prištevamo tudi ustanavljanje skupin na različnih 

področjih, v gospodarstvu kot tudi raziskovalnih skupin v akademski sferi.  

- V zadnjem aspektu preučevanja socialnega kapitala je ta definiran kot 

pospeševalec intermediarnih institucij. Razumevanje nekoliko sovpada s prejšnjo 

definicijo, ker se podobno povezuje s projektnimi in asociacijskimi tipi organizacij, 

vendar ima v tem primeru širše implikacije oziroma se osredotoča na odnose in 
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povezave v okviru širše civilne družbe.Socialni kapital ponovno nastopa kot 

predpogoj oziroma potencial, ki omogoča nastajanje takih organizacijskih oblik ter 

s tem deluje kot pospeševalec drugih kapitalov in virov. Adam s soavtorji na tem 

mestu opozarja možnost malignih družbenih konstelacij, ki na samo kooperacijo in 

zaupanje lahko delujejo negativno. (Adam et al. 2001)  

Socialni kapital je torej eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki omogočajo razvoj 

določenega okolja kot temelja inovativnih, konukurečno prednostnih dejavnost, pri čemer 

ga umeščamo v in predspostavljamo celostni model sociokulutrnih dejavnikov razvojne 

uspešnosti. (Slika 7.1). 

Slika 7.1: Model socio – kulturnih dejavnikov razvojne uspešnosti 

 

Vir: Adam et al. 2001 

 

Model predstavlja tri ravni sociokulturnih dejavnikov, na katerih temelji razvojna 

uspešnost, pri tem je največji poudarek na drugem nivoju, torej aktualnih in perspektivnih 

razvojnih dejavnikov, ki so lahko interni ali eksterni (odprtost družbe). Interni dejavniki so 

predstavljeni v med seboj povezanimi petih sklopih, kamor je vpet tudi socialni kapital, ki 
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po predstavljem modelu v kontekstu internih dejavnikov nosi osrednjo vlogo ter deluje 

oziroma pogojuje preostale sklope. Kot pa nakažejo dvosmerne oznake, govorimo v 

primeru socialnega kapitala o določeni reciporočnosti – socialni kapital torej nastopa kot 

odvisna spremenljivka, ki pa je nujna za aktivacijo drugih sklopov razvojnih dejavnikov – 

le teh ni mogoče aktivirati brez ustreznega nivoja socialnega kapitala, ki je bodisi v luči 

gospodarske uspešnosti, bodisi v luči politične stabilnosti ali uspešnosti države lahko 

pomembnejši tudi od človeškega, intelektualnega ali fizičnega kapitala. 

Konkurenčna prednost nekega okolja temelji na inovativnosti in izvirnosti v 

lokaliziranem procesu razvoja izdelkov in storitev. (Porter et al. 2002 v Adam et al. 2010) 

Tovrstni procesi pa pa vezani na v izbranem okolju obstoječo znanje in sposobnost učenja. 

Predvsem v okoljih, kjer prevladujejo nizko in srednjetehnološke dejavnosti je sposobnosr 

ustvarjanja in absorbiranja novega znanja ključna za preživetje, kjer sicer previsoki stroški 

glede na dane zmogljivosti akterjev onemogočajo konkurečnost. Če v kontekstu inovacije 

kot interaktivnega pojava znanje razumemo kot proces, je razvoj, prenos in širjenje znanja 

predvsem socialni proces, ki zahteva zadostno stopnjo interakcije, medorganizacijskega 

povezovanja in dovolj kompleksno raven komunikacije. Nadalje razlikujemo tudi med 

znanjem in učenjem, katerega namen je izboljšanje izdelkov in storitev ter institucionalnim 

učenjem in v institucionalnih okvirjih nastajaočim znanjem, ki zahteva razmislek o 

smiselnosti obstoja in uspešnosti delovanja tako formalnih kot neformalih organizacij, 

katerih namen je ekonomska koordinacija in dvig ravni zaupanja. Po avtorjih De la Mothe 

in Paquet (1998, v Adam et al. 2010) je inovacija pravzaprav na novo formirano in 

udejanjeno  praktično znanje, pri tem pa je za relevantne akterje ključna zmogljivost 

osvojitve tega znanja, ki je pogojena z odnosi med deležniki inovacijskega, torej učnega 

procesa. Na tem mestu navedena avtorja izpostavita pomembnost bližine, zadostne ravni 

zaupanja ter solidarnosti.   

Vrnimo se k aspektom socialnega kapitala v okviru razvojne uspešnosti in na tem 

mestu spomnimo, da problematika oblikovanja razvojnih koalicij v sklopu multifunkcijskih 

povezav tudi sooblikuje socialni kapital kot katalizator diseminacije človeškega oziroma 

intelektualnega kapitala, kot osnova za višje nivoje sinergije in koordinacije, kot »mazivo« 

omrežnih oz. projektnih organizacij in kot pospeševalec intermediarnih institucij. 

Če socialni kapital obravnavamo kot ključni vir, ki omogoča sodelovanje med akterji v 

multifunkcijskih povezavah, moramo biti pozorni na dve plati. V prvi vrsti imamo opravka 
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s konkretnimi podjetji, institucijami, raziskovalnimi ustanovami, ki so obenem del 

družbenih podsistemov, kot so gospodarstvo, javna uprava ipd.; tu govorimo torej o mikro- 

in makroravni. Nadalje ločujemo tudi dva tipa povezanosti, z upoštevanjem analitične 

delitve na umetnost komuniciranja in umetnost ločevanja. Iz prve izhaja potreba po 

povezovanju navzven, torej med akterji, ki se povezujejo v okviru podjetniškega grozda, iz 

druge izhaja potreba po določeni stopnji notranje integriranosti. Temu dvojnemu 

razlikovanju (mikro-makro ter povezovanje-intergracija) sledi konceptualizacija štirih 

tipov socialnega kapitala, povzeta po Woolcocku (2001). Na mikroravni upoštevamo dva 

tipa socialnega kapitala, pri čemer je prvi tip ali intergracija potreben za razvijanje 

organizacijske avtonomije, drugi tip ali povezovanje pa za oblikovanje koalicij. Na drugi 

ravni upoštevamo integriteto, ki je potrebna za določeno stopnjo družbene diferenciacije, 

in sinergijo, ki omogoča povezovanje med družbenimi podsistemi (Adam et al. 2010).60 

Na tem mestu je logično vprašanje, ali je mogoče vplivati na povečanje socialnega 

kapitala in na kakšen način. Pri tem izrazito problematičnem vprašanju zavoljo narave 

socialnega kapitala kot takega ne smemo pozabiti na kontekstualno specifičnost pojma, kar 

pomeni da ne moremo zgolj prenašati posameznih ukrepov iz enega okolja v drugega. Ker 

je socialni kapital dobrina, ki je država ne more priskrbeti neposredno, prav tako so zunaj 

moči države tudi nekateri dejavniki, so vladni uradniki v precej delikatnem položaju pri 

iskanju politik za povečanje socialnega kapitala. Ob tem nekateri avtorji opominjajo na 

upadanje moči države, kar lahko le deloma potrdimo – v resnici se manjša hierarhični vpliv 

države nad drugimi družbenimi sistemi (Castells, 1997). Večina napotkov za krepitev 

socialnega kapitala je usmerjena v kontekstualno intervenco in ne v neposredne ukrepe – 

Fukuyama omenja tri področja:  

a) prvo je vpliv izobraževalnih politik, predvsem z vidika pomena vzgoje za 

državljane (prenos norm in vrednot),  

b) drugo je zagotavljanje javnih dobrin, lastninskih pravic in varnosti, kar 

povečuje možnosti za interakcijo in uspešno komunikacijo v nekem okolju,  

                                                 

60 Na podlagi konceptualizacije štirih tipov socialnega kapitala je skupina avtorjev razvila idealen 

tipski model za analizo strateških kompetenc akterjev za sodelovanje v kreiranju gospodarskih 

strategij, hkrati pa je primeren tudi za uporabo pri analizi kapacitet akterjev za sodelovanje pri 

povezovanju v podjetniške grozde (Adam et al. 2010). 
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c) in kot tretje, država ne sme prevzemati dejavnosti, ki jih lahko opravljajo ali 

zasebni sektor ali civilna družba, ker bi s tem vplivala na zmožnost 

samoorganiziranja in prispevala h kulturni odvisnosti (Adam et al. 2010). 

Adam in Rončević sta tekom preučevanja socialnega kapitala ter dejavnikov razvojne 

uspešnosti pri nas prišla do ugotovitev, da je vzrok nižje razvojne uspešnosti in 

učinkovitosti delovanja relevantnih instotucij povezan z nezadostnim nivojem socialnega 

kapitala, ki se kaže v nižji stopnji splošnega zaupanja ter nižji ravni kooperacije, kar 

nadalje negativno deluje tudi na zmogljivost in obstoj projeknih in asiciacijskih 

organizacijskih oblik ter na formiranje učinkovitih intermediarnih organizacij in povezav. 

Tovrstni negativni vpliv je opazen predvsem v komponentah, ki temeljijo na kompleksni 

oziroma intezivnejši komunikaciji ter nekonvecionalnih rešitvah, izhajajočih iz spontane 

sociabilnosti. (Adam in Rončević 2004).  

V Sloveniji, kjer so v gospodarstvu hierarhični odnosi prisotni v obliki 

monopsonističnih grozdov in kjer je očitno neravnovesje med odločilnimi akterji v okviru 

podjetniških grozdov, je na mestu tudi vprašanje o obstoju in povečanju zaupanja. 

Zaupanja namreč ni moč ustvariti, temveč ga je potrebno negovati tako, da se akterji 

začnejo samo zavedati, da delujejo v kontekstu zaupanja in komunikacije. Grozdi med 

drugim predstavljajo obstoj zaupanja, kar namiguje na to, da nobena od politik ne more 

nadomestiti dinamizma in organizacijskih spretnosti, ki morajo obstajati na lokalni in 

regionalni ravni, če naj bodo politike za spodbujanje podjetniških grozdov uspešne (Steiner 

1998 v Adam et al. 2010).   

Nastanek in krepitev socialnega kapitala je v skladu s predstavljenim pogojeno s 

sposobnostjo oblikovanja nehierarhičnih organizacijskih oblik, ki ji zaznamuje višji nivo 

zaupanja in zmogljivost prožnega prilagajanja. Toda, kot je zavoljo specifičnosti samega 

pojava nemogoče postaviti splošno tezo in odgovor na vprašanje socialnega kapitala, ju 

težko oblikujemo tudi glede oblikovanja ustreznih podjetniških struktur – proces 

ustanavljanja podjetniških grozdov je pogojen z sposobnostjo ustvarjanja socialnega 

kapitala. Tako razmišljanje vodi k oblikovanju razvojnih politik tako, da bodo fleksibilne 

prilagojene uporabnikom.  
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7.4 Ključne ugotovitve 

Poslovna omrežja predstavljajo poseben primer družbenega omrežja, ki sestoji iz 

akterjev s skupnimi interesi in nameni. Ko govorimo o poslovnih omrežjih, pa se ne 

moremo izogniti vprašanju njihove uspešnosti oziroma virov uspešnosti. Prav koncept 

socialnega kapitala je tisti, s katerim v okviru tematike doktorske disertacije najbolje 

opredelimo samo uspešnost prenosa znanja v poslovnih omrežjih oziroma med podjetji. 

Kot je že omenil Putnam (1995), »socialni kapital sestavljajo elementi neke organizirane 

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

da omogočajo koordinirano delovanje«. Kljub skepticizmu o pomenu socialnega kapitala 

se ta koncept zmeraj bolj uveljavlja kot najbolj ustrezen teoretični model za razlago 

implicitnega pojava poslovnega uspeha. Ker živimo v informacijski dobi, je razvoj 

zmožnosti za ustvarjanje, razširjanje in izmenjavo znanja pravzaprav bolj pomemben kot 

kadar koli prej, predvsem ko gre za visokotehnološka podjetja, ki svojo konkurenčno 

prednost ustvarjajo s prenosom znanja. Potrebno je omeniti, da je znanje v organizacijah 

večinoma implicitno in se prenaša le v okviru socialne interakcije, mentorstev in 

opazovanja oziroma izkušenj.  

Glede na zapisano lahko predpostavljamo, da je proces izmenjave znanja pogojen z 

upravljanjem pretoka informacij preko omrežij in povezav, ki so bogate s socialnim 

kapitalom, ki je obenem tudi vplival na izoblikovanje vzorcev organizacijske kulture 

podjetij, ki jim omogočajo večjo sposobnost prenosa znanja iz akademske sfere v 

gospodarsko sfero (komercializacija znanja): 1) socialna interakcija zagotavlja, da so na 

voljo komunikacijske poti, po katerih lahko prenašamo in delimo informacije; 2) zaupanje 

med uporabniki informacij, analitiki in proizvajalci bo zmanjšalo nejasnost informacij o 

uspešnosti organizacij in njihovih poslovnih praks ter 3) skupni cilji in vrednote dajejo 

pomen informacijam o uspešnosti organizacij, s tem pa posamezniki na različnih 

organizacijskih ravneh delijo razumevanje, zakaj so potrebni določeni ukrepi in zakaj so 

pomembne koristne povratne informacije. Hkrati specifični vzorci organizacijske kulture 

visokotehnoloških podjetij, ki temeljijo na prenosu znanja, omogočajo večjo inovacijsko 

sposobnost in konkurenčno prednost le-teh, s tem ko sodelujejo z JRO in univerzami ter 

drugimi podjetji doma in v tujini. V okviru empiričnega dela bomo na podlagi distribucije 

SK na nacionalni ravni sklepali o relevantnih aspektih nacionalne kulture države, za katero 
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smo že ugotovili, da pomembno vpliva na organizacijsko kulturo podjetij, s tem pa na 

kakovost prenosa znanja. 

 

II  EMPIRIČNI DEL 

Na podlagi teoretičnih izhodišč smo spoznali nekaj ključnih dognanj. Ugotovili smo, da 

je moč prepoznati družbeni oziroma institucionalni vpliv na ekonomijo (in s tem tudi na 

podjetništvo) in obratno. Spoznali smo tudi, da Schumpetrova teorija predstavlja 

relevanten teoretičen okvir doktorske naloge, saj do neke mere postavi okvir za 

proučevanje prenosa znanja iz akademske sfere v gospodarstvo in obenem poudarja 

relevantnost znanja, inovacij in podjetništva. V tem oziru je pomembna družbena 

produkcija znanja, ki temelji na znanstvenih dognanjih in dejavnosti ekonomskega sistema, 

da tovrstno znanje prenese v konkretne inovacije na trgu.  

Koncept akademskega podjetništva v povezavi z gospodarstvom in državo postaja v 

različnih družbah osrednje težišče teorije in prakse inovacij. Univerze so tako v preteklih 

desetletjih postale pomemben vir za nastanek visokotehnoloških podjetij (Pattnaik in 

Pandey 2014). V nedavni raziskavi (Adam et al. 2014) je bilo ugotovljeno, da obstajata dve 

vrsti MSVTP, in sicer: a) ena bolj sledijo tržni in klasično podjetniški logiki, ki jo 

kombinirajo z raziskovalno-razvojno dejavnostjo, b) druga pa ostajajo bolj zavezana logiki 

raziskovalnih skupin in to kombinirajo s poslovnimi funkcijami in tržno orientacijo. 

Akademsko podjetništvo najbolje opredelimo kot »prakso, ki se izvaja za prenos znanja 

med akademskim in zunanjim okoljem, s ciljem ustvarjanja ekonomske ali družbene 

vrednosti tako za zunanje akterje kot člane akademskih institucij« (Cantaragiu 2012, 687). 

Takšne prakse lahko torej zajemajo različne pristope, od komercializacije intelektualne 

lastnine v obliki patentov in licenc do ustanavljanja zagonskih in »spin-off« podjetij na 

temelju visokotehnološkega znanja. 

Torej so z vidika razvoja in komercializacije visokotehnoloških procesov in izdelkov 

pomembna predvsem VTP. Zaradi stremljenja po intenzivnejši komercializaciji 

akademskega znanja in zmanjšanju javnega raziskovalnega financiranja oz. povečanju 

njegove aplikativne (komercialne) vrednosti je torej spodbujanje podjetništva, ki uspešno 

komercializira visokotehnološko znanje, eden od ključnih elementov inovacijskega 



Gojkovič, Uroš. 2017. »Sociokulturne razsežnosti prenosa znanja v okviru akademskega 

podjetništva«, doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

119 

 

 

gospodarstva oz. družbe. Na podlagi primerjave statističnih podatkov in indikatorskih baz 

lahko rečemo, da Evropska unija daje velik pomen RRD in s tem visokotehnološkim 

podjetjem. Opozoriti pa je treba, da so navkljub enormnim inputom, ki se zlivajo v RRD, 

outputi oziroma rezultati teh vlaganj slabši. Najboljši primer za tovrstni pojav je 

pravzaprav Slovenija. Kazalci, s katerimi merimo vlaganja v RRD, le-to namreč 

postavljajo na sam vrh (ali zelo blizu) držav EU-28. Po drugi strani so njeni rezultati 

(odobreni patenti, patentne prijave, izvoz visokotehnoloških izdelkov) podpovprečni. To 

potrjujejo podatki SURS, iz katerih je razvidno, da se število inovacijsko aktivnih podjetij 

zmanjšuje kljub enormnim vlaganjem v RRD. Podobno ugotovitev lahko zasledimo v 

raziskavi Likar et al. (2016), kjer sklenejo, da slovenska podjetja niso inovativna v tolikšni 

meri, kot to izhaja iz nekaterih uradnih statističnih analiz. Tukaj se ne moremo izogniti 

dejstvu, da prihaja do nedoslednosti in nepreglednosti tako v zvezi z metodologijo 

zajemanja podatkov, kot tudi v zvezi s klasifikacijo sektorjev in tudi glede predstavitve 

podatkov. 

Kot smo ugotovili, je glavni element visokotehnoloških podjetjih, ki so obenem lahko 

tudi »akademska«, prenos oziroma izmenjava znanja. Pri tem je pomembno omeniti 

implicitno znanje, ki je posebnega pomena z vidika upravljanja znanstvenih organizacij in 

intelektualnega kapitala. Med drugim smo identificirali ključne kazalnike prenosa znanja, 

ki so: 1) povezanost in sodelovanje z univerzami, JRO in drugimi podjetji prek članov 

raziskovalne skupine, 2) produkcija znanstvenih člankov in citiranost ter povezanost in 

sodelovanje prek soavtorskih objav, 3) povezanost in sodelovanje z univerzami, JRO in 

drugimi podjetji, 4) članstvo v nacionalnih tehnoloških mrežah, centrih in tehnološkem 

parku, 5) projektno sodelovanje v nacionalnem okviru, 6) soavtorske objave s tujimi 

raziskovalci, 7) projektno sodelovanje v mednarodnem (EU) okviru, 8) članstvo v tujih 

mrežah in sodelovanje s tujimi podjetji ter univerzami. 

Prenos znanja pa lahko opredelimo tudi kot obliko sodelovanja, ki presega zgolj 

ekonomske odnose. Navedeni proces, če ga opredelimo kot institucionalizirano posredno 

obliko družbene menjave, temelji na normah in vrednotah, ki služijo kot mediator oziroma 

dejavnik prenosa znanja. Namreč, le vrednote, ki so naklonjene prenosu znanja, omogočajo 

organizacijsko kulturo, ki daje ugodne pogoje za učinkovit prenos znanja. Lahko 

predpostavimo, da je poslovna uspešnost kulturno odvisna od prilagoditve zahtevam 

notranjega okolja, ki ga opredeljuje organizacijska kultura in zunanje okolje, v katerem 



Gojkovič, Uroš. 2017. »Sociokulturne razsežnosti prenosa znanja v okviru akademskega 

podjetništva«, doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

120 

 

 

norme in vrednote opredeljuje predvsem nacionalna kultura. Nadalje, kulturo znanja 

sestavljajo norme in vrednote podjetja, ki oblikujejo razmišljanje in vedenje zaposlenih v 

podjetjih pri njihovem vsakodnevnem upravljanju z znanjem (Sollberger 2006, 119). Pri 

tem smo ugotovili, da raziskava Inštituta za razvojne in strateške analize (Adam et al. 

2014) temelji na podobnih načelih kot koncept znanju prijazne organizacijske kulture. V 

okviru te raziskave je bilo opredeljenih šest dimenzij organizacijske kulture, ki igrajo 

osrednjo vlogo pri vključitvi in integraciji celovitega sistema upravljanja znanja: 1) 

vertikalna in horizontalna organizacijska struktura, 2) komunikacija v podjetju, 3) prenos 

znanja, 4) vključevanje novih članov, 5) poslovno okolje ter 6) lastniška struktura in 

povezani poslovni subjekti. 

Kot trdita Adam in Westlund (2013), tradicionalni dejavniki ekonomske produktivnosti 

so v zatonu in priča smo povečanemu vplivu znanja in ostalih nematerialnih oblik kapitala 

na ekonomski razvoj. Proces ekonomske aktivnosti se dogaja v določenem družbenem 

kontekstu in v okviru določenih vrednot. V tem oziru je ključen tudi socialni kapital, ki ga 

lahko opredelimo kot ogrodje vozlišč, ki sestojijo iz posameznikov in organizacij ter 

povezav, na katere pomembno vplivajo norme, želje in odnos posameznikov oziroma 

organizacij (Adam in Westlund v Adam et al. 2014; Gojkovič in Adam 2015). Ko 

govorimo o poslovnih omrežjih pa se ne moremo izogniti vprašanju njihove uspešnosti 

oziroma virov uspešnosti. Prav koncept socialnega kapitala je tisti, s katerim v okviru 

tematike doktorske disertacije najbolje opredelimo samo uspešnost prenosa znanja v 

poslovnih omrežjih oziroma med podjetji. 

V skladu z glavnima hipotezama doktorske disertacije predpostavljamo, da je proces 

izmenjave znanja pogojen z upravljanjem pretoka informacij preko omrežij in povezav, ki 

so bogate s socialnim kapitalom, ki je obenem tudi vplival na izoblikovanje vzorcev 

organizacijske kulture podjetij, ki jim omogočajo večjo sposobnost prenosa znanja iz 

akademske sfere v gospodarsko sfero (komercializacija znanja). Hkrati specifični vzorci 

organizacijske kulture podjetij omogočajo večjo inovacijsko sposobnost in konkurenčno 

prednost le-teh, saj predpostavljamo da podjetja, kjer vzorci organizacijske kulture 

temeljijo na socialnem kapitalu, več sodelujejo z JRO in univerzami ter drugimi podjetji 

doma in v tujini, s tem pa pridobivajo ključno konkurenčno prednost. Namreč, kot je rekel 

Schumpeter (1939), vsaka inovacija oziroma ustvarjanje novih kombinacij znanja za 



Gojkovič, Uroš. 2017. »Sociokulturne razsežnosti prenosa znanja v okviru akademskega 

podjetništva«, doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

121 

 

 

podjetje pomeni večjo konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi podjetji, ki se 

ukvarjajo s podobno dejavnostjo.  

Odgovore na zastavljene predpostavke bomo opredelili s pomočjo empiričnih podatkov. 

Če izhajamo iz metodološkega okvira, ki smo si ga zastavili v uvodu, je izbiro metode 

potrebno podrediti raziskovalnim vprašanjem oziroma hipotezam, zato je za obravnavo 

oziroma raziskovanje relacij socialnega kapitala, prenosa znanja in organizacijske kulture v 

okviru akademskega podjetništva utemeljena uporaba triangulacije kot raziskovalne 

strategije oziroma raziskovalnega načrta tako z zaporedno kombinacijo kot z integracijo 

kvantitativnih in kvalitativnih metod, predvsem zaradi povečanja skupne veljavnosti 

rezultatov. 

Zato bomo najprej izvedli kvantitativno analizo sekundarnih podatkov, ki smo jih 

opredelili kot ključne indikatorje socialnega kapitala. Gre za meta-analizo distribucije 

socialnega kapitala v Sloveniji in Evropi na podlagi naslednjih podatkovnih baz: 

»European Value Study« (EVS), »World Value Study« (WVS), »European Social Survey« 

(ESS), »International Social Survey Programme« (ISSP) ter »Gallup World Poll« (GWP). 

Nato bomo v drugem delu izvedli kvalitativno analizo primarnih podatkov, pridobljenih 

iz poglobljenih intervjujev s predstavniki 17 slovenskih malih in srednjevelikih 

visokotehnoloških podjetij (MSVTP), dopolnjeno s kvantitativnimi podatki (Agencija 

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPES, Informacijski sistem o 

raziskovalni dejavnosti v Sloveniji - SiCRIS, spletne aplikacije za spremljanje izdatkov 

javnih institucij – SUPERVIZOR oz. ERAR od leta 2016 naprej ter Urada RS za 

intelektualno lastnino).  

V zaključku doktorske disertacije bomo nato naredili sintezo ključnih ugotovitev 

teoretičnega in empiričnega dela doktorske disertacije ter izvedli testiranje glavnih hipotez. 

 

8 KVANTITATIVNA ANALIZA PORAZDELITVE SOCIALNEGA 

KAPITALA V SLOVENIJI IN EVROPI 

Za potrebe te analize moramo razločevati med strukturnim ali generaliziranim SK ter 

oblikami specializiranega ali sektorskega SK. Generaliziran SK je kontekstualen, 

geografsko omejen SK, in je razumljen kot kolektivno dobro. Coleman in Putnam sta 
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glavna zagovornika tega pogleda na SK. Avtorji, ki temeljijo na analizi socialnih omrežij 

(Lin 2001a) ali avtorji, kot je Bourdieu, pa poudarjajo pomen individualnega SK, ki bazira 

na investicijah posameznika v stike z drugimi v okviru (egocentričnih) omrežij. Podobno, 

kot v nedavni raziskavi socialnega podjetništva (Adam et al. 2015 v Adam 2015, 50), je 

predpostavka tudi tega poglavja doktorske disertacije, »da med strukturalnim in 

individualnim nivojem (Laursen et al. 2012) obstaja še vmesni (mezzo) nivo, ki bi ga lahko 

imenovali sektorski ali specializirani SK«. Gre za SK na nivoju organizacije in bazira na 

domnevi, da organizacije razvijajo posebne oblike zaupanja in stikov, tako znotraj sebe, 

kot tudi v svojem ožjem poslovnem ali institucionalnem okolju. V tej analizi se bomo 

osredotočili na strukturalno raven SK na nivoju države. Kakšen je vpliv strukturalnega SK 

na sektorski in individualni SK, pa bomo proučili v okviru analize poglobljenih intervjujev 

z vidika prenosa znanja in organizacijske kulture, ki sledi v naslednjih poglavjih.  

V tem delu izhajamo iz strnjenega pregleda podatkov mednarodnih anket: »European 

Value Study« (EVS),61 »World Value Study« (WVS),62 »European Social Survey« 

(ESS),63 »International Social Survey Programme« (ISSP)64 ter Gallup World Poll, ki je 

                                                 

61 EVS (2011): European Values Study 2008: Integrated Dataset (EVS 2008). GESIS Data Archive, 

Cologne. ZA4800 Data file Version 3.0.0, doi:10.4232/1.11004 

62 WORLD VALUES SURVEY Wave 6 2010-2014 OFFICIAL AGGREGATE v.20150418. 

World Values Survey Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: 

Asep/JDS, Madrid SPAIN. 

63 ESS Round 2: European Social Survey Round 2 Data (2004). Data file edition 3.4. Norwegian 

Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. 

ESS Round 3: European Social Survey Round 3 Data (2006). Data file edition 3.5. Norwegian 

Social Science Data Services, 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. Norwegian 

Social Science Data Services, 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. Norwegian 

Social Science Data Services, 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. Norwegian 

Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. 

ESS Round 7: European Social Survey Round 7 Data (2014). Data file edition 1.0. Norwegian 

Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. 
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povzet po HDR (Human Development Report 2013 in 2015). Poskušali bomo določiti, 

kakšni so trendi in vzorci distribucije socialnega kapitala v evropskih državah. Fokusirali 

smo se na tri kazalce strukturalnega oz. formalnega SK: medsebojno zaupanje, aktivno 

članstvo v prostovoljnih organizacijah in institucionalno zaupanje. Navedene raziskave za 

te tri kazalnike uporabljajo podobna vprašanja. Najbolj primerljiva so vprašanja, ki jih pri 

svoji raziskavi uporabljata EVS in WVS, nekoliko drugačna so vprašanja, ki jih 

uporabljata ESS in ISSP, čeprav še vedno dovolj podobna, da dopuščajo ustrezno 

primerjavo podatkov.  

Pred samo analizo omenjenih raziskav je potrebno navesti nekaj metodoloških pojasnil. 

Pri izračunih deležev aktivnega članstva v prostovoljskih organizacijah smo upoštevali 

pogoj, da respondent aktivno sodeluje v vsaj eni izmed naštetih organizacij (EVS, WVS, 

ISSP). Podatke, ki za posamezno državo v časovnem intervalu raziskave niso bili na voljo, 

smo, kjer je to bilo mogoče, zapolnili s podatki ESS 2004 in 2010 (*), ISSP 2006, 2010 in 

2014 (**) ter Gallup World Poll 2010, 2012 in 2014 (***). Statistično analizo sekundarnih 

podatkov v omenjenih podatkovnih bazah smo izvedli s pomočjo programskega paketa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). S podprogramom Recode, ki služi 

rekodiranju in združevanju vrednosti, smo nato priredili vrednosti spremenljivk, da so 

dobljeni podatki preglednejši. V naslednji fazi smo uporabili podprogram CROSSTABS, s 

katerim smo dobili večrazsežne oz. kontingenčne tabele. Pri vseh izračunih smo upoštevali 

ustrezno utežitev podatkov. Povprečja smo izračunali le za tiste evropske države, katere so 

imele razpoložljive podatke za vsaj dve leti na danem časovnem intervalu. Države smo 

razdelili v štiri skupine glede na višino skupnega povprečja, in sicer: 1. skupina (nad 50 

%), 2. skupina (40-50 %), 3. skupina (30-40 %) in 4. skupina (pod 30 %). Prva in druga 

skupina predstavljata države z višjo stopnjo SK, medtem ko tretja in četrta skupina 

predstavljata države z nižjo stopnjo SK. Za boljši pregled trendov po posameznih državah 

oz. indikatorjih so polja obarvana: večja kot je stopnja SK, temnejši je odtenek zelene 

                                                                                                                                                    

64 ISSP Research Group (2008): International Social Survey Programme: Role of Government IV - 

ISSP 2006. GESIS Data Archive, Cologne. ZA4700 Data file Version 1.0.0, doi:10.4232/1.4700 

ISSP Research Group (2012): International Social Survey Programme: Environment III - ISSP 

2010. GESIS Data Archive, Cologne. ZA5500 Data file Version 2.0.0, doi:10.4232/1.11418 

ISSP Research Group (2016): International Social Survey Programme: Citizenship II - ISSP 2014. 

GESIS Data Archive, Cologne. ZA6670 Data file Version 1.0.0, doi:10.4232/1.12446. 
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barve; manjša kot je stopnja SK, temnejši je odtenek rdeče barve. Odtenki rumene barve 

pomenijo srednje vrednosti SK. 

8.1 Indikatorji socialnega kapitala 

Kot navedeno uvodoma, je neka splošno veljavna interpretacija pojava socialnega 

kapitala, pri tem zavoljo epistemoloških razlogov težko oblikujemo en splošno priznani 

koncept in merilo socialnega kapitala. Večina razlag in avtorjev sledi enemu 

najpomembnejših raziskovalcev pojma socialnega kapitala, Colemanu, ki je oblikoval tezo, 

da pri preučevanju socialnega kapitala ukvarjamo s tistimi aspekti družbene strukture, ki 

omogojačo družbeno delovanje (Coleman 1990), vendar tovrstna široka interpretacija 

zahteva dodatno razlago v ožjih raziskovalnih namenih. Posledično smo danes soočeni z 

precejšnijm številom »fenotipskih« razlag socialnega kapitala ter različnih kontekstom in 

namenom uporabe tega pojma.   

 

Kljub vsemu lahko govorimo o določeni stopnji zbliževanja mnenj avotrjev, ki se 

ukvarjajo s socialnim kapitalom, kot posledici skupnega izhodišča, da socialni kapital 

tvorita kulturni in strukturni vidik. Prvi obsega norme, vrednoste in zaupanje, drugi vidik 

pa se osredotoča na povezave kot posledice formalnih in neformalnih stikov in odnosov. 

Tako se za merjenje socialnega kapitala pogosto uporabljajo trije t.i. proxy indikatorji, to 

so stopnja generaliziranega zaupanja ter članstvo in aktivnost v prostovoljnih 

organizacijah. 

Kot posledica izrazite kontekstualne posebnosti socialnega kapitala ni mogoče 

pričakovati ali govoriti o nameri enovite operativne definicije. Socialni kapital in 

preučevanje tega pojava je pogojena z umestitvijo konteksta raziskovanja, definiranja 

nivoja preučevanja ter v svojem metodološkem delu zahteva razmislek o ustrezni rabi 

raziskovalnih načinov in orodij, s katerimi je mogoče zagotavljati relevatnost rezultatov, ki 

so transparentni in preverljivi. 

Nekateri avtorji (Grootaert in van Bastelaer 2001; Grootaert 1998) recimo navajajo 

veliko število možnih kazalnikov socialnega kapitala, ki jih lahko razdelimo na dva sklopa: 

horizontalne in vertikalne. Drugi avtorji, kot sta Narayan in Pritchett, (1999) trdijo da 

lahko literaturo o socialnem kapitalu razdelimo v tri tokove: prvi se ukvarja s politiko na 

državni ravni (tudi z vidika rasti), drugi tok je osredotočen na mezo raven (in učinkovitost 
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institucij), medtem ko tretji sklop literature na socialni kapital gleda kot na rešitev za tržne 

nepopolnosti na mikro ravni. Na mikro ravni je torej socialni kapital sestavljen iz omrežja 

in norm, ki urejajo interakcije med posamezniki. Na mezo in makro ravni pa socialni 

kapital predstavlja delovanje institucij pravne države in vlade oziroma političnega sistema. 

Kot že omenjeno, smo se osredotočili na tri indikatorje socialnega kapitala: generalizirano 

oz. medsebojno zaupanje, aktivno članstvo v prostovoljskih organizacijah ter 

institucionalno zaupanje. Podrobnejši pregled uporabljenih anketnih vprašanj in 

spremenljivk za merjenje socialnega kapitala je prikazan v Tabeli 8.1. 

Mesebojno ali generalizirano zaupanje je najbolj pogost uporabljen indikator socialnega 

kapitala, kar temelji na Putnamovem razumevanju koncepta socialnega kapitala, pri 

katerem je zaupanje tisti element, ki omogoča aktivacijo potencialnih virov pri akterjih 

nekega kooperativnega omrežja (Putnam 1995). Zaupanje kot indikator socialnega kapitala 

so dodatno legitimizirale številne mednarodne raziskave, ki potrjujejo povezavo med 

stopnjo zaupanja ter na primer politično stabilnostjo ali gospodarsko močjo – eden izmed 

pomembnejših raziskovalcev tega področja, Fukuyama je potrdil pogojenost teh elementov 

z visoko stopnjo zaupanja pri državah, kot so ZDA, Nemčija, Japonska, ne pa tudi pri 

državah, kjer je bila ugotovljena nižja stopnja zaupanja, na primer v Franciji ali Italiji. 

(Fukuyama 1995).  

V tem oziru so tudi Knack in Keefer (1997), Zak in Knack (2001), Beugelsdijk in Van 

Schaik (2005) ter Dearmon in Grier (2009) v svojih študijah izpostavili ključno vlogo 

medsebojnega zaupanja. Osrednja predpostavka je, da stopnja generaliziranega zaupanja 

kaže na pripravljenost posameznika za komunikacijo in sodelovanje z neznanci. 

Drugi indikator, je aktivno članstvo oziroma neplačano delo v prostovoljnih 

organizacijah ter aktivnosti in preživljanje časa v »klubih in asociacijah«. Knack in Keefer 

(1997) sta se pri tej dimenziji socialnega kapitala osredotočila na pasivno članstvo, med 

tem ko so Knack (2003) ter Beugelsdijk in Van Schaik (2005) uporabili tako pasivno kot 

aktivno članstvo. Slednje se zdi bolj ustrezno, saj je bližje Putnamovi ideji, da se ljudje 

naučijo zaupati in deliti enake norme, ko dejansko aktivno sodelujejo v organizacijah 

(Bjørnskov 2006). Članstvo v prostovoljskih organizacijah je torej razumljeno kot 

priložnost za učenje kooperativnega vedenja. 

Tretji indikator je zaupanje v institucije. V tem okviru sta pomembni dve instituciji – 

pravni sistem in zakonodajna oblast. Ta indikator nam poda informacijo o institucionalnem 
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okolju v katerem potekajo ekonomske in družbene dejavnosti, predvsem v smislu kvalitete 

spodbud in delovanja samih institucij. Ustrezno institucionalno okolje vpliva na 

oblikovanje pozitivnih oblik socialnega kapitala, medtem ko šibko institucionalno okolje 

lahko pomeni zatekanje k negativnim oblikam socialnega kapitala (koruptivnost). 

Tabela 8.1: Indikatorji socialnega kapitala, podatkovni viri in uporabljena anketna 

vprašanja 

INDIKATOR 

SOCIALNEGA 

KAPITALA 

VIR 
OZNAKA SPREMENLJIVKE 

IN UPORABLJENO VPRAŠANJE 

Medsebojno ali 

generalizirano 

zaupanje 

 

ESS 2004, 

2006, 

2010, 2012 

in 2014 

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). 

EVS 2008 
v62 - Generally speaking, would you say that most people can be 

trusted or that you can’t be too careful in dealing with people? 

Dve vrednosti: 1- most people can be trusted in 2 - can’t be too careful. 

WVS 2010 
V24 - Generally speaking, would you say that most people can be 

trusted or that you can’t be too careful in dealing with people? 

Dve vrednosti: 1- most people can be trusted in 2 - can’t be too careful. 

ISSP 

2006, 2010 

in 2014 

V55 (2006), V11 (2010) in V52 (2014) - 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 1 do 5 oz. 1 do 4, je bila rekodirana v dve 

vrednosti, 1 - Can be trusted (združene vrednosti od 1 do 2,9 oz. od 1 

do 2) in 2 – Can´t be trusted (združene vrednosti od 3,1 do 5 oz. od 2 

do 4). 

Aktivno članstvo 

v prostovoljnih 

organizacijah 

ESS 2004, 

2006, 

2010, 2012 

in 2014 

wkvlorg - Involved in work for voluntary or charitable 

organisations 

Dve vrednosti: 1- involved in 2 – not involved. 

EVS 2008 

v28–v42 (združene spremenljivke) - Do you work unpaid for? (v28 

- welfare organisation, v29 - religious organisation, v30 - cultural 

activities, v31 - trade unions, v32 - political parties/groups, v33 - 

local community action, v34 - 3w-development/human rights, v35 – 

environmental, v36 - professional associations, v37 - youth work, 

v38 - sports/recreation, v39 - womens groups, v40 - peace 

movement, v41 - voluntary health organisations, v42 - other 

groups) 

Navedenih 15 spremenljivk smo združili smo združili v eno z dvema 

vrednostima: 1- mention in 2- not mention. 
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INDIKATOR 

SOCIALNEGA 

KAPITALA 

VIR 
OZNAKA SPREMENLJIVKE 

IN UPORABLJENO VPRAŠANJE 

WVS 2010 

V26–V35 (združene spremenljivke) – Are you an active/inactive 

member of? (V26 - Sport or recreational organization, V27 - Art, 

music or educational organization, V28 - Labor Union, V29 - 

Political party, V30 - Environmental organization, V31 - 

Professional association, V32 - Humanitarian or charitable 

organization, V33 - Consumer organization, V34 - Self-help group, 

mutual aid group, V35 - Other organization) 

Navedenih 10 spremenljivk smo združili smo združili v eno z dvema 

vrednostima: 1- Active members in 2- Inactive members. 

 

 

 

ISSP 2014 

V27–V31 (združene spremenljivke) - People sometimes belong to 

different kinds of groups or associations. For each type of group, 

please indicate whether you, belong and actively participate, 

belong but don’t actively participate, used to belong but do not any 

more, or have never belonged to it. (V27 - a political party, V28 - a 

trade union, business, or professional association, V29 - a church 

or other religious organization, V30 – a sports, leisure or cultural 

group, V31 - another voluntary association) 

Navedenih 5 spremenljivk smo združili v eno z dvema vrednostima: 1-

Belong and actively participate in 2-Don`t belong or Don`t actively 

participate. 

Zaupanje v 

institucije 

ESS 2004, 

2006, 

2010, 2012 

in 2014 

Spremenljivki TRSTPRL (Trust in country's parliament) in 

TRSTLGL (Trust in the legal system) 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). 

EVS 2008 

Spremenljivki v218 (Confidence in the justice system) in v211 

(Confidence in Parliament) v novo spremenljivko conf_ins 

(Confidence in Institutions). 

Lestvica z vrednostmi od 1 do 4, je bila rekodirana v dve vrednosti, 1 - 

Yes (združene vrednosti od 0 do 5) and 2 - No (združene vrednosti od 6 

do 10). 

WVS 2010 

Spremenljivki V114 (Confidence in Courts) in V117 (Confidence in 

Parliament) v novo spremenljivko conf_ins (Confidence in 

Institutions). 

Lestvica z vrednostmi od 1 do 4, je bila rekodirana v dve vrednosti, 1 - 

Yes (združene vrednosti od 0 do 5) and 2 - No (združene vrednosti od 6 

do 10). 

 Vir: EVS 2008; WVS 2010; ESS 2004, 2006, 2010, 2012, 2014; ISSP 2014 
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8.1.1 Medsebojno zaupanje 

Glede na prvi indikator spada Slovenija v 4. skupino držav z manjšo stopnjo zaupanja 

(na vprašanje, ali je moč zaupati večini ljudi, pritrdilno odgovarja nekje med 20 % in 35 % 

populacije). Pri tem je potrebno upoštevati, da so pri trendih razlike med merjenji v EVS-

WVS ter ESS velike. Medtem ko prva anketa – če primerjamo merjenje v letih 2008 ter 

2011 – kaže na upadanje zaupanja, pa rezultati ESS kažejo ravno nasprotno, čeprav je leta 

2014 odstotek padel za slabih 10 %. V letu 2006 je zaupanje izražalo 28,8 % respondentov 

iz Slovenije, v letu 2010 sledi upad (24,4 %), v letu 2012 pa izrazit porast (skoraj 34,7 %) 

in, kot že omenjeno, v letu 2014 spet padec nazaj na 24,8 %.  

Ugotovitve ESS za 2012 v primerjavi z letom 2006 razkrivajo porast zaupanja v večini 

vključenih držav, razen pri nekaterih vzhodnoevropskih državah ter Švedski. Na podlagi 

podatkov ESS za 2014 je razvidno, da ima nižjo stopnjo zaupanja kot Slovenija le še 

Poljska (23,2 %). Pri tem je potrebno omeniti, da podatki za približno polovico držav še 

niso na voljo in smo jih dopolnili s podatki ISSP 2006, 2010 in 2014 ter podatki Gallup 

World Poll za leto 2014. Če upoštevamo dopolnjene podatke, potem se za Slovenijo, poleg 

Poljske, zvrstita še Litva (24,2 %) in Hrvaška (16,9 %). 

Če upoštevamo povprečno vrednost vseh merjenj, tako EVS-WVS (2008 ter 2011), ESS 

(2006, 2012, 2014) ter ISSP (2006, 2010, 2014) in Gallup World Poll (2014), znaša 

povprečje za Slovenijo 26,4 %. S tem odstotkom Slovenija zaseda 24. mesto od 33. držav 

in se uvršča v sredino 4. skupine držav, ki so v povprečju vseh merjenj dosegle manj kot 

30 % stopnjo generaliziranega zaupanja. Pri tem manjšo stopnjo zaupanja (v 4. skupini 

držav) kot Slovenija dosegajo: Poljska, Slovaška, Grčija, Hrvaška, Portugalska, Bolgarija, 

Ciper, Turčija in Romunija. Pred Slovenijo se uvrščajo naslednje države: Rusija, Francija, 

Ukrajina in Latvija. Tretjo skupino držav (povprečje vseh merjenj: 30–40 %) sestavljajo 

Španija (37,7 %), Litva (34,3 %), Italija (33,6 %), Madžarska (32,7 %) in Češka (32,4 %). 

Druga skupina držav z nekoliko višjim odstotkom generaliziranega zaupanja (od 40–50 %) 

sestoji iz Velike Britanije (46,7 %), Irske (45,5 %), Estonije (42,7 %), Belgije (42,1 %), 

Avstrije (41,9 %) in, presenetljivo, Nemčije (40,3 %) in Belorusije (40,3 %), ki si delita 

zadnje mesto v tej skupini. Države z najvišjim deležem medsebojnega zaupanja (nad 50 %) 

so tako Skandinavske države – Danska (76,8 %), Norveška (74,6 %), Finska (72 %), 

Švedska (65,5 %) – sledijo Nizozemska (64,3 %), Islandija (61,9 %) in Švica (53,6 %) 
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Tabela 8.2: Primerjava različnih raziskav medsebojnega zaupanja (v %)65 

Raziskava, leto, 

spremenljivka                                 

-----                                 

Država 

ESS 2006 

(ppltrst) 

EVS 2008 

(v62) 

WVS 

2010 

(V24) 

ESS 2012 

(ppltrst) 

ESS 2014 

(ppltrst) 

Povprečje                 

meritev 

Danska 77,2 76,1 75,7* 78,5 76,3 76,8 

Norveška 77,2 74,2 73,6* 75,0 72,9 74,6 

Finska 72,7 65,1 71,7* 74,4 76,1 72,0 

Švedska 66,6 70,1 62,8 62,5 65,5 65,5 

Nizozemska 61,2 62,9 67,6 64,8 65,2 64,3 

Islandija 68,9* 50,5   59,2 69,0** 61,9 

Švica 53,5 55,4 52,6* 53,6 53,1 53,6 

Velika Britanija 47,4 40,1 48,6* 47,6 49,7** 46,7 

Irska 47,7 38,4 46,5* 47,5 47,4 45,5 

Estonija 44,3 32,3 39,9 48,3 48,5 42,7 

Belgija 42,3 36,0 43,2* 45,9 43,0 42,1 

Avstrija 43,7 36,4 45,4** 29,0*** 42,1 41,9 

Belorusija   45,4 35,2 34,0***   40,3 

Nemčija 37,1 39,6 42,5 39,4 42,9 40,3 

Španija 41,5 34,5 19,6 44,2 49,7** 37,9 

Litva   29,8 35,1* 48,0 24,2** 34,3 

Italija 30,0 30,9 20,0*** 39,9   33,6 

Madžarska 30,0 21,0 31,6* 39,2 41,7** 32,7 

Češka 29,4* 30,6 36,0* 32,7 33,1 32,4 

Rusija 25,7 29,4 29,5 32,5 29,1** 29,2 

Francija 29,0 27,2 27,0* 27,9 33,6 28,9 

Ukrajina 27,3 28,4 24,8 34,2   28,7 

Latvija 25,9* 25,6 28,0* 13,0***   26,5 

Slovenija 28,2 24,4 20,1 34,7 24,8 26,4 

Poljska 23,5 27,8 22,8 26,2 23,2 24,7 

Slovaška 28,1 12,8 25,0* 24,6 33,0** 24,7 

Grčija 23,4* 21,7 25,5* 16,0***   23,5 

Hrvaška 17,2** 20,2 34,4* 16,0*** 16,9** 22,2 

Portugalska 26,9 19,7 19,3* 20,2   21,5 

Bolgarija 18,9 18,1 19,5* 18,2   18,7 

Ciper 29,4 9,0 8,1 21,4   17,0 

Turčija 16,7 11,3 12,4 8,0***   13,5 

Romunija   17,6 7,5 15,0***   12,6 

                                                 

65 ESS 2004 in 2010 (*), ISSP 2006, 2010 in 2014 (**) , Gallup World Poll 2010, 2012 v Human 

Development Report 2015 (***) 
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Vir: Gojkovič, lastna sekundarna analiza podatkov na osnovi izsledkov ESS, EVS, WVS in 

ISSP in HDR (2016) 

8.1.2 Aktivno članstvo v prostovoljskih organizacijah 

Pri drugem klasičnem indikatorju SK, ki meri aktivno članstvo v prostovoljnih 

organizacijah, se Slovenija bolje odreže. Tudi tu izhajamo iz podatkov iz anket kot so 

EVS-WVS, ESS ter ISSP. Podatki iz ESS za Slovenijo kažejo, da vrednost tega indikatorja 

rahlo upada, če primerjamo merjenje v 2006 in 2012 (od skoraj 36 % na malo več kot 33 

%). Če pa upoštevamo EVS-WVS, potem delež aktivnega članstva narašča (leta 2008 je bil 

delež 33,2 %, leta 2011 pa 48,3 %). Slovenija je tu v prvi tretjini držav (9. od 32 vključenih 

držav). Nižje je pozicionirana v ESS 2012, kjer se je uvrstila na 16. mesto med 26 

državami. Primerjava obeh anket kaže na velike razlike kljub temu, da je vprašanje zelo 

podobno formulirano pri obeh. Slednje zato vzbuja dvome o validnosti oziroma 

kredibilnosti teh izsledkov (Adam et al. 2015 v Adam 2015). Naj navedemo nekaj 

izstopajočih primerov. Slovaška ima po anketi EVS v letu 2008 le 18 % respondentov, ki 

so aktivni člani prostovoljnih organizacij, po rezultatih ankete ESS iz leta 2012 pa kar 40 

%. Španija ima po anketi ESS prav tako visoko vrednost, medtem ko je le-ta po anketi 

EVS kar trikrat nižja. Zanimiv primer je tudi Švedska, kjer upada aktivno članstvo v 

prostovoljnih organizacijah, če primerjamo podatke iz 1999–2000 (Adam 2008 v Adam 

2008) z novejšimi (tako z EVS kot tudi ESS 2012), a če pogledamo WVS, je ta delež 

precej visok oziroma več kot enkrat večji (79,8 %). Na splošno podatki za večino držav 

izredno nihajo (če primerjamo ESS in EVS-WVS), pri nekaterih pa so vrednosti 

presenetljivo visoke (zlasti to velja za EVS in ESS). Italija bi tako veljala za državo z 

visokim SK, če bi upoštevali le EVS (84,9 %!), medtem ko ima v ESS 2012 skoraj enkrat 

manjši delež (43,6 %). Podobno velja tudi za Irsko. Po drugi strani Estonija v vseh 

merjenjih izkazuje visoko zaupanje, toda nizko članstvo v prostovoljnih organizacijah. 

Raziskava ISSP za leto 2014 bistveno ne odstopa od povprečja. Na vrhu so Danska (57,8 

%), Nizozemska (54,6 %) in Švica (53 %). Lestvica pa se konča s Slovaško (18,4 %), 

Madžarsko (13,6 %) in Rusijo (5,7 %). 

Če upoštevamo povprečno vrednost vseh merjenj, tako EVS-WVS (2008 ter 2011), ESS 

(2006, 2012) ter ISSP (2014), znaša povprečje za Slovenijo 37 %. S tem odstotkom 

Slovenija zaseda 12. mesto od 32. držav in se uvršča na vrh 3. skupine držav, ki so v 

povprečju vseh merjenj dosegle 30-40 % delež aktivnega članstva. Pri tem manjšo stopnjo 
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zaupanja (v 3. skupini držav) kot Slovenija dosegajo: Velika Britanija (36,5 %), Ciper 

(35,5 %), Belgija (35,4 %), Hrvaška (33,7 %) Francija (33,7 %) ter Španija (32,3 %). 

Četrto skupino držav (povprečje vseh merjenj: pod 30 %) sestavljajo večinoma vzhodno 

(Češka, Slovaška, Poljska, Belorusija, Romunija, Bolgarija Madžarska, Ukrajina, Litva, 

Estonija in Rusija) in južno evropske države (Portugalska, Grčija) ter Turčija (27,5 %). 

Druga skupina držav z nekoliko višjim odstotkom aktivnega članstva (od 40-50 %) sestoji 

iz Švice (49,5 %), Danske (47,4 %), Nemčije (45 %), Švedske (44,9 %), Islandije (42,9 %), 

Finske (42,6 %) in Avstrije (42 %). Državi z najvišjim deležem aktivnega članstva (nad 50 

%) sta tako Italija (64,3 %) in Irska (58,8 %). Visok delež teh dveh držav gre na račun 

izredno visokega deleža meritve EVS 2008. Sledita Nizozemska (53,9 %) in Norveška 

(53,5 %). Skupno povprečje vseh merjenj nam razkriva, da se Slovenija s 37 % bolje 

izkaže kot pri generaliziranem zaupanju. 

Tabela 8.3: Primerjava različnih raziskav aktivnega članstva v prostovoljnih 

organizacijah (v %)66 

Raziskava, leto, 

spremenljivka                           

-----                                          

Država 

ESS 2006  EVS 2008  WVS 2010  ESS 2012  ISSP 2014  
Povprečje 

meritev 

Italija   84,9   43,6   64,3 

Irska 48,4 79,3   48,8   58,8 

Nizozemska 48,8 47,7 64,5 53,8 54,6 53,9 

Norveška 66,8 37,6   64,0 45,5 53,5 

Švica 53,3 38,4   53,3 53,0 49,5 

Danska 43,1 44,3   44,3 57,8 47,4 

Nemčija 46,1 25,3 51,0 53,0 49,5 45,0 

Švedska 31,6 30,3 79,8 37,7   44,9 

Islandija   28,6   52,2 47,9 42,9 

Finska 49,3 38,3   45,8 37,1 42,6 

                                                 

66 Z metodološkega vidika je potrebno opozoriti na velika odstopanja do katerih prihaja v okviru 

tega kazalnika. S tega vidika sta najbolj problametični Italija in Irska, ki po raziskavi EVS zasedata 

prvi dve mesti. Obstaja več alternativnih pristopov k rešitvi tega problema, in sicer: 1) izločitev 

najbolj problematičnih raziskav (EVS in WVS) iz izračuna, 2) nadomestitev z drugo, bolj primerno 

raziskavo (recimo Eurobarometer) ali 3) popolna izločitev indikatorja socialnega kapitala (aktivno 

članstvo). Kako bi zadnji dve alternativi vplivali na skupni izračun distribucije socialnega kapitala, 

prikazujejo alternativni izračuni skupnega povprečja socialnega kapitala v prilogi C disertacije. 
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Raziskava, leto, 

spremenljivka                           

-----                                          

Država 

ESS 2006  EVS 2008  WVS 2010  ESS 2012  ISSP 2014  
Povprečje 

meritev 

Avstrija 57,4 26,6       42,0 

Slovenija 35,7 33,2 48,3 33,4 34,6 37,0 

Velika Britanija 40,3 21,4   43,5 40,8 36,5 

Ciper 44,6 17,2 42,5 37,6   35,5 

Belgija 35,3 34,2   36,6   35,4 

Hrvaška   27,4     40,0 33,7 

Francija 34,3 26,0   32,0 42,5 33,7 

Španija 39,3 13,6 26,1 51,7 31,0 32,3 

Češka   30,6   24,4 30,4 28,5 

Turčija   44,7 10,2     27,5 

Portugalska 33,7 15,3   27,0   25,3 

Slovaška 23,9 18,0   40,5 18,4 25,2 

Estonija 17,9 22,9 33,1 22,7   24,2 

Litva   16,0   25,1 26,7 22,6 

Belorusija   13,9 24,8     19,4 

Romunija   13,2 25,3     19,3 

Poljska 13,5 10,3 33,6 19,4   19,2 

Ukrajina 20,9 9,3 18,4 20,0   17,2 

Grčija   16,6       16,6 

Madžarska 17,8 12,2   20,6 13,6 16,1 

Rusija 16,9 5,7 13,1 29,9 5,7 14,3 

Bolgarija 6,9 13,2   11,9   10,7 

Vir: Gojkovič, lastna sekundarna analiza podatkov na osnovi izsledkov ESS, EVS, WVS in 

ISSP (2016) 

8.1.3 Institucionalno zaupanje 

Pri tretjem indikatorju SK, ki meri institucionalno zaupanje, se Slovenija najslabše 

odreže. Tudi tu izhajamo iz podatkov anket kot so EVS-WVS ter ESS. Podatki iz ESS za 

Slovenijo kažejo, da vrednost tega indikatorja upade za polovico (!), če primerjamo 

merjenja v 2006, 2012 in 2014 (od dobrih 26 % na dobrih 13 %). Če pa upoštevamo EVS-

WVS, potem delež zaupanja v institucije narašča (leta 2008 je bil delež 35 %, leta 2011 pa 

42,8 %). Slovenija je tu na zadnji tretjini držav. Primerjava deležev EVS-WVS pokaže 

nenavadne podatke pri vrsti držav. Recimo, Poljska glede na EVS s 24 % zaseda 

predzadnje mesto, medtem ko po podatkih WVS zaseda prvo mesto s skoraj 82 % (!), se 

pravi, da je njen odstotek zaupanja v institucije zrasel za skoraj 60 %. Obraten je primer 
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Turčije, ta zaseda drugo mesto glede na EVS (68 %), me tem ko po WVS zaseda zadnje 

mesto (27 %) – padec odstotka za 41 %. Izstopa tudi Švedska, ki glede na EVS-WVS 

beleži 16 % padec deleža institucionalnega deleža (iz 56,1 % na 35 %). Primerjava obeh 

anket kaže na velike razlike, kljub temu da je vprašanje zelo podobno formulirano pri 

obeh. Slednje vzbuja dvome v validnost oziroma kredibilnost teh izsledkov. Manj 

problematična je primerjava v okviru ESS, a kot že omenjeno kaže na slabše rezultate 

Slovenije, ki se tukaj uvršča med države z najnižjimi odstotki institucionalnega zaupanja. 

Glede na ESS 2014 zaseda celo predzadnje mesto s 13 %. Na zadnjem mestu je Poljska 

(slabih 13 %). Na prvem mestu glede na ESS 2014 je Norveška (82 %), sledijo Danska (75 

%), Švica (73 %), Švedska (70 %), Finska (86 %) ter Nizozemska (60 %). Naslednja 

skupina držav se v povprečju giblje med 40 in 50 odstotki. To so: Nemčija (50,6 %), 

Avstrija (46 %) in Belgija (45 %). Na splošno podatki za večino držav izredno nihajo (če 

primerjamo ESS in EVS-WVS), pri nekaterih pa so vrednosti presenetljivo visoke (to zlasti 

velja za EVS in WVS). Italija bi tako veljala za državo z visokim SK, če bi upoštevali le 

ESS 2012 (tako zaupanje kot aktivno članstvo), medtem ko v okviru institucionalnega 

zaupanja dosega razmeroma nizke rezultate (v povprečju slabih 30 %). Po drugi strani 

Estonija v vseh merjenjih izkazuje visoko zaupanje, toda nizko članstvo v prostovoljnih 

organizacijah. Prav tako ne izstopa pri institucionalnem zaupanju (v povprečju manj kot 40 

%). Poljska bi tako veljala za državo z visokim SK, če bi upoštevali le WVS, čeprav glede 

na ESS in EVS dosega mnogo nižje odstotke. 

Če upoštevamo povprečno vrednost vseh merjenj, tako EVS-WVS (2008 ter 2011), ESS 

(2006, 2012, 2014) ter ISSP (2006, 2010, 2014) in Gallup World Poll (2014) v Human 

Development Report 2015, znaša povprečje za Slovenijo 26,3 %. S tem odstotkom 

Slovenija zaseda 25. mesto od 33. držav in se uvršča v sredino 4. skupine držav, ki so v 

povprečju vseh merjenj dosegle manj kot 30 % stopnjo institucionalnega zaupanja. Pri tem 

manjšo stopnjo zaupanja (v 4. skupini držav) kot Slovenija dosegajo: Slovaška (23,7 %), 

Portugalska (22,7 %), Češka (22,3 %), Hrvaška (18,0 %), Litva (17,0 %), Ukrajina (16,3 

%), Poljska (15,9 %) in Bolgarija (12,2 %). Pred Slovenijo se uvrščajo naslednje države: 

Italija (29,7 %), Romunija (29,5 %), Madžarska (29,2 %) in Latvija (27,3 %). Tretjo 

skupino držav (povprečje vseh merjenj: 30-40 %) sestavljajo Estonija (39,6 %), Velika 

Britanija (38,0 %), Irska (35,0 %), Francija (34,9 %), Rusija (34,5 %), Grčija (30,9 %) in 

Španija (30,4 %). Druga skupina držav z nekoliko višjim odstotkom institucionalnega 
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zaupanja (od 40 do 50 %) sestoji iz Nemčije (46,9 %), Avstrije (45,6 %), Cipra (44,6 %!) 

in Belgije (41,0 %). Pripomniti je potrebno, da je odstotek institucionalnega zaupanja na 

Cipru v zadnji dveh merjenjih (2012, 2014) upadel za več kot polovico, saj je 2010 (WVS) 

znašal 56,6 %. Takšen upad zaupanja sovpada z zlomom bančnega sistema na Cipru. 

Države z najvišjim deležem institucionalnega zaupanja (nad 50 %) so tako, podobno kot z 

vidika medsebojnega zaupanja, Skandinavske države – Danska (77,0 %), Norveška (72,6 

%), Finska (67,1 %) – sledijo Švica (66,3 %), Turčija (64,3 %) pred Švedsko (63,4 %), 

Nizozemsko (53,8 %) ter, presenetljivo, Belorusijo (51,4 %) in Islandijo (50,3 %). 

Izstopata Turčija in Belorusija. Prva se namreč z vidika generaliziranega zaupanja in 

aktivnega članstva uvršča precej nizko (4. skupina držav oz. manj kot 30 %), z vidika 

zaupanja v institucije pa celo prehiti Švedsko, Nizozemsko in Islandijo. Belorusija se sicer 

z vidika medsebojnega zaupanja uvršča v drugo skupino držav (40–50 %), a se z vidika 

drugega indikatorja (aktivno članstvo) uvršča precej nizko (manj kot 20 %). 

Tabela 8.4: Primerjava različnih raziskav institucionalnega zaupanja (v %)67 

Raziskava, leto, 

spremenljivka                           

-----                                             

Država 

ESS 2006  EVS 2008  
WVS 

2010  
ESS 2012 ESS 2014  

Povprečje               

meritev 

Danska 81,4 70,6 76,6 81,2 75,3 77,0 

Norveška 66,1 62,0 73,9 78,8 82,4 72,6 

Finska 75,3 49,3 68,3 74,7 68,0 67,1 

Švica 63,3 61,1 63,0 71,2 73,1 66,3 

Turčija 63,9 67,9 73,2   52,0*** 64,3 

Švedska 60,3 56,3 65,0 65,7 69,7 63,4 

Nizozemska 56,8 43,3 49,4 59,8 59,8 53,8 

Belorusija 
 

55,6 51,7   47,0*** 51,4 

Islandija 62,3* 40,7   43,5 54,5*** 50,3 

Nemčija 38,5 38,3 57,8 49,5 50,6 46,9 

Avstrija 52,9 37,6     46,2 45,6 

Ciper 57,1 54,6 56,6 27,4 27,5*** 44,6 

Belgija 42,0 38,1 36,0* 44,2 44,6 41,0 

Estonija 41,9 32,6 53,8 32,4 37,5 39,6 

Velika Britanija 34,1 29,3 35,9* 39,8 51,0*** 38,0 

Irska 38,9 44,8 29,2* 30,0 32,3 35,0 

Francija 32,0 42,6 31,3* 34,2 34,4 34,9 

                                                 

67 ESS 2004 in 2010 (*), Gallup World Poll 2014 v Human Development Report 2015 (***) 
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Raziskava, leto, 

spremenljivka                           

-----                                             

Država 

ESS 2006  EVS 2008  
WVS 

2010  
ESS 2012 ESS 2014  

Povprečje               

meritev 

Rusija 18,3 39,5 47,3 17,5 50,0*** 34,5 

Grčija 42,9* 37,1 12,2*   31,5*** 30,9 

Španija 41,9 38,5 23,9 19,3 28,5*** 30,4 

Italija 37,4 28,3   23,0 30,0*** 29,7 

Romunija 
 

31,4 27,0   30,0*** 29,5 

Madžarska 21,9 24,5 31,6* 29,5 38,5*** 29,2 

Latvija 
 

24,1     30,5*** 27,3 

Slovenija 26,2 35,3 42,8 13,9 13,1 26,3 

Slovaška 23,8 37,1 14,1* 13,1 30,5*** 23,7 

Portugalska 20,5 44,5 11,5* 8,9 28,0*** 22,7 

Češka 14,7* 24,7 20,3* 21,5 30,5 22,3 

Hrvaška 
 

14,0 9,4*   30,5*** 18,0 

Litva 
 

12,8 8,4* 14,8 32,0*** 17,0 

Ukrajina 6,8 23,0 28,0 5,8 18,0*** 16,3 

Poljska 10,6 24,0 18,2 13,6 12,9 15,9 

Bolgarija 10,7 19,8 7,1* 6,7 16,5*** 12,2 

Vir: Gojkovič, lastna sekundarna analiza podatkov na osnovi izsledkov ESS, EVS, WVS in 

HDR (2016) 

8.1.4 Primerjava indikatorjev socialnega kapitala 

Primerjava povprečij treh indikatorjev nam razkriva, da se Skandinavske države z 

vidika vseh treh indikatorjev socialnega kapitala uvrščajo v sam vrh in dosegajo v 

povprečju več kot 57 %, kar je razvidno iz Tabele 8.5. Izjema je le Islandija, ki v povprečju 

treh indikatorjev dosega 49,4 %, kar je predvsem posledica nižjega povprečja z vidika 

institucionalnega zaupanja (42,9 %), kar pa je še vedno relativno visok delež. V prvi 

skupini (Slika 8.1) sta še Nizozemska (57,3 %) in Švica (56,5 %).  

V drugi skupini držav z nekoliko nižjim deležem socialnega kapitala (40–50 %), a še 

vedno relativno visokim, so poleg prej omenjene Islandije, ki je na prvem mestu, še: Irska, 

Nemčija, Avstrija, Italija in Velika Britanija (Slika 8.2). V tej skupini držav izstopata 

predvsem Italija in Irska, kateri z vidika aktivnega članstva dosegata izjemno visoko 

povprečje in v tem oziru celo dosegata prvo (Italija – 64,3 %) in drugo (Irska – 58,8 %) 

mesto. Po drugi strani pa v okviru medsebojnega in institucionalnega zaupanja dosegata 
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nižji odstotek, predvsem Italija (manj kot 34 %), zato ju le pogojno lahko štejemo med 

države z relativno visokim deležem socialnega kapitala. 

Na vrhu tretje skupine držav z relativno nizkim povprečjem indikatorjev SK (30–40 %), 

je Belgija (39,5 %), ki bi jo pogojno lahko uvrstili v drugo skupino. Presenetljivo ji sledi 

Belorusija, ki kljub zelo nizkemu povprečju aktivnega članstva (19,4 %), izkazuje visoko 

povprečje medsebojnega (40,3 %) in institucionalnega zaupanja (51,4 %). Na sredini te 

skupine sta Estonija (35,5 %) in Turčija (35,1 %). Predvsem izstopa slednja. Namreč, kot 

je že bilo omenjeno, ima Turčija po eni strani izredno nizko povprečje medsebojnega 

zaupanja (13,5 %) ter aktivnega članstva (27,5 %), po drugi pa se uvršča visoko, ko gre za 

institucionalno zaupanje (64,3 %). Na dno te skupine se uvrščajo: Francija, Španija in 

Ciper, ki dosegajo povprečje dobrih 32 %. Tudi Ciper izstopa zaradi skrajnih vrednosti 

indikatorjev SK. Tukaj mislimo predvsem na medsebojno zaupanje (17 %) in zaupanje v 

institucije (44,6 %), čeprav je slednje v zadnji letih precej upadlo (Tabela 8.4). 

Zadnja skupina držav z najnižjim povprečjem indikatorjev SK se začne s Slovenijo 

(29,9 %), ki se tako uvršča na samo mejo med tretjo in četrto skupino držav. Medtem ko se 

v smislu aktivnega članstva bolje odreže (37 %), je medsebojno zaupanje (26,4 %) in 

zaupanje v institucije (26,3 %) skoraj identično. Slabše se odrežejo le še države 

Višegrajske skupine - Češka (27,4 %), Madžarska (26 %), Slovaška (24,5 %) in Poljska 

(19,9 %) – ter druge vzhodnoevropske države kot sta Rusija (26 %) in Ukrajina (13,8 %). 

Nižje se uvrščajo še: Portugalska (23,4 %), Grčija (23,1 %), Romunija (20,4 %) in najnižje 

Bolgarija (13,8 %).  

Iz primerjave povprečij indikatorjev SK, je razvidna povezava med medsebojnim in 

institucionalnim zaupanjem, predvsem kar se tiče prve in druge skupine držav. Kot že 

navedeno, se le-te uvrščajo visoko tudi z vidika aktivnega članstva. Ta povezava je šibka, 

čeprav še jo še lahko zaznamo, ko gre za države tretje in četrte skupine. 
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Tabela 8.5: Primerjava povprečnih vrednosti indikatorjev socialnega kapitala (v %) 

Indikator 

socialnega 

kapitala                                        

-----                                         

Država 

Medsebojno 

zaupanje  

- 

povprečje  

Aktivno 

članstvo 

- 

povprečje 

Institucionalno 

zaupanje 

- 

povprečje 

Povprečje 

indikatorjev 

socialnega 

kapitala 

Danska 76,8 47,4 77,0 67,1 

Norveška 74,8 53,5 72,6 67,0 

Finska 72,0 42,6 66,8 60,5 

Švedska 65,5 44,9 63,4 57,9 

Nizozemska 64,3 53,9 53,8 57,3 

Švica 53,6 49,5 66,3 56,5 

Islandija 54,9 42,9 50,3 49,4 

Irska 45,3 58,8 35,0 46,4 

Nemčija 40,3 45,0 46,9 44,1 

Avstrija 41,9 42,0 45,6 43,2 

Italija 33,6 64,3 29,7 42,5 

Velika Britanija 46,2 36,5 38,0 40,2 

Belgija 42,1 35,4 41,0 39,5 

Belorusija 40,3 19,4 51,4 37,0 

Estonija 42,7 24,2 39,6 35,5 

Turčija 13,5 27,5 64,3 35,1 

Francija 29,4 33,7 34,9 32,7 

Španija 35,0 32,3 30,4 32,6 

Ciper 17,0 35,5 44,6 32,4 

Slovenija 26,4 37,0 26,3 29,9 

Češka 31,5 28,5 22,3 27,4 

Rusija 29,2 14,3 34,5 26,0 

Madžarska 32,7 16,1 29,2 26,0 

Latvija 26,8 23,7 27,3 25,9 

Hrvaška 22,2 33,7 18,0 24,6 

Litva 34,0 22,6 17,0 24,5 

Slovaška 24,6 25,2 23,7 24,5 

Portugalska 22,3 25,3 22,7 23,4 

Grčija 21,7 16,6 30,9 23,1 

Ukrajina 28,7 17,2 16,3 20,7 

Romunija 12,6 19,3 29,5 20,4 

Poljska 24,7 19,2 15,9 19,9 

Bolgarija 18,4 10,7 12,2 13,8 

Vir: Gojkovič, lastna sekundarna analiza podatkov na osnovi izsledkov ESS, EVS, WVS in 

ISSP in HDR (2016) 
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Slika 8.1: Pregled države in povprečij indikatorjev socialnega kapitala  

 

Slika 8.2: Države s povprečjem indikatorjev socialnega kapitala nad 50 % 
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8.2 Razlogi za različna merjenja socialnega kapitala 

Naša analiza izsledkov kaže na nekatere (velike) razlike, do katerih prihaja v okviru 

različnih raziskav, ko primerjamo podatke po državah in med različnimi raziskavami. V 

tem oziru je potrebno omeniti, da je povsem primerljive podatkovne nize nemogoče doseči 

tudi z ločenimi vzorci v isti državi, še manj v več kot dvajsetih različnih državah, kaj šele v 

okviru treh ali štirih različnih raziskav z različnimi metodologijami. Prav v tem smislu je 

razlike moč pripisati več dejavnikom, ki vplivajo na primerljivost zbranih podatkov 

(O’Shea, Bryson in Jowell 2002, 7-12): 

1. prva in mogoče najbolj očitna je lingvistična oziroma jezikovna ovira. Ta se najbolj 

odraža, ko prihaja do dobesednih prevodov vprašalnikov in posledično do 

neskladnosti pri razumevanju prvotnega pomena vprašanj. Kar se tiče večine 

raziskav (EVS, WVS, ISSP), le-te ne predvidevajo nobenega sistematičnega načina 

prevajanja vprašalnika v druge jezike. Recimo, v EVS in ISSP večina sodelujočih 

držav ni preverila prevedenih vprašalnikov s prevodom nazaj v prvoten jezik 

vprašalnika. Gre za postopek, v okviru katerega preverimo, ali je pri prevodu 

vprašanja prišlo do izgube prvotnega pomena vprašanja. ESS je v tem oziru bolj 

oprezen in je v fazi konstrukcije metodološkega okvira predvideval tovrstne 

jezikovne ovire in njihove rešitve z večstopenjskim predhodnim testiranjem, ki 

zagotavlja funkcionalno enakovrednost konceptualne in jezikovne ravni. 

2. Druga ovira je vzorčenje in delež izpolnjenih oziroma vrnjenih vprašalnikov. 

Najpreprosteje bi seveda bilo, če bi bili vsi vzorci enake velikosti. Tudi če so sheme 

vzorčenja enake, pa se delež odziva ne bi smel premočno razlikovati. S tem bi 

namreč povečali možnost nezadostnega zajemanja določene skupine v nekaterih 

državah v primerjavi z drugimi državami. Tukaj se pojavi vprašanje dopustnosti 

zamenjave anketirancev (enot) v vzorcu, ki niso dosegljivi ali pa nočejo odobriti 

intervjuja. Gre za t. i. imputacijo enot, ki smo jo že omenili v poglavju o pomenu 

visokotehnoloških podjetij.68 Takšna praksa pa negativno vpliva na delež 

                                                 

68 Omenja jo tudi Adam (2015), v zvezi z razširitvijo vzorca gre to na račun centrov odličnosti in 

podobnih projektov, ki so registrirani kot zasebni zavodi, ki jih SURS smatra kot gospodarske 

družbe. 
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respondentov, ki so se odzvali, kar je pomembno merilo uspeha raziskave, tako na 

nacionalni kot na mednacionalni ravni. V tovrstnih praksah spet prednjačijo EVS, 

WVS, ISSP. Deleži respondentov, ki so se odzvali, namreč variirajo med 13 in 95 

%, kar kaže na to, da so nekatere države uporabile imputacijo podatkov, medtem ko 

druge niso razširile vzorca. ESS se tudi v tem oziru razlikuje, saj takšne metode ne 

dopušča. 

3. Tretji dejavnik so različni načini zbiranja podatkov. Tako recimo EVS, WVS in 

ESS uporabljajo anketiranje iz oči v oči, medtem ko ISSP uporablja vprašalnik, ki 

ga respondenti izpolnijo sami. Pri tem je pomemben tudi sam čas trajanja 

intervjuja. Tudi tukaj se pojavljajo razlike med raziskavami, saj medtem ko intervju 

v okviru ESS traja približno eno uro, je vprašalnik ISSP moč izpolniti v nekaj 

minutah. 

Glede na navedeno lahko potrdimo, da je med obravnavanimi raziskavami najbolj 

zanesljiva ESS, ki je na podlagi napak oziroma težav drugih podobnih raziskav razvila 

nekoliko boljši metodološki okvir, ki vsekakor pozitivno vpliva na primerljivost podatkov 

v daljšem časovnem obdobju na nacionalni in mednacionalni ravni. Kar se tiče EVS, WVS, 

in ISSP, se pojavljajo težave metodološke narave: neupoštevanje pravil glede prevajanja 

originalnega vprašalnika v druge jezike ali – kar je nekoliko bolj zaskrbljujoče – 

neustreznega razširjanja vzorca oziroma imputacije enot. Kakor koli, jasno je tudi, da 

nobena nacionalna ali mednacionalna raziskava ni popolna, po drugi strani pa so tudi 

izkušnje različnih pristopov – včasih tudi neustreznih – koristne za snovanje boljših 

metodoloških praks in s tem jasnejšega vpogleda v najpomembnejše družbene pojave. 

8.3 Ključne ugotovitve 

Glede na izbrane indikatorje socialnega kapitala – medsebojno zaupanje, aktivno 

članstvo v prostovoljskih organizacijah in institucionalno zaupanje – lahko rečemo, da je 

distribucija socialnega kapitala v Sloveniji glede na ostale evropske države naslednja: 

- Z vidika generaliziranega zaupanja spada Slovenija v skupino držav z manjšo 

stopnjo zaupanja (na vprašanje ali je moč zaupati večini ljudi, pritrdilno odgovarja 

nekje med 20 % in 35 % populacije). Če upoštevamo povprečno vrednost vseh 

merjenj, tako EVS-WVS (2008 ter 2011), ESS (2006, 2012, 2014) ter ISSP (2006, 
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2010, 2014), znaša povprečje za Slovenijo 26,4 %. Pri tem manjšo stopnjo zaupanja 

dosegajo Bolgarija, Romunija, Grčija, Ciper ter nekatere obrobne države, ki niso 

članice EU. Od vzhodnoevropskih držav dosegajo višje zaupanje kot Slovenija 

naslednje države: Estonija, Češka, Madžarska, Litva, Belorusija ter Ukrajina in 

Rusija. 

- Z vidika aktivnega članstva v prostovoljnih organizacijah se Slovenija bolje odreže. 

Podatki iz ESS za Slovenijo kažejo, da vrednost tega indikatorja rahlo upade, če 

primerjamo merjenje v 2006 in 2012 (od skoraj 36 % na malo več kot 33 %). Če pa 

upoštevamo EVS-WVS, potem delež aktivnega članstva narašča (leta 2008 je bil 

delež 33,2 %, leta 2011 pa 48,2 %). Slovenija je tu v prvi tretjini držav (9. od 32 

vključenih držav). 

- Z vidika institucionalnega zaupanja se Slovenija najslabše odreže iz podatkov anket 

kot so EVS-WVS ter ESS. Podatki iz ESS za Slovenijo kažejo, da vrednost tega 

indikatorja upade za polovico (!), če primerjamo merjenje v 2006, 2012 in 2014 (od 

dobrih 26 % na dobrih 13 %). Če pa upoštevamo EVS-WVS, potem delež zaupanja 

v institucije narašča (leta 2008 je bil delež 35 %, leta 2011 pa 42,8 %), zadnja 

meritev ESS 2014 pa razkriva izjemen padec (13,1 %). Slovenija je tu v zadnji 

četrtini držav. 

- Z vidika povprečja indikatorjev SK se Slovenija z 29,9 % uvršča na samo mejo 

med tretjo in četrto skupino držav. Medtem ko se v smislu aktivnega članstva bolje 

odreže (37 %), je medsebojno zaupanje (26,4 %) in zaupanje v institucije (26,3 %) 

skoraj identično. 

Iz zapisanega je torej mogoče razbrati stopnjo generaliziranega socialnega kapitala, 

razumljenega kot kolektivno dobro, ki kaže na določeno »odprtost« družbe v Sloveniji v 

primerjavi z drugimi evropskimi državami, tako v smislu podjetniške aktivnosti kot v 

smislu intenzivnosti prenosa znanja. Iz stopnje generaliziranega oz. strukturalnega SK pa 

lahko sklepamo, kako se le-ta odraža v smislu prenosa znanja. 

Prvi indikator socialnega kapitala – medsebojno zaupanje – nam omogoča sklepanje o 

prenosu znanja na mikro in mezo nivoju. Namreč, visoka stopnja medsebojnega zaupanja 

pozitivno vpliva na pripravljenost posameznika za komunikacijo in sodelovanje z drugimi 
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posamezniki, ki jih le-ta dojema kot podobne v smislu enakih norm in vrednot (Adam v 

Adama et al. 2007). Z drugimi besedami, večja kot je stopnja generaliziranega zaupanja, 

bolj intenziven je prenos znanja med posamezniki. Glede na nizko stopnjo generaliziranega 

zaupanja v Sloveniji lahko predpostavljamo, da je prenos znanja na mikro nivoju, in s tega 

vidika manj intenziven. Ker pa ti posamezniki sestavljajo organizacijo, ima tovrstno 

»nezaupanje« med posamezniki negativen vpliv tudi na mezo nivoju, kjer organizacije 

razvijajo posebne oblike zaupanja in stikov, tako znotraj sebe, kot tudi v svojem ožjem 

poslovnem ali institucionalnem okolju. Namreč, predvsem v zgodnji fazi podjetništva je 

zmožnost sprejemanja tveganih odločitev ključna, a tudi povezana z večjo stopnjo 

generaliziranega zaupanja. Se pravi, da lahko nezaupanje sodelavcev na mikro nivoju 

privede do zmanjšane zmožnosti sprejemanja tveganih odločitev podjetja na mezo nivoju.  

Drugi indikator – aktivno članstvo v prostovoljnih organizacijah – podobno kot prvi 

vpliva na mikro in mezo nivo prenosa znanja. Če medsebojno zaupanje razumemo kot 

pripravljenost posameznika na kooperacijo, je aktivno članstvo v prostovoljnih 

organizacijah razumljeno kot priložnost za učenje kooperativnega vedenja, ki ga 

posamezniki potrebujejo recimo za sodelovanje v projektnih skupinah. Tam se 

posamezniki namreč naučijo zaupati in deliti enake norme, ko dejansko aktivno sodelujejo 

v organizacijah (Bjørnskov, 2006). Z vidika tega indikatorja se Slovenija uvršča nekoliko 

višje, a v primerjavi z drugimi evropskimi državami še vedno dosega relativno nizek 

odstotek. Zato lahko sklepamo, da se relativno nizka stopnja aktivnega članstva v 

prostovoljnih organizacijah odraža v smislu prenosa znanja tako med posamezniki v 

podjetju (mikro nivo), kot tudi na nivoju organizacije same (mezo nivo).  

Tretji indikator – zaupanje posameznika v institucije – se pravzaprav odraža na vseh 

ravneh (mikro, mezo, makro). Gre za zaupanje v pravno državo in zakonodajni okvir, ki ga 

na mikro nivoju posameznik dojema kot zaščito delavskih pravic. Na mezo in makro 

nivoju pa to pomeni ustrezno zaščito intelektualne lastnine podjetja oziroma podjetij v 

okviru patentov in blagovnih znamk, pa tudi recimo plačilno disciplino poslovnega okolja. 

Ta indikator69 je v primeru Slovenije nizek, če gledamo zadnjo meritev v 2014 pa celo 

drugi najnižji med evropskimi državami. Kako se ugotovljena nizka stopnja strukturalnega 

                                                 

69 Povprečje vseh meritev zaupanja v institucije (Tabela 8.5). 
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SK dejansko odraža na prenosu znanja na mikro, mezo in makro nivoju bomo v skladu z 

metodološkim okvirjem doktorske disertacije proučili z metodo triangulacije podatkov. 

Z metodološkega vidika je med obravnavanimi raziskavami najbolj zanesljiva ESS, ki 

je na podlagi napak oziroma težav drugih podobnih raziskav razvila nekoliko boljši 

metodološki okvir, ki vsekakor pozitivno vpliva na primerljivost podatkov v daljšem 

časovnem obdobju na nacionalni in mednacionalni ravni. Kar se tiče EVS, WVS, in ISSP, 

se pojavljajo težave metodološke narave: neupoštevanje pravil glede prevajanja 

originalnega vprašalnika v druge jezike ali – kar je nekoliko bolj zaskrbljujoče – 

neustreznega razširjanja vzorca oziroma imputacije enot. 

 V nadaljevanju bomo izvedli analizo kvantitativnih podatkov različnih podatkovnih baz 

(Sicris, AJPES, Supervizor oz. Erar, URSIL) in jo ustrezno dopolnili z analizo primarnih 

kvalitativnih podatkov poglobljenih intervjujev s predstavniki slovenskih malih in srednje 

velikih visokotehnoloških podjetij, in sicer z vidika prenosa znanja in organizacijske 

kulture, ki sledi v naslednjih poglavjih. 

 

9 KVALITATIVNA ANALIZA SLOVENSKIH »MSVTP« Z VIDIKA 

PRENOSA ZNANJA IN ORGANIZACIJSKE KULTURE 

Kot že omenjeno, bomo v drugem delu izvedli kvalitativno analizo primarnih podatkov. 

Gre za (primarne) podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo pol-strukturiranih intervjujev s 

predstavniki oziroma člani raziskovalnih oziroma razvojnih oddelkov 17 MSVTP. Pol-

strukturirani intervjuji so razdeljeni na naslednje vsebinske sklope (Priloga 1 - Vprašalnik): 

1) pomen, ki ga podjetja pripisujejo raziskovalno-razvojni dejavnosti, 2) obseg socialnega 

kapitala, 3) organizacijska kultura, 4) epistemološka skupnost, 5) lastnosti vključevanja 

novih članov in 6) njihovo pojmovanje poslovne uspešnosti. Kot že omenjeno v opisu 

metodološkega okvirja v uvodu, je prvih 11 intervjujev nastalo v okviru empiričnega dela v 

letu 2013 ter prvih mesecih 2014, v sklopu programske skupine in temeljnega projekta,70 

                                                 

70 Gre za temeljni projekt, ki je že končan, z naslovom »Kognitivna mobilizacija in inovacijska 

uspešnost – razlike med starimi in novimi članicami EU« ter (koncensionirano) programsko 

skupino na IRSA »Sociokulturni in organizacijski vidiki prenosa znanja in tehnologije«. Pri obeh je 

financer Javna agencija za raziskovanje (ARRRS). 
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kjer je avtor pričujoče doktorske disertacije sodeloval pri zbiranju primarnih podatkov tudi 

sam. Celotno empirično gradivo je zbrano oz. dostopno v digitalni obliki v Arhivu 

družboslovnih podatkov (ADP)71 in na spletni strani IRSA.72 Zaradi te okoliščine 

obravnavamo navedene intervjuje kot primarne podatke. Konec leta 2015 in v začetku leta 

2016 smo izvedli še šest poglobljenih intervjujev s predstavniki slovenskih MSVTP. 

Skupaj gre torej za 17 poglobljenih intervjujev. Podjetja smo izbrali na podlagi 

poizvedovanj v različnih bazah in člankih v medijih. Čeprav vsa izbrana podjetja v prvi 

fazi niso dovolila, da bi z njimi naredili intervjuje, ali pa se je bilo težko dogovoriti, da bi 

bili ti opravljeni v doglednem času, smo bili pozorni, da smo na koncu dobili podjetja, ki 

so različno velika in iz različnih vej gospodarstva (storitve, proizvodnja). Intervjuji so bili 

izvedeni v neposrednem, osebnem stiku in so posneti na diktafon. Respondenti so člani 

vodstva (ustanovitelji) podjetja. Kvalitativna analiza intervjujev bo razdeljena na dva dela:  

- analizo MSVTP na podlagi kazalnikov prenosa znanja: identificirali bomo ključne 

kazalnike prenosa znanja – 1) povezanost in sodelovanje z univerzami, JRO in 

drugimi podjetji prek članov raziskovalne skupine, 2) produkcija znanstvenih 

člankov in citiranost ter povezanost in sodelovanje prek soavtorskih objav, 3) 

povezanost in sodelovanje z univerzami, JRO in drugimi podjetji, 4) članstvo v 

nacionalnih tehnoloških mrežah, centrih in tehnološkem parku, 5) projektno 

sodelovanje v nacionalnem okviru, 6) soavtorske objave s tujimi raziskovalci, 7) 

projektno sodelovanje v mednarodnem (EU) okviru, 8) članstvo v tujih mrežah in 

sodelovanje s tujimi podjetji ter univerzami – kot smo jih opredelili v podpoglavju 

»5.4. Kazalniki prenosa znanja in akademska podjetja«. 

- analizo značilnosti slovenskih MSVTP v luči dimenzij organizacijske kulture: 

vzorce organizacijske kulture bomo opredelili na podlagi nekaterih splošnih 

teoretskih konceptov z vidika vertikalne in horizontalne organizacijske strukture in 

komunikacije v podjetju, prenosa znanja, vključevanja novih članov, poslovnega 

                                                 

71 ADAM, Frane, GOJKOVIČ, Uroš, HAFNER, Ana, IVANČIČ, Angela, PUSTOVRH, Toni, 

ZAJC, Jožica. Visokotehnološka podjetja: vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na 

prenos znanja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2015. 

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/vtpod14/. 

72 http://www.institut-irsa.si/stories/bibliografije/irsa-spletna.pdf 
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okolja ter lastniške strukture in povezanih poslovnih subjektov oziroma, kot smo jih 

opredelili v podpoglavju »6.4. Koncept in dimenzije na znanju temelječe 

organizacijske kulture«. 

9.1 Profili obravnavanih slovenskih MSVTP z vidika prenosa znanja 

V tem podpoglavju bomo predstavili glavne značilnosti obravnavanih slovenskih malih 

in srednje velikih visokotehnoloških podjetij v našem vzorcu. S pomočjo analize 

kvantitativnih podatkov, ki smo jih pridobili različnih podatkovnih baz (Sicris, Ajpes, Erar, 

URSIL), smo pripravili tabelarični pregled (Tabela 9.1) profilov obravnavanih podjetij z 

vidika: 1) strukture raziskovalnih skupin in vključenosti v projekte, 2) raziskovalne 

uspešnosti,73 3) prijavljenih patentov/patentnih družin,74 blagovnih znamk in modelov, ter 

4) prihodkov iz javnega sektorja.75 

 

                                                 

73 V stolpcu Raziskovalna uspešnost je med patenti upoštevano število patentov, ki se nanašajo na 

posamezne raziskovalce, ki so člani raziskovalne skupine podjetja (prijave in patenti navedeni v 

bazi SICRIS glede na avtorje za obdobje zadnjih 5 let). Člani raziskovalne skupine so lahko nosilci 

patentov, vendar patent ni nujno last samega podjetja.  

74 V stolpcu Patenti/patentne družine podjetja se patenti nanašajo na podjetje prijavitelja in so 

povzeti iz patentne baze EPU Esp@cent. Kadar za določen patent obstajajo prijave v več državah, 

je to patentna družina (gre za en patent, ki je veljaven v več državah). Navedeni patenti se nanašajo 

na vse patente podjetja v bazi, ne glede na časovno obdobje. 

75 Pri podatkih iz Erarja so upoštevani prihodki iz sektorja države za triletno obdobje 2013-2015. 
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Tabela 9.1: Tabelaričen pregled profilov obravnavanih MSVTP 

PODJETJE 
RAZISKOVALNE SKUPINE IN 

PROJEKTI 
RAZISKOVALNA USPEŠNOST 

PATENTI/PAT. DRUŽINE 

PODJETJA, BLAGOVNE 

ZNAMKE IN MODELI 

PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA 

SEKTORJA 

VTP-1 

70 raziskovalcev (od tega 13 z dr. in 4 mag.) 

v 2 skupinah. 69 raziskovalcev je 100 % 

zaposlenih v podjetju in le 1 manjši delež 10 

% (dopolnilno) v drugem podjetju.m1 ARRS 

projekt v zadnjih 5 letih: aplikativni za 0,96 

FTE in se je zaključil v 2016, največ 

sodelujejo z IJS. 2 EU projekta v zadnjih 5 

letih: 1 FP7 (zaključil v 2015) in 1 

OBZORJE2020 projekt, slednji še poteka do 

2019. 

921 čistih citatov. Izjemni dosežki: 

159,84. Zelo kvalitetni dosežki:  

295,39. Skupno: 1459,95. 

Soavtorstvo - z domačimi: večinoma 

se po 1-2 vključujejo v soavtorstvo z 

zunanjimi; objavlja 14 (1/3) članov 

RS, največ pa samo 1. S tujimi: 48 

izvirnih znanstvenih člankov, 

večinoma z 1 tujim soavtorjem.  

Patenti: 4 (izključno slovenski 

patent: 1, PCT/ EP/ prijave v 

drugih državah: 3) 

 

Erar: 1.760.424,95 eur iz države; 

največ: Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo (57 %) in 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport (33 %). Delež državnih 

prihodkov od vseh čistih: manj 

pomemben v letih 2013 (8 %) in 2014 

(9 %) ter neznaten v 2015 (3 %).  

VTP-2 

25 raziskovalcev v 3 skupinah. Med 

raziskovalci 6 doktorjev znanosti in 3 

magistri znanosti. Noben od raziskovalcev ni 

istočasno zaposlen še v drugem podjetju. 4 

ARRS projekti v zadnji 5 letih (3 aplikativni, 

1 temeljni), 1 aplikativni za 1,56 FTE še 

poteka (do 2019), ostali so se že zaključili. 

Največ sodelujejo z IJS in Inštitutom Andrej 

Marušič UP. 27 projektov v okviru EU: od 

tega petnajst FP 7 (vsi zaključeni) in 12 

projektov Obzorje2020, od katerih so 

trenutno vsi v teku. 

216 čistih citatov. Izjemni dosežki: 

62,56. Zelo kvalitetni dosežki: 

317,04. Skupno: 568,61. Soavtorstvo: 

- z domačimi– večinoma se po 1-2 

vključujejo v soavtorstvo z zunanjimi. 

Objavljajo 4 članov raziskovalne 

skupine. S tujimi: 12 izvirnih zn. 

člankov (od teh 3 s tujimi soavtorji). 

Blagovne znamke: 5 

Erar: 2.801.619,15 EUR iz države; 

največ: : Zavod RS za transfuzijsko 

medicino (17 %), Javna agencija 

Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, inovativnosti, razvoja, 

investicij in turizma (15 %), Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost, kulturo in 

šport (15 %) ter Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo (13,5 

%). Delež državnih prihodkov od vseh 

čistih: izjemno velik v letu 2013 (31 

%), nato padec na 8 % v letu 2014 in 

spet izjemen porast v letu 2015 (22 %) 

VTP-3 

18 raziskovalcev in 7 strokovnih sodelavcev 

v 1 skupini. Med raziskovalci 6 z 

magisterijem znanosti in 3 doktorji znanosti; 

1 dr zaposlen še v kompetenčnem centru (20 

%) in 1 mag. še v drugem slovenskem 

podjetju/industrija (10 %). 1 (ciljni) ARRS 

projekt v zadnjih 5 letih, oba zaključena. 

Sodelujejo z IJS, Inštitutom za ekonomska 

raziskovanja in Fakulteto za elektrotehniko 

UL.7 EU projektov v zadnjih 5 letih: 5 FP7 

projekti in 2 projekta Obzorje2020; 1 FP7 in 

1 Obzorje2020 še potekata in se zaključita v 

113 čistih citatov. Izjemni dosežki: / 

Zelo kvalitetni dosežki: 26,79. 

Skupno: 203,90. Soavtorstvo: vsi 

domači, v objavah izven lastne RS se 

po 1 član vključuje v soavtorstva z 

zunanjimi raziskovalci. Tuji soavtorji 

so v 2 izvirnih znanstvenih člankih od 

sedmih. 

Patenti: 3 (izključno slovenski 

patent: 2, PCT/ EP/ prijave v 

drugih državah: 1) Blagovne 

znamke: 3 (Baza URSIL) 

Erar: 901.406,92 eur, največ iz: Javna 

agencija Republike Slovenije za 

spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 

razvoja, investicij in turizma (41 %), 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport (27 %) ter Ministrstvo 

za gospodarski razvoj in tehnologijo 

(12 %). Delež državnih prihodkov od 

vseh čistih: neznaten (5 % v 2013, 7 % 

v 2014 in 6 % v 2015) 
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PODJETJE 
RAZISKOVALNE SKUPINE IN 

PROJEKTI 
RAZISKOVALNA USPEŠNOST 

PATENTI/PAT. DRUŽINE 

PODJETJA, BLAGOVNE 

ZNAMKE IN MODELI 

PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA 

SEKTORJA 

2017 oz. 2018. 

VTP-4 

2 raziskovalca v 1 skupini. Oba polno 

zaposlena. 1 ima doktorat znanosti. Ni ARRS 

projektov. Ni EU projektov. 

21 čistih citatov. Izjemni 

dosežki:/. Zelo kvalitetni dosežki: 

33,59. Skupno: 212,71. Soavtorstvo: 

vsi domači, objavljata oba člana RS v 

soavtorstvu s še dvema zunanjima 
raziskovalcema. Tujih soavtorjev NI. 

Patenti: 3 (izključno slovenski 

patent: 3, PCT/ EP/ prijave v 

drugih državah: 0). Blagovne 

znamke: 2 (Baza URSIL) 

Erar: 680.123,94 eur, največ iz: 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (40 %) in Javni sklad RS za 

podjetništvo (18 %). Delež državnih 

prihodkov od vseh čistih: neznaten (1 % 

v 2013, 4 % v 2014, 0,8 % v 2015)   

VTP-5 

3 raziskovalci in 1 strokovni sodelavec v 1 

skupini. Vsi zaposleni za polni delovni čas. 1 

z doktoratom znanosti. Ni ARRS projektov. 2 

FP7 projekta v zadnjih 5 letih (oba sta 

zaključena). 

63 čistih citatov. Izjemni dosežki: /. 

Zelo kvalitetni dosežki: /. Skupno: 

41,59. Soavtorstvo z domačimi: 

večinoma po en z zunanjimi 

Soavtorstvo s tujimi: NI 

Blagovne znamke: 1 (Baza 

URSIL) 

Erar: 157.334,92 eur, največ iz 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (99 %). Delež državnih 

prihodkov od vseh čistih: neznaten: 11 

% v 2013, v 2014 6 % in v 2015 0 %.  

VTP-6 

7 raziskovalcev in 1 strokovni sodelavec v 2 

skupinah. 3 raziskovalci imajo doktorat 

znanosti. Od teh je 1 dodatno zaposlen na IJS 

(20 %). 1 (ciljni) ARRS projekt v zadnjih 5 

letih, zaključen, skupaj z Onkološkim 

inštitutom, Kliniko Golnik, Zdravstveno 

fakulteto in Medicinsko fakulteto UL. 

1394 čistih citatov. Izjemni dosežki: 

183,34. Zelo kvalitetni dosežki: 

660,38. Skupno: 958,24. 38 

znanstvenih člankov. Soavtorstvo z 

domačimi: večinoma z zunanjimi. 

Soavtorstvo s tujimi: večinoma s 

tujimi. 

Patenti: 2 (izključno slovenski 

patent: 0, PCT/ EP/ prijave v 

drugih državah: 2). 

Erar: 488.857,18 eur, največ iz: Javna 

agencija Republike Slovenije za 

spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 

razvoja, investicij in turizma (59 %). 

Delež državnih prihodkov od vseh 

čistih: manj pomemben v 2013 (9 %) in 

2014 (6 %) ter neznaten v 2015 (4 %).    

VTP-7 

8 raziskovalcev v 1 skupini. Med njimi imajo 

4 doktorat in 1 magisterij znanosti. Vsi so v 

podjetju zaposleni 100 %. Ni ARRS 

projektov. Ni EU projektov. 

176 čistih citatov. Izjemni dosežki: /. 

Zelo kvalitetni dosežki: 78,05. 

Skupno: 136,16. 3 znanstveni članki. 

Soavtorstvo: objavljata dva člana RS 

v soavtorstvu z domačimi soavtorji. 

Nima patentov in blagovnih 

znamk. 

Erar: 73.689,88 eur, največ iz: 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo 75 %). Delež državnih 

prihodkov od vseh čistih: popolnoma 

neznaten (<0,5 % v 2013, 2014 in 

2015) 

VTP-8 

17 raziskovalcev in 1 strokovni sodelavec v 2 

skupinah; med raziskovalci 9 z doktoratom in 

1 z magisterijem. 4 raziskovalci so delno 

zaposleni še v drugih inštitutih oz. fakultetah. 

4 ARRS projekti v zadnjih 5 letih (3 

aplikativne, 1 temeljni) 1 aplikativni še 

poteka do 2017, ostali so zaključeni. Največ 

sodelujejo s Fakulteto za strojništvo ULJ, 

Fakulteto za elektrotehniko in IJS. 

442 čistih citatov. Izjemni dosežki: /. 

Zelo kvalitetni dosežki: 319,63. 

Skupno: 1228,27. Soavtorstvo z 

domačimi: večinoma se en ali dva 

vključujeta v soavtorstvo z zunanjimi. 

Soavtorstvo s tujimi: v tretjini se 

vključujejo v soavtorstvo s tujimi 

Patenti: 24 (izključno slovenski 

patent:  PCT/ EP/ prijave v drugih 

državah: 24). Blagovne znamke: 5 

(Baza URSIL) 

Erar: 952.671,04 EUR, največ iz: 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (52 %). Delež državnih 

prihodkov od vseh čistih: neznaten: 4 % 

v 2013, 3,8 % v 2014 in manj kot 1% v 

2015. 

VTP-9 
20 raziskovalcev in 3 strokovne sodelavce v 2 

skupinah. Med raziskovalci jih ima 12 

1298 čistih citatov. Izjemni dosežki: 

299,17. Zelo kvalitetni dosežki: 

Patenti: 5 (izključno slovenski 

patent: 4, PCT/ EP/ prijave v 

Erar: 1.356.728,75 eur, največ iz: 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
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PODJETJE 
RAZISKOVALNE SKUPINE IN 

PROJEKTI 
RAZISKOVALNA USPEŠNOST 

PATENTI/PAT. DRUŽINE 

PODJETJA, BLAGOVNE 

ZNAMKE IN MODELI 

PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA 

SEKTORJA 

doktorat znanosti. 5 delno zaposlenih tudi na 

Fakulteti. 1 aplikativni ARRS projekt za 0,95 

FTE se je zaključil v 2016. Največ sodelujejo 

z IJS, Inštitutom za mikrobiološke znanosti in 

tehnologije d.o.o. in Nacionalnim inštitutom 

za biologijo. V zadnjih 5 letih 1 EU projekt 

Obzorje2020, ki se zaključi v 2018. 

1237,13. Skupno: 3101,51. 

Soavtorstvo z domačimi: polovica en 

ali dva z zunanjimi, polovica člani RS 

skupaj. Soavtorstvo s tujimi: v tretjini 

s tujimi soavtorji 

drugih državah: 1) (Baza URSIL) tehnologijo (81 %). Delež državnih 

prihodkov od vseh čistih: izjemno 

izjemno velik (70 % v 2013, 100 % v 

2014, 26 % v 2015). 

VTP-10 

2 raziskovalca in 1 strokovni sodelavec v 1 

skupini. 1 raziskovalec ima magisterij 

znanosti. 3 ARRS projekti v zadnjih 5 letih, 2 

temeljna in en aplikativni, vsi so zaključeni. 

Največ sodelujejo s Kemijskim inštitutom. 

6 čistih citatov. Izjemni dosežki: /. 

Zelo kvalitetni dosežki: /. Skupno: /. 

Soavtorstvo z domačimi: NI. 

Soavtorstvo s tujimi: NI. 

Patenti: 4 (izključno slovenski 

patent: 4, PCT/ EP/ prijave v 

drugih državah: 0) 

Erar: 871.436,20 eur, največ iz: 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (19 %), UL Biotehniška 

fakulteta (16,5 %) in IJS (8 %). Delež 

državnih prihodkov od vseh čistih: 

velik (40 v 2013, 21 % v 2014, 19,5 % 

v 2015) 

VTP-11 

13 raziskovalcev in 1 strokovni sodelavec v 2 

skupinah. 2 raziskovalca imata doktorat, 3 pa 

magisterij znanosti. 3 (aplikativni) ARRS 

projekti v zadnjih 5 letih: 2 sta zaključena, 1 

še poteka (do 2019). Sodelujejo s Fakulteto 

za strojništvo UL. 1 EU projekt v zadnjih 5 

letih (FP7), ki je že zaključen. 

56 čistih citatov. Izjemni dosežki: 

100. Zelo kvalitetni dosežki: 151,81. 

Skupno: 169,23. Soavtorstvo z 

domačimi: en raziskovalec s pretežno 

tujimi. Soavtorstvo s tujimi: en 

raziskovalec s pretežno tujimi. 

Patenti: 12 (izključno slovenski 

patent: 5, PCT/ EP/ prijave v 

drugih državah: 7). Blagovne 

znamke: 4 (Baza URSIL) 

Erar: 320.078,64 eur, največ iz: 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (83 %). Delež državnih 

prihodkov od vseh čistih: neznaten (0,3 

% v 2013, 4 % v 2014 in 0,2 % v 2015)  

VTP-12 

2 raziskovalca in 2 strokovna sodelavca v 1 

skupini. 1 raziskovalec ima doktorat. Ni 

ARRS projektov. Ni EU projektov. 

97 čistih citatov. Izjemni dosežki: /. 

Zelo kvalitetni dosežki: 184,93. 

Skupno: 820,97. Soavtorstvo z 

domačimi: en raziskovalec s pretežno 

tujimi. Soavtorstvo s tujimi: en 

raziskovalec s pretežno tujimi. 

Patenti: nimajo patentov. 

Blagovne znamke: 6 (Baza 

URSIL) 

Erar: 121.524,65 eur, največ iz: Javna 

agencija Republike Slovenije za 

spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 

razvoja, investicij in turizma (63 %). 

Delež državnih prihodkov od vseh 

čistih: pomemben v letu 2013 11,5 %, 

manj pomemben v letu 2014 (8 %) oz. 

neznaten v letu 2015(2 %).  

VTP-13 

14 raziskovalcev v 2 skupinah. 2 raziskovalca 

imata doktorat, 1 pa magisterij znanosti. 1 

(aplikativni) ARRS projekt v zadnjih 5 letih: 

še poteka (do 2019). Sodelujejo s Fakulteto 

za računalništvo in informatiko, Fakulteto za 

šport in Filozofsko fakulteto UL ter SAZU. 

5 čistih citatov. Izjemni dosežki: /. 

Zelo kvalitetni dosežki: 71,88. 

Skupno: 296,72. 4 znanstveni članki. 

Objavljajo 4 raziskovalci, večinoma 

sami. 

Patenti: nimajo patentov. 

Blagovne znamke: 2 (Baza 

URSIL) 

Erar: 655.329,45 eur, največ iz: 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (74 %). Delež državnih 

prihodkov od vseh čistih: izjemno velik 

(30,7 % v 2013, 45,9 % v 2014 in 31,8 

% v 2015)  

VTP-14 
3 raziskovalci in 4 strokovni sodelavci v 1 

skupini. 2 raziskovalca imata doktorat, 1 pa 

36 čistih citatov. Izjemni dosežki: /. 

Zelo kvalitetni dosežki: /. Skupno: 
Ni patentov in blagovnih znamk. 

Erar: 2.192.366,94 eur, največ iz: 

Ministrstvo za okolje in prostor, 
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PODJETJE 
RAZISKOVALNE SKUPINE IN 

PROJEKTI 
RAZISKOVALNA USPEŠNOST 

PATENTI/PAT. DRUŽINE 

PODJETJA, BLAGOVNE 

ZNAMKE IN MODELI 

PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA 

SEKTORJA 

magisterij znanosti. 2 (aplikativna) ARRS 

projekta v zadnjih 5 letih: oba zaključena. 1 

EU projekt v zadnjih 5 letih (Obzorje2020), 

ki je že zaključen 

173,73. 1 znanstveni članek, ki sta ga 

objavila dva člana RS skupaj s še 

enim domačim soavtorjem. 

agencija RS za okolje (37 %). Delež 

državnih prihodkov od vseh čistih: 

izjemno velik (18,8 % v 2013, 23,8 % v 

2014 in 32,8 % v 2015)  

VTP-15 

6 raziskovalcev in 3 strokovni sodelavci v 1 

skupini. 1 raziskovalec ima doktorat. 2 

(aplikativna) ARRS projekta v zadnjih 5 

letih: oba še potekata in se zaključita 2017 oz. 

2019. Sodelujejo s Kemijskim inštitutom. 1 

EU projekt v zadnjih 5 letih (FP7), ki se 

zaključi v 2017. 

4 čistih citatov. Izjemni dosežki: 100. 

Bibliografski kazalci raziskovalne 

uspešnosti niso na voljo. 

Patenti: 1 (izključno slovenski 

patent: 1, PCT/ EP/ prijave v 

drugih državah: /). Blagovne 

znamke: 5 (Baza URSIL) 

Erar: 1.154.298,71 eur, največ iz: 

BORZEN, organizator trga z električno 

energijo, d.o.o. (85 %). Delež državnih 

prihodkov od vseh čistih: neznaten (0,1 

% v 2013, 0,2 % v 2014 in 1 % v 2015)  

VTP-16 

15 raziskovalcev in 5 strokovnih sodelavcev 

v 1 skupini. 3 raziskovalci imajo doktorat, 4 

pa magisterij znanosti. Ni ARRS projektov. 

 89 čistih citatov. Izjemni dosežki: 

200. Zelo kvalitetni dosežki: 200. 

Skupno: 509,72. 3 znastveni članki. 

Objavljata 2 člana RS, sama v 

soavtorstvu z domačimi raziskovalci. 

Patenti: 12 (izključno slovenski 

patent: 11, PCT/ EP/ prijave v 

drugih državah: 1). Blagovne 

znamke: / (Baza URSIL) 

Erar: 85.770,04 eur, največ iz: Javna 

agencija RS za spodbujanje 

podjetništva, inovativnosti, razvoja, 

investicij in turizma (98 %). Delež 

državnih prihodkov od vseh čistih: 

neznaten (0,5 % v 2013, 1 % v 2014 in 

0,1 % v 2015)  

VTP-17 

10 raziskovalcev v 2 skupinah. Nimajo ARRS 

projektov. 7 EU projektov v zadnjih 5 letih: 3 

FP7 so zaključeni, 4 projekti Obzorje2020 so 

v teku in se zaključijo v 2017 oz. 2018. 

0 čistih citatov. Izjemni dosežki: /. 

Zelo kvalitetni dosežki: /. Skupno: 

28,59. 1 raziskovalec je objavil 3 

znanstvene prispevke na konferenci v 

soavtorstvu z domačimi raziskovalci. 

Patenti: 1 (izključno slovenski 

patent: 1, PCT/ EP/ prijave v 

drugih državah: /). Blagovne 

znamke: 3 (Baza URSIL) 

Erar: 2.224.072,93 eur, največ iz: Javna 

agencija RS za spodbujanje 

podjetništva, inovativnosti, razvoja, 

investicij in turizma (52 %). Delež 

državnih prihodkov od vseh čistih: 

izjemno velik (59 % v 2013, 90 % v 

2014 in 29 % v 2015)  
 

Vir: Gojkovič, lastna raziskava (2016) in izsledki raziskave IRSA (2014)
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Če izhajamo iz tabelarnega pregleda podatkov iz prej navedenih podatkovnih baz, lahko 

strnemo naslednje glavne značilnosti oziroma ugotovitve obravnavanih MSVTP: 

VTP-1 

- Podjetje je aktivno ne samo na področju RRD, temveč tudi v ožji komponenti 

znanstveno-raziskovalnega delovanja. Glede na objave, citate, domače in 

mednarodne projekte ga lahko označimo kot akademsko podjetje. Tudi sicer je v 

pogledu kadrovske oz. izobrazbene strukture »akademsko«, saj ima 13 doktorjev in 

4 magistre znanosti (od 70 prijavljenih raziskovalcev v Sicris bazi). 

- Imajo zelo razvejano mrežo sodelovanja, tako glede projektov, objav in 

medinstitucionalnih povezav. So soustanovitelji več poslovnih subjektov, med 

drugim tudi enega od centrov odličnosti. Redne stike imajo tako z domačimi in 

tujimi raziskovalci (preko skupnih projektov in avtorstev), z univerzami in JRO, 

prav tako tudi z drugimi podjetji (predvsem s subjekti, ki so jih soustanovili). 

Sklepamo lahko na intenziven prenos znanja, odprtost podjetja ter visok nivo 

socialnega kapitala. 

- Delež prihodkov iz sektorja države (javni sektor) je sicer majhen za samo firmo, 

vendar se slika spremeni, če upoštevamo poslovne subjekte, ki jih je ta firma 

(so)ustanovila (včasih se ne da razbrati, kolikšen je delež lastništva). Recimo eden 

izmed teh subjektov je v 3 letih dobil skoraj 6 mio evrov, največ od Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport. Ta subjekt je potem soustanovil novo podjetje, ki 

pa je v treh letih dobilo od države 11 mio evrov. 

VTP-2 

- VTP-2 je podjetje, v mnogočem podobno VTP-1. Ni samo visokotehnološko 

podjetje, je tudi del akademskega podjetništva. Znanstveno-raziskovalna aktivnost 

(objave, citati, število zaposlenih z doktoratom) je na (relativno) visoki ravni. 

- Povezave z akterji v podjetniškem (zlasti preko soustanavljanja oz. veriženja novih 

poslovnih subjektov, pa tudi povezav s podobnimi subjekti) in akademskem 

sektorju (skupni projekti z univerzami in JRO) so izjemno poudarjene. Glede na 

visoke prilive prihodkov iz sektorja države lahko sklepamo tudi na dobre stike z 
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državnimi uradniki oz. odločevalci. Sklepamo pa lahko, da podjetje ni močneje 

internacionalizirano (čeprav imajo dva tujca preko avtorskih pogodb ter nekaj so-

objav s tujci). Poudaritivelja, da so precej aktivni na področju EU projektov, saj so 

trenutno aktivni v 12 projektih. 

- Vloga države je zelo pomembna, saj podjetje dobiva precej prihodkov iz različnih 

državnih virov (v obdobju 2013–15 znaša 20 % povprečni delež čistih prihodkov). 

VTP-2 je soustanovil pet novih poslovnih subjektov (skupaj z drugimi družbeniki). 

Eden od njih [ime poslovnega subjekta] je v kratkem razdobju od države pridobil 6 

mio evrov. Ta subjekt pa je ustanovil spet novo firmo [ime poslovnega subjekta], ki 

je v treh letih dobila od države skoraj 11 mio evrov (največ od Javne agencije RS 

za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma in 

Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport). 

VTP-3 

- Podjetje ima močno razvito RRD, vendar pa je aktivnost v znanstveno-

raziskovalnem pogledu šibkejša. Verjetno bi ga lahko še uvrstili v akademsko 

podjetništvo. Imajo kar nekaj raziskovalnih projektov, tudi evropskih (7. OP), trije 

zaposleni imajo doktorat. 

- Podjetje ima kar nekaj povezav tako z akademskimi institucijami kot tudi z drugimi 

firmami. Soustanovili so šest novih poslovnih subjektov.  

- Vloga države se ne kaže v matičnem podjetju (tu so prihodki od države v povprečju 

6 % celotnih prihodkov), pač v drugi in zlasti tretji generaciji novih poslovnih 

subjektov. Eden od šestih poslovnih subjektov je (so)ustanovil center odličnosti na 

energetskem področju, ki je v dveh letih od države dobil skoraj 12 mio evrov. 

VTP-4 

- Podjetje ima razvito razvojno dejavnost, ne pa tudi znanstvenoraziskovalne. Je 

tipično visokotehnološko tržno usmerjeno podjetje. Čeprav ima vodilna oseba 

doktorat, ga ne moremo obravnavati kot akademsko podjetje. 
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- Povezav z akademskimi institucijami ima malo – največ preko centra odličnosti - 

več pa z drugimi firmami in kupci v tujini. Ne sodeluje v projektih ARRS ali EU. 

- Država igra tu majhno oz. zanemarljivo vlogo. Vendar pa je to podjetje med 

soustanovitelji centra odličnosti, ki pa je od države (pretežno od Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport in njegovega predhodnika) dobilo v treh letih 8.5 

mio evrov. 

VTP-5 

- Podjetje ima razvito RRD, vendar je ta specializirana in usmerjena k potrebam, ki 

jih narekuje delovni proces. Znanstveno-raziskovalni del ni poudarjen. Gre za 

tipično manjše storitveno visokotehnološko podjetje, ki ga ne moremo šteti v okvir 

akademskega podjetništva. Tudi iz drugih virov je razvidno, da se pojmujejo kot 

tržno podjetje z razvitim poslovnim načrtom in marketingom. Kljub temu pa lahko 

ugotovimo, da je ena oseba, ki deluje v raziskovalni skupini (prijavljeni na ARRS) 

in ima doktorat znanosti, vključena v programsko skupino na eni od univerz.  

- Podjetje je dokaj internacionalizirano in ima precej poslovnih kontaktov. Sodelujejo 

pa tudi z akademskimi institucijami. 

- Podjetje je dobivalo le majhen del prihodkov iz državnih virov (kar potrjuje 

njegovo tržno usmerjenost), pravzaprav teh prihodkov v letu 2015 ni več.  

VTP-6 

- Podjetje bi lahko uvrstili v akademski tip podjetništva, čeprav imajo le trije 

zaposleni doktorat znanosti. Vendar je njihov produkt (merilne naprave v ekološke 

namene) izšel iz akademskih raziskav. Tudi raziskovalnih projektov trenutno 

nimajo oz. so izvajali en CRP v sodelovanju z drugimi akademskimi in 

zdravstvenimi ustanovami. 

- Posebno intenzivnih stikov in mreženj ni opaziti. So pa internacionalizirani, njihov 

glavni lastnik je tujec oziroma tuja firma (iz ene od članic EU). 

- Navezanost na državne vire ni velika (v zadnjih treh letih so dobili v povprečju 6 

odstotkov prihodkov iz teh virov).  
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VTP-7 

- Podjetje je tržno usmerjeno, je visokotehnološko, toda ni akademsko. Imajo 

zaposlene štiri doktorje znanosti. Z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo v obliki 

objav in raziskav se ukvarjajo minimalno oz se ne. 

- Sodeč po podatkih imamo opravka z precej zaprtim podjetjem, ki nima 

intenzivnejših povezav z drugimi podjetji niti z akademskimi ustanovami. 

- Državnih virov ne koristi oz. ni od njih odvisno. Predstavljajo zanemarljiv delež 

celotnih prihodkov podjetja (<0,5 %). 

VTP-8 

- Podjetje ima razvito znanstveno-raziskovalno dejavnost v smislu objav, citatov in 

raziskovalnih projektov. Ima devet doktorjev znanosti. V tem smislu bi lahko 

govorili o akademskem podjetništvu. 

- Sodelovanje je precej razvejano, tako z akademskimi ustanovami in JRO kot tudi z 

drugimi firmami. 

- Vloga države oz. državnih virov je manjša. Povečujejo se tudi skupni prihodki 

podjetja, tako, da državni viri še naprej ostajajo marginalni. Morda tudi zaradi tega, 

ker je to podjetje podružnica korporacije (s sedežem v eni izmed držav članic EU). 

Tudi to podjetje je med ustanovitelji centra odličnosti, ki je pretežno in izdatno 

financiran s strani državnih virov (ki so večinoma pridobljeni iz evropskih 

strukturnih skladov).  

VTP-9 

- Podjetje ima bolj značilnosti raziskovalne skupine kot tržnega podjetja. O njihovi 

znanstveni usmerjenosti priča tudi razmeroma visoka citiranost (1298 čistih 

citatov). Večina zaposlenih ima doktorat znanosti. Intenzivno so vključeni v 

raziskovalne projekte in programe, ki jih financira ARRS. Aktivni so v evropskih 

projektih. So tipično akademsko podjetje. 
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- Imajo razvejane stike in sodelovanje z univerzo in JRO. Nekateri sodelavci so 

delno zaposleni na univerzi oz. so tudi sodelavci, ki so primarno zaposleni na 

univerzi in dopolnilno v podjetju. 

- Od države prejemajo precejšen del finančnih virov (več kot polovico vseh njihovih 

čistih prihodkov od prodaje). Sklepamo lahko, da brez teh virov v tržnem okolju ne 

bi preživeli. 

VTP-10 

- Po eni strani gre za močno znanstveno-raziskovalno usmerjeno podjetje, čeprav 

imajo le dva raziskovalca in oba brez doktorata, saj so v zadnjih letih imeli dva 

temeljna in en aplikativni projekt, financirane s strani ARRS. Po drugi pa so precej 

odvisni od državnih virov.  

- Podjetje ima intenzivne in raznolike stike in povezave tako z akademsko sfero in 

JRO kot tudi z drugimi podjetji in centri odličnosti. 

- Odvisnost od državnih virov (ki v zadnjih treh letih predstavljajo približno četrtino 

vseh njihovih prihodkov) je relativno velika, a je viden tudi trend upadanja. 

Verjetno pa kot podjetje brez teh virov ne bi mogli v celoti preživeti. 

VTP-11 

- Podjetje oz. njegov razvojni oddelek s trinajstimi raziskovalci (od 51 zaposlenih) 

kaže praktično tehnološko naravnanost, kar se vidi tudi v večjem številu patentnih 

prijav. So pa registrirani kot RO na ARRS in so (bili) vključeni v domače in 

evropske raziskovalne projekte. Imajo tudi nekaj (so)objav in drugih znanstvenih 

referenc. 

- Imajo nekaj povezav z drugimi podjetji in JRO. Prav tako so zanimiva soavtorstva s 

tujimi avtorji. Omeniti pa velja, da so bili v večinski lasti poljskega podjetja, ki ima 

sedež na Japonskem. Manjši lastniški delež je ostal v domačih rokah. 

- Državni viri ne igrajo večje vloge pri njihovem poslovanju in so v letu 2015 padli 

na samo 0,2 %. Največ nakazil so (v zadnjih treh letih) prejeli od Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo. 
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VTP-12 

- Gre za bolj tržno usmerjeno podjetje, čeprav so registrirani kot RO na ARRS. Imajo 

le dva raziskovalca, od teh ima en doktorat. Slednji je le delno zaposlen v podjetju, 

večinsko pa na fakulteti, v okviru katere tudi največ objavlja, kar posredno vpliva 

na (so)objave in druge znanstvene reference podjetja. Ker so informacijsko 

podjetje, ne prijavljajo patentov, imajo pa 6 blagovnih znamk. 

- Imajo nekaj povezav z drugimi podjetji in so med drugim tudi ustanovitelji enega 

izmed združenj podjetij. Za JRO je podjetje pomembno, predvsem kot primer 

aplikacije določenih rešitev. 

- Državni viri imajo manjšo vlogo in so v letu 2015 padli na 2 %. Največ nakazil so 

(v zadnjih treh letih) prejeli od Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, 

inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. 

VTP-13 

- To podjetje je bolj usmerjeno v raziskave in razvoj. Imajo 14 raziskovalcev, 1 ima 

doktorat. Sodelujejo pretežno z JRO. V okviru ARRS so vključeni v aplikativni 

projekt. Kot zanimivost bi omenili, da ima direktor doktorat in je redni profesor na 

eni izmed ljubljanskih fakultet, ni pa član RS. 

- Imajo nekaj povezav z drugimi podjetji, a bolj sodelujejo z JRO. So tudi 

ustanovitelji hčerinskega podjetja. Njihove znanstvene reference so sicer relativno 

manj pomembne. Imajo dve blagovni znamki. 

- Državni viri igrajo izredno veliko vlogo in v povprečju (2013–2015) znašajo več 

kot tretjino vseh prihodkov. Največ nakazil so prejeli od Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo. 

VTP-14 

- Raziskovalna skupina podjetja šteje 3 raziskovalce, od katerih imata dva doktorat. 

V zadnjih petih letih so bili aktivni v dveh (aplikativnih) projektih ARRS in enem 

evropskem projektu. Imajo nekoliko manj znanstvenih referenc. Nimajo patentov in 

blagovnih znamk. 
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- V okviru projektov se povezujejo z drugimi podjetji in JRO, vendar v manjšem 

obsegu. 

- Državni viri igrajo zelo pomembno vlogo pri njihovem poslovanju in so iz 18,8 % 

(2013) narasli na slabih 33 % (2015). Največ nakazil so prejeli od Ministrstva za 

okolje in prostor, Agencija RS za okolje. 

VTP-15 

- Gre za srednje veliko podjetje, ki se po številu zaposlenih uvršča na zgornjo mejo 

srednje velikih podjetij. Ima relativno majhno raziskovalno skupino, ki jo sestavlja 

6 raziskovalcev, od teh ima le en doktorat. V okviru ARRS sodelujejo v okviru 

dveh projektov. V letu 2017 zaključujejo edini evropski projekt. 

- So ustanovitelji hčerinskega podjetja. Povezujejo se s podjetji, ko so obenem tudi 

med lastniki podjetja. Od JRO večinoma sodelujejo s Kemijskim inštitutom v 

Ljubljani. Znanstvenih referenc imajo zelo malo. Tudi pri patentiranju so zadržani, 

imajo samo en patent, medtem ko imajo 5 blagovnih znamk. 

- Državni viri so neznatni, saj v zadnjih treh letih znašajo manj kot 1 % vseh čistih 

prihodkov. 

VTP-16 

- Podjetje ima 15 raziskovalcev oziroma 3 raziskovalce z doktoratom. Niso vključeni 

v raziskovalne projekte v okviru ARRS. Njihovi znanstveno-raziskovalni kazalci so 

relativno visoki. Poudariti je treba tudi večje število patentov (12). 

- Imajo nekaj povezav z drugimi podjetji in JRO. So pa po drugi strani med 

soustanovitelji enega izmed centrov odličnosti. 

- Državni viri ne igrajo večje vloge pri njihovem poslovanju in se gibljejo pod 1 % 

vseh čistih prihodkov. So pa prejeli precej sredstev preko svojih povezanih družb 

(center odličnosti). 
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VTP-17 

- Na prvi pogled podjetje deluje precej bolj raziskovalno usmerjeno. Imajo 10 

raziskovalcev. V zadnjih petih letih so bili vključeni v sedem EU projektov, od teh 

so štirje še v teku. Imajo en patent in 3 blagovne znamke. 

- Povezujejo se bolj s tujimi podjetji in RO, kar je verjetno posledica in/ali razlog za 

večje število mednarodnih projektov in njihovo mednarodno usmerjenost pri 

poslovanju. 

- Državni viri so izjemno pomembni in so v letu 2014 znašali celo 90 % vseh čistih 

prihodkov. Največ javnih sredstev so prejeli od Javne agencije RS za spodbujanje 

podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. 

Če strnemo, za vseh 17 podjetij velja, da so visokotehnološka, kar pomeni, da imajo 

močno razvito RRD, poudarek je na zaščiti intelektualne lastnine, imajo visoko izobražene 

kadre, proizvajajo izdelke ali storitve, ki so narejeni po meri kupcev in so specializirani za 

nišno proizvodnjo. Ukvarjajo se s programsko opremo in računalniškimi aplikacijami 

(storitve) ali/in s konstrukcijo merilnih naprav ali posameznih komponent za različne 

namene (recimo za merjenje onesnaženosti zraka ali za vgradnjo v pospeševalnike) 

oziroma produktov, ki zahtevajo uporabo visokotehnoloških procesov (kemijska 

tehnologija). V drugih pogledih se razlikujejo (glede lastniške strukture, glede pomena 

znanstvene aktivnosti, vpetosti v omrežja, internacionalizacije …).  

Za 12 od teh podjetij bi lahko rekli, da spadajo v akademsko podjetništvo: poleg RRD 

imajo močne povezave z akademskimi ustanovami, redno objavljajo v znanstvenih revijah 

in imajo v svojih vrstah sodelavce z doktorati znanosti. Gre za naslednja podjetja: VTP-1, 

VTP-2, VTP-3, VTP-6, VTP-8, VTP-9, VTP-10, VTP-12, VTP-13, VTP-14, VTP-16 in 

VTP-17. Ostala podjetja imajo manj kontaktov z akademskimi ustanovami, manj 

objavljajo in imajo le malo sodelavcev z doktorati (VTP-4, VTP-5, VTP-7, VTP-11 in 

VTP-15). So bolj tržno in poslovno usmerjena. 

Glede povezav z univerzami in JRO ter drugimi poslovnimi subjekti (nekaj so jih sami 

(so)ustanovili) in gostote omrežij izstopajo VTP-1, VTP-2, VTP-3, VTP-8, VTP-9, VTP-

10, VTP-13 in VTP-16. Lahko sklepamo na intenzivnejši prenos znanja ter izmenjavo 

poslovnih informacij. Drugačno sliko ponujata VTP-7 in VTP-15, ki imata zelo malo 
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zunanjih partnerjev in skoraj nimata stikov z akademskim okoljem, prav tako ne z drugimi 

firmami. VTP-4, VTP-5, VTP-6, VTP-10, VTP-11, VTP-12, VTP-14 in VTP-17 imajo 

pomembna, vendar manj razvejana in raznolika omrežja. 

Vloga države in njenih finančnih virov je na splošno zelo pomembna. Zanimivo je, da 

največ teh virov dobivajo podjetja, ki jih omenjamo kot izstopajoče po kompleksnosti 

omrežij. To so tudi podjetja, ki smo jih prišteli v akademsko podjetništvo.  

Iz navedenih značilnosti obravnavanih podjetij lahko sklepamo še, da le-ta predstavljajo 

ustrezen vzorec za nadaljnjo analizo indikatorjev prenosa znanja in organizacijske kulture 

z vidika socialnega kapitala, ki ga, v skladu s ključnimi ugotovitvami teoretičnega dela 

disertacije, lahko razumemo kot eno izmed vrednot zunanjega okolja oziroma družbe, ki 

vpliva na organizacijsko kulturo akademskih podjetij in s tem na prenos znanja na mikro, 

mezo in makro ravni. Kot smo že ugotovili v podpoglavju 8.2, je v Sloveniji prisotna nizka 

stopnja strukturalnega SK, zato nas zanima, kako se to dejansko odražana v prenosu znanja 

na mikro, mezo in makro nivoju. Zato bomo, v skladu z metodološkim okvirjem doktorske 

disertacije, ustrezno dopolnili sekundarno analizo kvalitativnih podatkov SK z analizo 

primarnih kvalitativnih podatkov poglobljenih intervjujev s predstavniki slovenskih malih 

in srednje velikih visokotehnoloških podjetij, in sicer z vidika indikatorjev prenosa 

znanja76 in dimenzij organizacijske kulture,77 ki sledi v naslednjih podpoglavjih. 

9.2 Analiza MSVTP na podlagi kazalnikov prenosa znanja 

9.2.1 Povezanost in sodelovanje z univerzami, JRO in drugimi podjetji  

Že sam obstoj formalne raziskovalne skupine v okviru podjetja, registrirane pri ARRS, 

kaže na usmeritev podjetja k pripravljenosti za povezovanje in sodelovanje z akademskimi 

raziskovalnimi institucijami, vključno s sodelovanjem na raziskovalnih projektih in večjo 

zmožnostjo za absorpcijo zunanjega znanja. Velikost raziskovalno-razvojnega oddelka, ki 

se nekoliko vidi v velikosti raziskovalne skupine, pozitivno vpliva na inovacijsko 

dejavnost podjetja (Jaklič et al. 2008). Slabi dve tretjini podjetij (VTP-1, VTP-2, VTP-6, 

VTP-7, VTP-9, VTP-10, VTP-12, VTP-13, VTP-14, VTP-16 in VTP-17) je imelo več kot 

30 % vseh zaposlenih v raziskovalni skupini, preostala podjetja so imela v raziskovalni 

                                                 

76 Glej podpoglavje »5.4. Kazalniki prenosa znanja in akademska podjetja« 

77 Glej podpoglavje »6.3. Koncept in dimenzije na znanju temelječe organizacijske kulture« 
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skupini manj kot 20 % zaposlenih, med temi eno (VTP-15) samo 1 do 2 %. V tem pogledu 

bi lahko dobri dve tretjini podjetij šteli za pretežno raziskovalno-razvojno usmerjena. 

Število doktorjev znanosti in mladih raziskovalcev lahko nakazuje večjo usmerjenost v 

raziskovalno-razvojno dejavnost ter bolj intenziven prenos znanja iz akademskega 

(predvsem univerzitetnega) okolja, še posebej glede na predpostavko, da je obsežen del 

znanja lahko v »tihi« oziroma implicitni obliki, v kognitivnih zmožnostih ter formalnih in 

neformalnih omrežjih posameznih raziskovalcev. Štiri podjetja (VTP-1, VTP-3, VTP-12 in 

VTP-13) so imela petinski delež doktorandov glede na število članov raziskovalne skupine, 

sedem podjetij tretjinski delež (VTP-2, VTP-5, VTP-6, VTP-8, VTP-10, VTP-11 in VTP-

16), štiri podjetja (VTP-4, VTP-7, VTP-9 in VTP-14) pa več kot 40 % članov raziskovalne 

skupine. Eno podjetje (VTP-15) ima le 10 % zaposlenih v raziskovalni skupini, medtem ko 

VTP-17 nima nobenega člana raziskovalne skupine z doktoratom. V zadnjih petih letih je 

polovica podjetij imela zaposlene mlade raziskovalce (VTP-2, VTP-5, VTP-8, VTP-12, 

VTP-13, VTP-14, VTP-15, VTP-16 in VTP-17), in sicer iz sheme Javnega razpisa »Mladi 

raziskovalci iz gospodarstva«, ki se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada. Dobri 

dve tretjini teh podjetij sta po zaključku usposabljanja mladega raziskovalca oziroma po 

zaključku doktorskega študija doktorja tudi zaposlila, razen VTP-12. R-1 je to komentiral z 

naslednjimi besedami: »Ja, imeli smo mladega raziskovalca 4–5 let. Delal je čisto na 

svojem učnem projektu, mi na svojem. Kasneje ne vem, če se je zaposlil drugje, ampak se 

pri nas nismo videli toliko, da bi v tem šli naprej oz. sodelovali dalje, kjer je on razvijal 

to.«.  

Povezanost z univerzitetnim in JRO-okoljem (pa tudi z drugimi podjetji) se kaže v 

delnih zaposlitvah članov raziskovalne skupine pri drugih subjektih. Tudi v tem primeru 

lahko nastajajo bolj ali manj formalne oblike sodelovanja ter prenosa v kontekstu povečane 

poroznosti meja med MSVTP in drugimi deležniki v smislu odprtega inoviranja, predvsem 

z rabo tihega znanja in socialnega kapitala posameznih raziskovalcev.  

V podjetjih VTP-1, VTP-2, VTP-8, VTP-9 in VTP-12 so raziskovalci dodatno ali 

večinsko zaposleni na fakulteti oziroma JRO, v VTP-1, VTP-8 in VTP-10 dodatno v 

centrih odličnosti ter v VTP-1, VTP-2, VTP-3 in VTP-10 dodatno v drugem podjetju. V 

ostalih podjetjih (VTP-4, VTP-5, VTP-6, VTP-7, VTP-11, VTP-13, VTP-14, VTP-15, 

VTP-16 in VTP-17) raziskovalci nimajo nobenih dodatnih zaposlitev. V tem pogledu ima 

dobra tretjina podjetij raziskovalce dodatno zaposlene v drugih subjektih, v skoraj enakih 
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deležih so raziskovalci zaposleni na univerzah in JRO, v drugih podjetjih in v "hibridnih" 

centrih odličnosti.  

Nekolikšno povezanost z univerzitetnim in JRO-okoljem je mogoče razbrati tudi iz 

članstev raziskovalcev v PS drugih subjektov (tako iz akademskega kot iz poslovnega 

okolja). V podjetjih VTP-12, VTP-13, VTP-14 in VTP-15 raziskovalci sodelujejo na 

fakultetah in JRO v aplikativnih (VTP-14) in ciljnih projektih ter programskih skupinah 

(VTP-1, VTP-3, VTP-5, VTP-6, VTP-8, VTP-9, VTP-10, VTP-11, VTP-12, VTP-13 in 

VTP-15). V tem primeru prevladuje članstvo v PS na fakultetah univerz in JRO pri več kot 

dveh tretjinah podjetij, kar je tudi pričakovati glede na naravo PS, ki prevladujejo na javno-

raziskovalnih in akademskih institucijah. 

 

9.2.2 Produkcija znanstvenih člankov in citiranost  

Produkcija znanstvenih člankov je eno izmed osredjih meril uspešnosti raziskovalcev v 

akademsko-raziskovalnem okolju, skupaj s številom citatov. V slovenskem prostoru ARRS 

s sistemom Sicris vrednoti kakovost objav na podlagi domače in mednarodne uvrščenosti 

revij, v katerih so bili članki objavljeni.78 Število citatov člankov v mednarodnih bazah 

revij, kot sta Web of Science in Scopus, odraža vidnost oz. odmevnost ter domnevno tudi 

kakovost posameznih objav, kar se znova kaže v povezanosti raziskovalcev oz. podjetij s 

širšo znanstveno skupnostjo.79  

Največje število točk so imele raziskovalne skupine podjetij VTP-9 s 1800 (ter približno 

40 objavljenimi znanstvenimi članki), VTP-8 s 1700 (ter 30 članki), VTP-2 s 1300 (ter 30 

članki),80 Sledijo jim podjetja VTP-1 s 1000 točkami (ter 44 članki), VTP-12 s 715 (ter 

približno 34 objavljenimi znanstvenimi članki), VTP-16 s 429 (ter 3 članki), VTP-10 s 400 

(ter 20 članki), VTP-6 s 400 (ter 20 članki) ter VTP-13 s 290 točkami (ter 6 članki). 

                                                 

78 Upoštevani so znanstveni članki članov raziskovalne skupine podjetja, ki so bili objavljeni v 

obdobju zadnjih petih let in so vpisani v bazi SICRIS. 

79 Upoštevano je bilo število čistih citatov (CI10) znanstvenih člankov v bazah znanstvenih revij 

Web of Science in Scopus v zadnjih 10 letih, ki so vpisani v bazi SICRIS. 

80 Skupno število točk iz objav se nanaša na vse objave, ne zgolj na znanstvene članke, v zadnjih 

petih letih, ki so vpisane v bazi SICRIS. Kljub temu znanstveni članki običajno obsegajo največji 

delež teh točk. 
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Podjetja VTP-3, VTP-4, VTP-5, VTP-11, VTP-14 in VTP-17 so imela pod 170 točk in 

manj kot pet znanstvenih člankov, VTP-7 in VTP-15 pa nista imeli nobenih objav. 

Največje število citatov sta imeli raziskovalni skupini podjetja VTP-9, s približno 1800 

citati, ter VTP-10 s 1500. Sledijo jima VTP-6 z 900, VTP-8 s 700 ter VTP-1 in VTP-2 s 

približno 500. Podjetja VTP-3, VTP-12 ter VTP-16 so imela manj kot 100 citatov, VTP-4, 

VTP-5, VTP-11, VTP-14 in VTP-13 pa manj kot 50. VTP-7, VTP-15 in VTP-17 nimajo 

zavedenih citatov. R-9 iz podjetja VTP-9, ki se glede na objave in citiranost uvršča 

najvišje, pravi: »Absolutno je pa za nas ta druga uspešnost tudi pomembna, ne. Se pravi, 

koliko člankov objavimo /.../ koliko smo prepoznavni v okolju, da strokovno rastemo, 

znanstveno in strokovno rastemo.« Ob tem pa R-12 iz podjetja VTP-12, ki se glede na 

vrednotenje objav in citiranost uvršča relativno nizko, poudarja pomen aplikativne 

naravnanosti, ko pravi »imamo močno raziskovalno skupino, ampak vse s ciljem, da 

podpira končne izdelke oz. storitve za tuji trg /.../ kar mi delamo, je pa v prvi vrsti 

inženirsko delo /.../ raziskovalno-razvojno delo je podpora glavnemu namenu podjetja.« 

Temu mnenju se na nek način pridružuje tudi R-7 iz podjetja VTP-7, ki nima nobenih 

objav in pravi: »/.../ moraš prodajat izdelke, ker ti znanja nihče ne plača toliko, da bi se 

dalo normalno živeti. Mogoče bi se to dalo, če bi bili v Nemčiji, ampak tukaj se ni dalo.« 

Soavtorske objave so v akademsko-raziskovalnem okolju pogost rezultat skupnega dela 

v raziskovalnih projektih ali drugih oblikah raziskovalnega sodelovanja. V njih se kaže 

sodelovanje in združevanje različnega znanja med posameznimi raziskovalci, kot tudi 

povezovanje in sodelovanje med MSVTP in drugimi subjekti. Pri sodobnih (tehnoloških) 

inovacijskih izzivih postaja združevanje (tudi disciplinarno) različnega znanja ključnega 

pomena. Raziskovalci podjetij VTP-1, VTP-2, VTP-8, VTP-10, VTP-12, VTP-13 in VTP-

16 so se pri večini objavljenih znanstvenih člankov vključevali v soavtorstva s 

prevladujočim številom zunanjih raziskovalcev.81 Prav tako raziskovalci podjetij VTP-3, 

VTP-4, VTP-5 in VTP-11, ki so sicer imeli večinoma manj kot pet vseh objav, raziskovalci 

VTP-6 in VTP-9 pa so se v približno polovici objav vključevali v soavtorske objave, v 

katerih so številčno prav tako prevladovali zunanji raziskovalci. Raziskovalci skoraj vseh 

podjetij so se torej vključevali v objave z zunanjimi soavtorji, pri večini podjetij pa so v 

objavah prevladovali zunanji soavtorji. 

                                                 

81 Slovenski raziskovalci, ki niso člani raziskovalne skupine podjetja. 
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9.2.3 Povezanost in sodelovanje z univerzami, JRO in drugimi podjetji 

Povezanost med MSVTP je mogoče tudi z vključevanjem študentov v raziskovalno delo 

ter s kadrovskim pretokom novih zaposlenih z univerz in JRO. Sodelovanje z drugimi 

poslovnimi subjekti se lahko izvaja v okviru neuradnih stikov, pa tudi s povezanostjo v 

centre in tehnološke platforme oz. mreže. Nadaljnje bolj ali manj formalno sodelovanje je 

pričakovano tudi s poslovnimi subjekti, ki jih je MSVTP (so)ustanovilo.  

Več kot dve tretjini podjetij (VTP-1, VTP-2, VTP-3, VTP-7, VTP-8, VTP-9, VTP-12, 

VTP-13, VTP-14, VTP-15, VTP-16 in VTP-17) je izjavilo, da sodelujejo s fakultetami 

predvsem Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter z JRO, zlasti v okviru ciljnih in 

aplikativnih projektov, pa tudi da bi pridobila zainteresirane in uspešne študente ter tudi 

raziskovalce in bodoče zaposlene in jih s tem namenom tudi usmerjala oz. vključevala v 

raziskovalno delo v podjetniškem sektorju preko štipendij, sheme mladih raziskovalcev in 

sodelovanja v projektnem delu. Kljub temu so nekatera podjetja (VTP-1, VTP-4, VTP-8, 

VTP-12, VTP-14, VTP-17) poudarila, da študenti oz. diplomanti v raziskovalnem pogledu 

niso dovolj usposobljeni za takojšnje delo v podjetju, da je njihovo znanje preveč 

»akademsko« in premalo aplikativno usmerjeno, kar najbolje opišeta izjavi R-1 iz VTP-1:  

»Dejstvo je, da trenutno fax ne da zaposljivega človeka takoj, ali pa tako, da ti v roku 

enega dveh mesecev začel nekaj vračat, ampak še k nam recimo ko nekdo pride, še 

vedno je bilo potrebno 3-6 mesecev konkretno delat z njim, da so bili neki učinki 

nazaj potem. /…/ Ne vem. Če že pogledamo gradiva na faxu so 20 let nazaj. Take 

stvari … mislim, da izobraževanje ne sledi trendom, sploh v naši branži, kjer je iz 

meseca v mesec so nove tehnologije, nove metode.« 

Kljub temu so vsa podjetja navedla, da imajo več stikov s podjetji, predvsem v okviru 

tehnoloških mrež in konzorcijev kot pa z univerzitetnim okoljem in JRO. Sedem podjetij – 

VTP-1, VTP-3, VTP-4, VTP-8, VTP-11, VTP-15 in VTP-16 – je bilo med soustanovitelji 

centra odličnosti, VTP-1, VTP-2, VTP-16 in VTP-17 so ustanovila še druge poslovne 

subjekte, VTP-1, VTP-10, VTP-13 in VTP-14 pa lastna »spin-off« podjetja, medtem ko je 

VTP-12 soustanovitelj podjetniške mreže. R-1 dobro ponazarja te oblike sodelovanja, ko 

pravi, da: 

»/.../ neuradno izgleda tako, da je večina naših zaposlenih končala fiziko, 

elektrotehniko ali pa računalništvo in obstajajo še te vezi z njihovimi profesorji in 

laboratoriji, kjer so prej delali /.../ Formalne pa tudi zato, ker včasih sodelujemo mi s 
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temi laboratoriji in tudi oni lahko kakšno delo za nas opravijo, hkrati sodelujemo 

tudi v /.../ predstavitvah podjetij na fakultetah /.../ imamo zlasti študente poznejših 

oziroma zadnjih letnikov, ki pridejo k nam in hkrati v okviru organizacije, recimo v 

Tehnološkem parku, mi sodelujemo /.../ v več teh inkubatorskih organizacijskih 

shemah, kot je /center odličnosti/." Glede izurjenosti študentov, ki pridejo v podjetje, 

predstavnik VTP-4a izpostavlja "ko pridejo iz fakultet, imajo določeno znanje, 

sigurno dosti fantov, ki je prišlo, je prineslo svežino, sveže znanje, ki ga prej nismo 

imeli. To je treba poudariti, tako da … Je pa treba vsakega doizobraziti v tem, kar mi 

delamo /.../«. 

R-17 še doda, da: 

»Kadar imamo mi potrebo po znanju iz tujih virov, takrat se obrnemo na te, niti ne 

na inštitucije, ampak na eksperte, ki so znani v naših krogih. In vemo s kakšnim 

znanjem razpolaga, se obrnemo na njih osebno, potem pa gre to ponavadi preko 

neke inštitucije, faktura, sodelovanje. Velikokrat je to sodelovanje z javnimi 

inštitucijami, celo na nivoju blagovne menjave, se niti ne fakturira. Ampak mi 

pomagamo njim in tu govorimo o nekih manjših sodelovanjih, par ur ali pa par dni, 

vikend dela. Potem pa jim ni vrnemo, to je tako prijateljsko. Jaz pomagam tebi nekaj 

narediti, pa potem drugič pomagaš ti meni. Za večje stvari, to pa se podpiše 

pogodba, bodisi avtorske z posamezniki, bodisi s inštitucijami, kjer ti posamezniki 

delajo. Tega pa je veliko. In pa na evropskih projektih, kjer oni potem uradno delajo 

kot naši sodelavci, tam kjer jih potrebujemo.« 

 

9.2.4 Članstvo v nacionalnih tehnoloških mrežah in centrih  

Kot je bilo posebej omenjeno, so članstva v tehnoloških mrežah in centrih pomembna za 

spodbujanje prenosa znanja tako z neuradnimi stiki in sodelovanjem kot s sodelovanjem v 

raziskovalno-razvojnih projektih. Članstvo v tehnološkem parku lahko krepi bodoče 

sodelovanje in večjo povezanost z drugimi (nastajajočimi) visokotehnološkimi podjetji.  

Kot že omenjeno, je sedem podjetij (VTP-1, VTP-3, VTP-4, VTP-8, VTP-11, VTP-15 

in VTP-16) soustanovitelj centrov odličnosti in kompetenčnih centrov, medtem ko so VTP-

1, VTP-3, VTP-8, VTP-11 in VTP-12 soustanovitelji oziroma člani podjetniške mreže ali 

platforme. Nadalje so tri podjetja člani (VTP-1, VTP-2, VTP-5), dve pa pridružena člana 

(VTP-3 in VTP-10) tehnološkega parka Ljubljana. Slaba polovica podjetij je torej 
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vključena v centre, manj kot tretjina pa v mreže. Kot pravi R-1 (VTP-1), je povezovanje in 

sodelovanje v mrežah koristno:  

»Sodelujemo s podobnimi recimo podjetji ali pa z inštituti, v teh kolikor se da, 

mislim, saj mi bi še več sodelovali v teh poslovnih mrežah, ampak to je zdaj omejeno, 

tudi sredstva, ki jih država temu namenja, tako da jaz ne verjamem, da bomo lahko 

več kakor že zdaj sodelujemo.«  

Podobno meni tudi R-12:  

»Sodelujemo, predvsem z nekimi komplementarnimi podjetji. Nekdo ima svojo 

rešitev, ki se da povezat z našo in potem pač te stvari povežemo in skupaj nastopimo 

na kakšnem dogodku, ampak tu precej na široko delamo vsaj z enimi 10-15 res 

različnimi rešitvami, ki jih potem povezujemo.«  

Ostala tri podjetja (VTP-13, VTP-14 in VTP-17) niso vključena v mreže oz. centre. Še 

več, R-17 iz VTP-17 je precej kritičen do sodelovanja v centrih odličnosti in kompetenčnih 

centrih, kjer so sodelovali le kot podizvajalec:  

»To so velike firme, ki oni imajo vedno neke inovacije, patente, patentiče mičkene in 

tako naprej. Vse kaj so oni naredili je, da so jih pripisali kompetenčnemu centru 

namesto njim. Ampak še zmeraj so lastniki patentov, ne od kompetenčnega centra. 

Tako, da pripisat to... moral bi pogledati tako... skupaj ta združba je imela 100 

patentov na leto. // Vidi se da so to sami profesorji na faksih, ki so bili prej po 10% 

zaposleni. In potem je bilo tam 5,6 ljudi stalno zaposlenih, ki so jih ljudje iz firm dali 

zaposliti v kompetenčni center. In potem po koncu, so jih takoj vzeli nazaj. To je tako, 

vse te projekte ocenjujejo birokrati, ki jih ocenjujejo po zelo birokratskih standardih 

in merilih. In če bi to ocenjevali podjetniki, bi bilo popolnoma drugače. Pri izvedbi 

teh kompetenčnih centrih, pri izvedbi teh hudih milijonov, na koncu se zbanalizira 

vse na tiste časovnice, ure, cente.« 
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9.2.5 Projektno sodelovanje v nacionalnem okviru 

Sodelovanje v domačih raziskovalnih projektih je eno izmed najpogostejših oblik 

sodelovanja z drugimi subjekti, pri kateri se prenaša znanje iz univerzitetnega okolja v 

podjetniško.82  

V okviru domačih projektov, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

RS (ARRS),83 so v zadnjih petih letih sodelovali VTP-3, VTP-6, VTP-9, VTP-11, VTP-14 

in VTP-15 (1–2 raziskovalna projekta), VTP-1, VTP-2, VTP-8 in VTP-10 pa v 3–4 

projektih. Sicer pa so vsa podjetja sodelovala v drugih javno financiranih projektih, kot so 

projekti iz Evropskega socialnega sklada (mladi raziskovalci iz gospodarstva), projektih za 

spodbujanje tehnološkega razvoja in krepitev raziskovalnih oddelkov v podjetjih ter v 

drugih gospodarskih projektih. Skoraj dve tretjini MSVTP sta torej sodelovali v ARRS-

projektih, štiri podjetja, VTP-12, VTP-13, VTP-16 in VTP-17, pa niso sodelovala v 

ARRS-projektih. 

Glede strukture sodelovanja z drugimi subjekti v omenjenih projektih ARRS so zgolj 

štiri podjetja prevladujoče sodelovala v konzorcijih samo z univerzami in JRO, osem pa jih 

je večinoma sodelovalo z univerzami in JRO ter drugimi podjetji. Dobra polovica podjetij 

je v ARRS-projektih torej sodelovala tako z akademskim kot s podjetniškim sektorjem. 

Pomanjkanje domačega projektnega financiranja je znatna težava v zadnjih letih, kot pravi 

R-9: 

"Mi smo prišli do prototipa, ki ga je treba validirati. Samo to rabiš, spet nov projekt 

/.../ da ti spraviš neko zadevo na trg, ne. In to je problem. To sami sedaj, v tem 

trenutku delno financiramo, na vsake pol leta nekaj malega financiramo, da 

nadaljujemo, da pridobimo nekaj več podatkov, da se naredi pač en produkt, ki je 

tržno zanimiv. Iščemo sedaj nekega investitorja, ki bi vložil v to, in recimo, da ga 

prodamo in da zaključimo." 

Nekatera podjetja imajo z oblikovanjem projektnih partnerstev tudi težave, kot pravi R-

7: "Tukaj v Sloveniji pa na žalost s temi firmami, ki so nam podobne, se ne uspemo 

                                                 

82 V tem podpoglavju se osredotočamo predvsem na sodelovanje podjetja kot organizacije v okviru 

domačih projektov in ne sodelovanja posameznih članov raziskovalne skupine z drugimi podjetji, 

JRO in fakultetami. 

83 Navedeni so projekti, v katerih so podjetja sodelovala v zadnjih petih letih in so vpisani v bazo 

SICRIS. 
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dogovoriti. Ta veliki se zmenijo med sabo, mali smo pa potem prepuščeni sami sebi in tam, 

kjer se je delilo veliko denarja preko kompetenčnih centrov, tam nas niso hoteli imeti 

zraven." Končno pa nekatera podjetja tudi ne kažejo zanimanja za raziskovalne projekte, 

kot pravi R-4, "/.../ drugače so pa vsi ti projekti dejansko ne vem … dokaj namenski, pa … 

za nas je veliko bolj pomembno, da poslušamo, kaj stranke po svetu … pa da bolj 

razvijemo tisto za njih, kot pa da dobimo neka sredstva, in razvijemo eno stvar, bom reku, 

skoraj na silo." 

9.2.6 Soavtorske objave s tujimi raziskovalci 

Kot soavtorske objave v slovenskem okolju odsevajo povezovanje in sodelovanje z 

domačimi zunanjimi raziskovalci in drugimi subjekti, tako soavtorske objave s tujimi 

avtorji nekoliko odsevajo sodelovanje in povezovanje z raziskovalci in organizacijami v 

tujini kot rezultat mednarodnih projektov in drugih oblik sodelovanja.  

Raziskovalci podjetij VTP-1, VTP-6, VTP-12, VTP-13 in VTP-16 so se pri polovici 

objav znanstvenih člankov vključevali v soavtorske objave s prevladujočim številom tujih 

raziskovalcev, pri podjetjih VTP-2, VTP-8, VTP-9, VTP-14 in VTP-17 pa v tretjini objav z 

manjšinskim številom tujih raziskovalcev. Raziskovalci podjetja VTP-10 so se v manjšem 

številu objav vključevali v soavtorske objave s prevladujočim številom tujih raziskovalcev, 

VTP-5 in VTP-11 pa zgolj pri eni objavi. VTP-3 in VTP-4 nista imeli tujih soavtorjev. 

Raziskovalci podjetij VTP-7 in VTP-15 nimajo objav v zadnjih petih letih. Večina podjetij 

je torej imela določeno število soavtorskih objav znanstvenih člankov v soavtorstvu s 

tujimi raziskovalci. 

9.2.7 Projektno sodelovanje v mednarodnem (EU) okviru 

Sodelovanje v mednarodnih projektih, predvsem v okvirnih programih EU, ponuja 

dobre možnosti za sodelovanje in izmenjavo znanja z mednarodno znanstveno in 

akademsko skupnostjo, pa tudi s tujimi podjetji.  

V okviru sodelovanja v projektih znotraj 7. okvirnega programa EU VTP-1, VTP-11 in 

VTP-15 sodelujejo v enem projektu, VTP-3, VTP-5 in VTP-17 so sodelovali v 2–3 

projektih, VTP-2 pa celo v 11 projektih. Nadalje sta VTP-9 in VTP-10 sodelovala v 

evropskih projektih Eureka in Eurostars. Tudi VTP-15 je sodeloval v evropskem projektu 

Eureka. VTP-4, VTP-6, VTP-7, VTP-8, VTP-12 in VTP-13 pa niso navedla nobenega 
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sodelovanja v mednarodnih projektih. Slaba polovica podjetij je torej sodelovala v 

projektih okvirnih programov oz. dobra polovica v različnih evropskih projektih.84  

9.2.8 Sodelovanje s tujimi podjetji ter univerzami 

Sodelovanje s tujino lahko poteka tudi zunaj projektnega sodelovanja, z vključenostjo v 

mednarodne mreže in združenja oz. druge oblike sodelovanja, kot so izmenjave 

raziskovalcev in študentov ter zaposlovanje tujih raziskovalcev. Sodelovanje s tujino se 

končno lahko vzpostavlja tako preko oddelkov in podružnic podjetja v tujini kot tudi prek 

članstva oz. lastništva tujih koncernov ali korporacij.  

Tako je večina podjetij (VTP-1, VTP-2, VTP-5, VTP-6, VTP-9, VTP-12, VTP-13, 

VTP-14, VTP-15, VTP-16 in VTP-17) navedla, da največ sodelujejo s tujino, s podjetji in 

z akademskimi institucijami, vključno s članstvom v različnih mrežah in združenjih, 

predvsem zaradi nerazvitosti njihovega tehnološkega področja v Sloveniji. V okviru 

izmenjave so VTP-1, VTP-3, VTP-12, VTP-16 in VTP-17 odprla ponudbe za zaposlovanje 

tujih strokovnjakov. VTP-1 ponuja možnost podiplomskega študija na tuji univerzi, VTP-9 

redno gosti tuje in v tujino pošilja svoje doktorande. Nadalje VTP-8 veliko sodeluje s 

tujino v smislu tržne dejavnosti in prenosa znanja, v okviru tujega koncerna, ki je hkrati 

partner in večinski lastnik, VTP-10 pa s podjetji in institucijami v nekaterih balkanskih 

državah. V okviru tržnega sodelovanja sta VTP-1 in VTP-10 v tujini že ustanovila 

hčerinska podjetja, VTP-7 in VTP-5 pa imata v tujini tržno-prodajni oddelek oz. 

podružnico. Samo eno podjetje, VTP-4, ni navedlo nobene oblike sodelovanja s tujino. 

VTP-11, VTP-14, VTP-15, VTP-16 in VTP-17 sodelujejo z znanimi mednarodnimi 

raziskovalno-razvojnimi inštituti. Za nekatera podjetja je sodelovanje s tujino zelo 

pomembno, kot pravi R-6: "/.../ ne samo v evropskem, tudi mednarodnem prostoru. 

Delamo stvari z Američani, Indijci, Kitajci … ne samo za Evropo. Tako da to je zelo 

pomemben dejavnik. Najbrž najpomembnejši del tega, kar počnemo". Glede zaposlovanja 

tujih strokovnjakov pa R-14 na primer pravi: »Ja imamo, sedaj točno iz Tunizije. Večkrat 

smo imeli, iz Indije smo imeli. Ja, od vsepovsod, iz Španije. Ja imamo vsake toliko, ne 

stalno ampak to so ti zunanji sodelavci, ki pridejo za par mesecev.« 

                                                 

84 Navedeni so projekti, v katerih so podjetja sodelovala v zadnjih petih letih. 
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Večina MSVTP je torej vključena v nekatere oblike raziskovalno-razvojnega oz. 

tržnega sodelovanja s tujino, od tega slaba polovica v prevladujoči meri, predvsem zaradi 

nerazvitosti tehnološkega področja in posledično tudi trga, na katerem delujejo v Sloveniji.  

9.2.9 Slovenska MSVTP z vidika indikatorjev prenosa znanja 

Sodelovanje in povezovanje v okviru prenosa znanja je mogoče razdeliti na sodelovanje 

z javnimi (univerzami in JRO) in zasebnimi (podjetja) subjekti v domačem in 

mednarodnem okolju.  

Prvi sklop indikatorjev je bil osredotočen na domače (slovensko) okolje. Tako rekoč vsa 

MSVTP so imela pri ARRS registrirano raziskovalno skupino, ki je pri dobrih dveh 

tretjinah obsegala vsaj 30 % vseh zaposlenih, pri večini je imela vsaj petina raziskovalcev 

doktorat. Pri sodelovanju prek delnih zaposlitev je imela dobra polovica MSVTP delno 

zaposlene raziskovalce v drugih subjektih, razmerje povezav z akademskimi institucijami 

in podjetji je bilo dokaj uravnoteženo, v primeru članstev v PS pa dvakrat večje v prid 

akademskih institucij. Raba mladih raziskovalcev kot kanala za prenos znanja je bila 

relativno visoka, saj je polovica MSVTP zaposlovala ali še imajo zaposlene mlade 

raziskovalce, slaba polovica podjetij je izjavila, da sodelujejo s fakultetami zaradi 

vključevanja in zaposlovanja študentov. Glede produkcije znanstvenih člankov je imela 

slaba četrtina podjetij 1000 točk in več, isto velja za podjetja pod 1000 in vsaj 400 točk. 

Slaba tretjina podjetij je imela manj kot 170 točk. Glede citiranosti znanstvenih člankov sta 

imeli dve podjetji nad 1500 citatov, trije nad 500, več kot polovica podjetij pa pod 100. 

Raziskovalci skoraj vseh podjetij so se torej vključevali v objave z zunanjimi soavtorji, pri 

večini podjetij pa so v objavah prevladovali zunanji soavtorji. Glede raziskovalnega 

sodelovanja so v dobri tretjini podjetij izjavili, da imajo več stikov s podjetji, predvsem v 

okviru tehnoloških mrež in konzorcijev kot pa z univerzitetnim okoljem in JRO. Slaba 

polovica podjetij je članov centrov odličnosti, slaba tretjina pa tehnoloških mrež in 

platform. V okviru sodelovanja v ARRS-projektih sta v njih sodelovali dve tretjini 

MSVTP, glede na strukturo sodelovanja pa jih je slaba polovica sodelovala tako z 

univerzami in JRO kot z drugimi podjetji. 

V domačem okolju ima torej dobra polovica MSVTP znaten do intenziven prenos 

znanja v različnih oblikah sodelovanja in povezav v domačem okolju, sicer v nekaterih 

primerih s prevladujočim sodelovanjem z akademskim okoljem, pogosto pa dokaj 
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uravnoteženim sodelovanjem tako z univerzami in JRO kot s podjetji. Približno dobra 

tretjina jih ima v tem pogledu več stikov s podjetji.  

Drugi sklop indikatorjev je bil osredotočen na mednarodno okolje. Glede soavtorskih 

objav znanstvenih člankov s tujimi raziskovalci je imela večina podjetij nekaj skupnih 

objav s tujci. Slaba polovica podjetij je sodelovala v projektih okvirnega programa EU in 

Obzorja 2020 oz. dobra polovica v različnih evropskih projektih. Večina podjetij bolj 

sodeluje s tujino, tako s podjetji kot z akademskimi institucijami, predvsem zaradi 

nerazvitosti njihovega tehnološkega področja v Sloveniji. Različne oblike sodelovanja, kot 

so izmenjave in zaposlovanje tujih raziskovalcev, so prisotne in skoraj vsa v takšni ali 

drugačni obliki sodelujejo s tujino.  

V mednarodnem okolju ima torej slaba polovica znaten prenos znanja v različnih 

oblikah sodelovanja z akademskimi institucijami in strankami zaradi nerazvitosti 

tehnološkega področja in trga v domačem okolju, nekoliko pa tudi s sodelovanjem v 

projektih 7. okvirnega programa EU in Obzorja 2020.  

Glede na raziskovalne rezultate je mogoče trditi, da ima dobra polovica MSVTP glede 

na opredeljene kazalnike znaten do intenziven prenos znanja v domačem (slovenskem 

okolju) in da v tem pogledu nekoliko sodelujejo tudi s tujino. Slaba polovica ima tudi 

znaten do intenziven prenos znanja v mednarodnem okolju. Več kot polovica MSVTP ima 

glede na večino indikatorjev več stikov z univerzami in JRO, čeprav jih večina v okviru 

prenosa znanja sodeluje tudi s podjetji, približno tretjina pa jih ima več stikov z drugimi 

podjetji. 

Intenzivnost prenosa znanja tako pogosto kaže tudi nivo socialnega kapitala, ki ga imajo 

ali posamezni raziskovalci v skupini ali pa posamezna MSVTP kot organizacije. 

Vključenost v širše domače in mednarodno znanstveno in gospodarsko okolje, s 

posameznimi povezavami ali vključenostjo v mreže, je tako močan dejavnik glede prenosa 

znanja, posledično pa tudi za večjo uspešnost podjetja, predvsem v svetu, kjer inovacije 

zahtevajo raznovrstno znanje in kompetence, še posebno iz mednarodnega okolja. Pri vsem 

tem pa je seveda treba upoštevati zmožnosti podjetja za absorpcijo zunanjega znanja ter 

različne ovire raznolikim oblikam sodelovanja in povezovanja, kot tudi negativnih vidikov, 

ki jih prinašajo. Raziskava med 160 slovenskimi malimi in srednje velikimi 

visokotehnološkimi podjetji kaže, da »pretežna večina anketiranih podjetij 'ustvarja' 

posamezne vrste inovacij v relativno 'zaprtem' okolju, kjer so ustvarjene inovacije plod 
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izključno internega (organizacijskega) znanja, virov in aktivnosti, le pri dobri petini 

anketiranih podjetij pa (tudi) rezultat sodelovanja z zunanjimi partnerji izven podjetja« 

(Rašković et al. 2011, 13). 

Seveda pa je ocena intenzivnosti prenosa znanja močno odvisna od tega, kolikšno težo 

pripisujemo posameznemu indikatorju, prav tako pa ne kaže nujno na (že) razvito 

komercialno oz. tržno dejavnost na področju visokotehnoloških izdelkov. Opredelitev 

intenzivnosti prenosa znanja v okviru sodelovanja z javnim akademskim ali podjetniškim 

sektorjem oz. v okviru domačega ali mednarodnega okolja je končno odvisna tudi od 

starosti oz. zrelosti posameznega podjetja, saj lahko pričakujemo, da so podjetja v 

nekaterih (zgodnjih) fazah bolj osredotočena na domače okolje oz. na raziskovalno-

razvojno dejavnost, preden so sposobna komercializirati rezultate te dejavnosti oz. 

sodelovati v širšem domačem in mednarodnem okolju.  

9.3 Značilnosti slovenskih MSVTP v luči dimenzij organizacijske kulture  

Vzorce organizacijske kulture v omenjenih podjetjih bomo v nadaljevanju opredelili na 

podlagi nekaterih splošnih teoretskih konceptov z vidika vertikalne in horizontalne 

organizacijske strukture in komunikacije v podjetju, prenosa znanja, vključevanja novih 

članov, poslovnega okolja ter lastniške strukture in povezanih poslovnih subjektov. 

9.3.1 Organizacijska struktura 

Analiza vidikov organizacijske strukture v proučevanih VTP razkriva prevladujočo 

plosko hierarhijo in majhno število notranjih organizacijskih enot. Te so načeloma fiksne, 

kljub temu pa so omogočeni prehodi sodelavcev med njimi. Tipična izjava, ki potrjuje 

navedeno, sta izjavi R-1 in R-13, ki pravita: 

»Imamo zelo plosko hierarhijo, kar pomeni, da je organizacijska oddaljenost nekoga, 

ki začne delati v podjetju, oddaljenost od glavnega direktorja, morda dve stopnji./…/ 

dobivamo čedalje večje projekte, ki zahtevajo sodelovanje več skupin, in s tem tudi 

bolj tehnično poenotenost in zaradi tega prihaja do prehoda in pri teh prehodih 

lahko nekdo, ki pride v drugo skupino in s tem v drugo moštvo, ni več »team captain« 

kot v prejšnji grupi.« (R-1) 
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»Mi smo majhno podjetje, in so tudi v skladu s tem, koliko smo majhni, odnosi v 

podjetju ... niso formalizirani., Mi smo bolj ali manj ena ekipa, ki ima dva direktorja, 

ampak tukaj nima smisla se it neke formalizacije, v tem smislu.« (R-13) 

Vodje projektnih skupin so relativno avtonomni pri sprejemanju odločitev, kljub temu 

pa o napredku poročajo na rednih mesečnih oziroma tedenskih sestankih podjetij. 

Sistemizacija delovnih mest v podjetjih je večinoma zapisana na splošno in ne vsebuje 

natančnega opisa delovnih nalog, saj jih podrobneje opredelijo na podlagi ustnega 

dogovora, kot to ponazori izjava R-12: 

»Ja, imamo neke določene skupine, ki vsak pokriva svoja področja posameznik, pa 

potem pri dveh treh, štirih, petih skupinah odvisno od dela, koliko znanja ima. In to 

ni istočasno. To je del prodajne skupine, obenem je del marketinške skupine, obenem 

je del razvojne skupine, tako ker ima največ informacij s trga. To je razvoj nekega 

direktorja, ki mora bit po funkciji in odgovornosti sestavljeno zelo linearno. Tudi 

direktor je v skupini, samo si neke skupine, a ne … Ni nujno da na koncu jaz ko nekaj 

rečem, da to drži, smo del iste skupine.« 

Glede tega je pomembno omeniti, da je za akademska podjetja zelo pomembna 

večopravilnost sodelavcev. Večina akademskih podjetij nima dolgoročne strategije, 

predvsem zato, ker želijo nekako ohraniti fleksibilnost in prilagodljivost podjetja, ko gre za 

nove poslovne izzive. V pomembne odločitve poskušajo vključevati zaposlene, predvsem v 

podjetju VTP-12: 

»Z večino kar se podjetja v celoti tiče se pogovarjamo skorajda o vsem. Vedno 

imamo sliko ne vem, a, tukaj smo, tukaj imamo cilje določene čez pol leta, imamo 

kvartalne cilje, ki so eni čist komercialni, kaj dosegamo, kaj ne dosegamo. Vsi vedo, 

a nam gredo dobro, a nam ne gre dobro, pa zakaj nam ne gre dobro, ali pa zakaj 

nam gre dobro. Pa te imamo neke vsebinske cilje, ki so mogoče merljivi v smislu a 

smo nekaj naredili ali nismo. To je spet določimo. Načeloma je tako, nekako 

komunikacija, če nekdo reče, jaz bi rad nov računalnik, rečem, ja, ja, ali pa ne, čez 

tri mesece bomo, ker je xy ta pa ta razlog. Tako da je razlog. V bistvu ja, je odprtost. 

Je pomembno, da veš, ko ti gre dobro, da so ljudje pohvaljeni in po drugi strani ko se 

stvar kje kaj zalomi, da potem tudi ljudje vejo, zakaj se je to zlomilo in kakšno rešitev 

v kolikšnem času pričakujejo. V obeh smereh je dobro imeti precej transparenten 

odnos.« 
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Z vidika organizacijske strukture, kot smo jo opredelili v podpoglavju 6.4., lahko 

rečemo, da imajo obravnavana akademska podjetja majhno število organizacijskih enot in 

nivojev vodstva. Raziskovalno-razvojna dejavnost je organizirana v obliki projektnih 

skupin, ki dopuščajo prehode zaposlenih med skupinami. V pomembne poslovne odločitve 

so vključeni tudi zaposleni, predvsem v podjetjih. Organizacijska struktura obravnavanih 

VTP je torej usmerjena k fleksibilnosti in prilagodljivosti organizacije. Pomembne 

odločitve lahko zaradi ploske hierarhije sprejemajo hitro in se tako bolje odzovejo na 

nenadne spremembe v poslovnem okolju kot recimo običajna tržno usmerjena podjetja. 

9.3.2 Komunikacija 

Komunikacija v celotni skupini podjetij, ki jih uvrščamo med akademska – glede načina 

sporazumevanja podjetja – je odprta in neformalna, tako med sodelavci kot med 

podrejenimi in nadrejenimi. Med drugim navajajo tudi, da imajo redne mesečne, nekatera 

podjetja tudi tedenske sestanke, na katerih veliko pozornosti posvečajo predvsem 

evalvaciji dela v projektnih skupinah. Poudarjajo, da diskurz na sestankih poteka v 

dvosmerni komunikaciji in kot kritično razmišljanje. Morebitne konflikte med zaposlenimi 

rešujejo s pogovorom, v katerem je edino vodilo moč argumentov in iskanje konsenza. 

Odprto, dvosmerno komunikacijo ilustrira izjava R-8: 

»Vsi imajo možnost da dejansko predstavijo, če želijo kakšne priložnosti, ki bi bile 

zanimive za podjetje. To pomeni vsak sodelavec ima možnost, da predstavi svojo 

idejo, kaj misli, da bi lahko delal v podjetju. To z eno kratko predstavitvijo, ki 

mogoče že vnaprej sam razmisli, kaj bi lahko delal, kdo bi bil kupec, kaj točno bi 

prodal, kako bi to zgledalo, mogoče tudi na grobo da se oceni potencial. Potem se ta 

vsebina preda upravnemu odboru, ki pa to pač pregleda, pogleda če je v skladu s 

strategijo podjetja in potem če je, lahko iz tega nadaljujemo potem v projekte 

recimo.«  

Reševanje konfliktov s primerjanjem argumentov in iskanja konsenza je argument, da 

komunikacija v akademskih podjetjih poteka v duhu demokratičnega diskurza, v katerem 

ne prevlada pritisk glede izbire sogovornika oziroma vsebine pogovora, marveč moč 

argumentov in iskanje soglasja. To ponazarja izjava R-1: »S pogovorom vse. Dokaj hitro se 

tudi to ugotovi, imamo tedenske briffinge skupaj, imamo dnevne briffinge posamezna 

ekipa, do nekaj odstopanj v vsakodnevnem delu pride do večjega enega tedna razlike.//« 
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Pomembna ugotovitev analize poglobljenih intervjujev je tudi, da so običajna tržna 

podjetja v komuniciranju bolj tradicionalna oziroma toga, saj je komunikacija predvsem 

formalna. Tovrstno komunikacijo najbolje ilustrira izjava R-11, ki pravi: »Sestankov 

imamo, teh formalnih, tako kot vsako podjetje, veliko. Imamo upravo, imamo drugi nivo 

menedžmenta, dnevno poteka cel kup enih sestankov /…/.« 

Iz navedenega lahko sklepamo, da je dvosmerna socialna komunikacija pomemben 

dejavnik organizacijske kulture akademskih podjetij. Komunikacija akademskih podjetij 

namreč temelji pretežno na dvosmerni socialni interakciji, saj imajo zaposleni na rednih 

sestankih možnost primerjanja različnih stališč za doseganje rešitev in skupnih ciljev. Prav 

tako jim ploska hierarhija omogoča odprto in neformalno komuniciranje z nadrejenimi. Iz 

analize izhaja še, da je reševanje konfliktov s primerjanjem argumentov in iskanjem 

konsenza dokaz, da komunikacija v akademskih podjetjih poteka v duhu demokratičnega 

diskurza, v katerem ne prevlada pritisk glede izbire sogovornika oziroma vsebine 

pogovora, marveč moč argumentov in iskanje soglasja. 

9.3.3 Prenos znanja 

Pri nastajanju novega znanja igra ključno vlogo tudi socialni kapital, ki ga lahko 

definiramo kot ogrodje vozlišč, ki so sestavljena iz posameznikov in organizacij ter 

povezav, ki jih določajo norme, želje in odnos posameznikov oziroma organizacij 

(Westlund v Adam in Westlund 2013,18). Dvojna vloga socialnega kapitala je v podjetjih 

sicer precej vidna, po eni strani povezuje vodstvo in zaposlene znotraj podjetja, da bi 

ponotranjili specifično znanje, po drugi strani pa povezuje podjetje z drugimi 

organizacijami, zlasti zaradi dostopa do znanj in informacij (Adam in Westlund 2013, 6).  

Vsa obravnavana podjetja imajo ustanovljene in v bazi SICRIS85 evidentirane 

raziskovalne skupine. Kljub temu pa imajo akademska podjetja veliko večji delež 

znanstvenih objav skupaj z raziskovalci iz akademskega okolja, torej iz fakultet in 

raziskovalnih inštitutov. Ista podjetja precej sodelujejo tudi z drugimi podjetji, ki se 

ukvarjajo s komplementarno dejavnostjo. Večinoma so tudi soustanovitelji drugih 

poslovnih subjektov. 

Druga skupina neakademskih visokotehnoloških podjetij, ki se pojmujejo kot običajna 

tržno usmerjena podjetja, pa sodelujejo z akademsko sfero manj pogosto. Njihova 

                                                 

85 Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (http://www.sicris.si/) 
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raziskovalno-razvojna dejavnost je podrejena razvoju novih produktov in storitev in ne 

toliko diseminaciji novega znanja v okviru znanstvenih objav, kot to ponazarja izjava R-

13: 

»Seveda najbolj za računalništvo in informatiko, pa tudi iz vidika kadrov, pa tudi s 

fakulteto FMF matematiko in fiziko. To nekak sta dve naši najbolj pomembni 

fakulteti, sicer s FMF-jem nimamo formalnega sodelovanja, iz vidika nekega dela a 

ne, to bolj s FRI-jem a ne. Ampak s FMF-ja pa tudi dobimo kakšne kadre, mlade 

raziskovalce recimo.« 

Iz navedenega izhaja, da se prenos znanja v obravnavanih visokotehnoloških podjetjih 

kaže v dveh oblikah. Prvo obliko bi lahko opisali kot namerno, formalno sodelovanje v 

okviru programskih in raziskovalnih skupin,86 v katerih sodelujejo druga podjetja in 

institucije iz akademskega okolja. Druga oblika prenosa znanja pa vključuje nenamerno, 

spontano prelivanje novega znanja v okviru neformalnih omrežij, ki jih sestavljajo druga 

podjetja in akademska sfera. S tega vidika so pomembni tudi stiki z naročniki oziroma 

strankami, saj z njihovo pomočjo pridobivajo pomembne povratne informacije, ki so lahko 

ključne za izboljšavo storitev in/ali produktov ter zadovoljstvo strank. Pomembno je 

omeniti dejstvo, da podjetja, ki smo jih že v začetku prispevka opredelili kot akademska, 

prenašajo znanje bolj v obliki programskih in raziskovalnih skupin v okviru projektnega 

dela na razvojno-raziskovalni dejavnosti, običajna tržna podjetja pa znanje bolj prenašajo 

takrat, ko je to ugodno iz ekonomskega vidika. 

9.3.4 Vključevanje novih članov  

Vidik vključevanja novih članov v organizacijo oziroma podjetje je pomemben 

predvsem glede vlaganja sredstev v socialno omrežje, s katerim razpolaga organizacija. 

Tovrstne investicije so tesno povezane z inovacijsko zmogljivostjo organizacije. 

Obravnavana podjetja so na vprašanje o vključevanju novih članov odgovorila različno. 

Predvsem izstopa skupina akademskih podjetij, ki meni, da je pri zaposlovanju novih 

članov formalna izobrazba sicer pomembna, vendar pa so za optimalen razvoj potencialov 

zaposlenih pomembne tudi izkušnje in dodatno tehnično, naravoslovno ali specialistično 

izobraževanje. Prizadevajo si zaposlovati sodelavce iz drugih kulturnih okolij, čeprav je 

zaradi birokracije to precej oteženo. Zaposlene spodbujajo k ustvarjanju inovativnih rešitev 

                                                 

86 V okviru projektnega dela na razvojno-raziskovalni dejavnosti. 
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s spodbujanjem nekonvencionalnega mišljenja. Napake razumejo kot sredstvo učenja. 

Navedeno najbolje oriše izjava R-1: 

»Morajo diplomirati, in je tudi to pogoj za zaposlitev. Imamo kar nekaj ljudi, ki 

čakajo, da jih zaposlimo, ampak ne bomo podpisali z njimi pogodbo o zaposlitvi, ker 

nočemo, da bi zaradi sebe in zaradi nas, ne bi, mislim, ne, pač bil večni absolvent. 

/…/. Birokratske ovire pri zaposlovanju tujcev so nekaj, kar zaposlovanje teh tujcev 

otežuje, in je potem tako zaposlovanje za nas drago in zamudno, to je, bi rekel, 

negativna plat zaposlovanja tujcev, ki absolutno, mislim, pretehtajo vse drugo, 

ampak razumem, zakaj nekateri tega pač toliko ne uporabljajo. Pri tem pa moram 

poudariti, da mi zaposlujemo nadpovprečno izobražene tujce. /…/ Ja, VTP-1 temelji 

na tem, da ljudje poskušajo čim bolj nekonvencionalno razmišljat, in lahko in je 

zaželeno, da o tem govorijo, zlasti pri reševanju tehničnih problemov, 

organizacijskih ali pa katerihkoli.« 

Podobne odgovore so dala tudi tržno usmerjena podjetja, s to razliko, da ne dajejo toliko 

poudarka na formalno izobrazbo, marveč veliko več na praktične izkušnje, s katerimi 

razpolaga kandidat za zaposlitev. Napake sicer dopuščajo, čeprav si jih želijo čim manj. 

Stališče, ki ga ima večina proučevanih tržno usmerjenih podjetij glede izobrazbe, je 

razvidno iz izjave R-7: »Formalna izobrazba je pomembna, ampak za nas več te izkušnje. 

Tako da bi jaz brez razmišljanja zaposlil tehnika z izkušnjami prej kot pa inženirja, ki je 

popolnoma svež.«  

Na podlagi danih odgovorov lahko sklepamo, da akademska podjetja poskušajo z 

vključevanjem novih članov okrepiti svoj socialni kapital predvsem pri pridobivanju novih 

znanj in praks. To je očitno pri vključevanju tujih znanstvenikov v raziskovalne skupine, s 

katerimi znanstvene objave pridobijo pomembnost in veljavo, prav tako se z njimi poveča 

prepoznavnost podjetja v tujini. Pojmovanje napak kot učno sredstvo daje slutiti, da dajejo 

prednost izkustvenemu učenju, saj je za tovrstno učenje bistvenega pomena osebna 

izkušnja – sposoben mora biti absorbirati znanje in povezovati izkušnje z lastnim znanjem. 

Tržno usmerjena podjetja po drugi strani ne namenjajo toliko pozornosti formalni 

izobrazbi, ampak že pridobljenim izkušnjam, in tako poskušajo zmanjšati možnost napak 

pri nadaljnjem delu novega člana organizacije. 
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9.3.5 Poslovno okolje 

Večina predstavnikov intervjuvanih podjetij sprejema poslovno okolje v Sloveniji 

takšno, kakršno je, in poskuša delovati v danih ekonomskih, socialnih in političnih 

razmerah. Iz podatkov Supervizorja oziroma Erarja je razvidno, da vsa proučevana 

visokotehnološka podjetja prejemajo prihodke iz državnega sektorja, izjema je le podjetje 

VTP-7, ki se je razvilo iz akademskega okolja, a je zdaj izključno tržno. Pomembna 

ugotovitev analize podatkov iz Supervizorja oziroma Erarja je, da skupina podjetij, ki smo 

jih definirali kot akademska, velik delež svojih sredstev pridobi iz državnih virov, državni 

viri pri poslovanju proučevanih tržno usmerjenih podjetij pa so manj pomembni. Nekatera 

poudarjajo kontraproduktivnost usmerjene specializacije na področju visoke tehnologije in 

inovacij, spet druga hočejo večjo fleksibilnost akademskega okolja pri ustanavljanju »spin-

off« podjetij.87 Slednja pripomba izhaja iz naslednje izjave R-9: 

»Recimo, vi veste, da univerze ne morejo biti solastniki, ne. Se pravi, tu še vedno 

nimamo dorečene politike, na kakšen način se naj novo podjetje ustanavlja. Toliko 

govorimo, da naj univerze inkubacijske centre delajo, tehnološke parke in tako 

naprej. Ampak, glejte, mi formalno nimamo tega rešenega. Mi, ko smo leta 2006 

ustanavljali podjetje, se ni vedelo, na kakšen način ga jaz lahko ustanovim, ne. 

Sedaj, jaz imam soglasje za te ... Jaz sem tudi redno zaposlena na VTP-9-u. Se pravi, 

stoprocentno na Fakulteti. Vi veste, da imamo teh dvajset procentov potem še prostih 

in sem potem še dopolnilno zaposlena na VTP-9-u s soglasjem, seveda, rektorja 

Univerze. Ampak za ustanavljanje podjetja v tistem obdobju, ali pa še danes ne more 

biti soustanovitelj Univerza, ne.«  

 

                                                 

87 Zakonodaja je na tej točki precej toga in pravzaprav onemogoča sodelovanje univerz pri 

ustanavljanju »spin-off« podjetij. Problematika ustanavljanja »spin-off« (odcepljenih) podjetij 

javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov izhaja iz nacionalne zakonodaje. Iz 11. člena Zakona 

o zavodih (Ur. l. RS, št. 127/06) sicer izhaja, da javni zavod lahko ustanovi nov zavod ali podjetje v 

okviru svoje dejavnosti, a le s soglasjem ustanovitelja, ki je v primeru univerze Vlada Republike 

Slovenije. Čeprav omenjeni zakon še omogoča možnost ustanovitve odcepljenega podjetja, pa to 

po drugi strani preprečuje Zakon o javnih financah (Ur. l., št. 11/11), ki v 67. členu prepoveduje 

odplačno pridobivanje kapitalskih naložb javnim zavodom, ki jih ustanovi država ali lokalna 

skupnost.  
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9.3.6 Lastniška struktura in povezani poslovni subjekti 

Pri pregledu lastniške strukture obravnavanih visokotehnoloških podjetij smo poskušali 

odgovoriti na naslednja vprašanja: (1) Ali so zaposleni vključeni v lastništvo podjetij? (2) 

Ali so podjetja v pretežno domačem ali tujem lastništvu? (3) Ali so proučevana podjetja 

aktivna pri ustanavljanju povezanih subjektov oziroma odcepljenih podjetij? 

Glede vključenosti zaposlenih v lastništvo podjetij lahko na podlagi podatkov iz 

Supervizorja sklepamo, da v večini podjetij zaposleni niso tudi solastniki podjetja. 

Razpršeno notranje lastništvo imajo le podjetja VTP-1, VTP-3 in VTP-17. Razpršeno 

notranje lastništvo opisuje izjava R-1: »/.../, VTP-1 je delniška družba, ima po vseh pravilih 

nadzorni odbor, lastništvo je precej razpršeno v podjetju, se pravi, mislim, večina 

delničarjev so hkrati tudi zaposleni in odločitve se sprejemajo v podjetju.«  

Iz analize podatkov Erarja je razvidno, da so proučevana tržno usmerjena podjetja, 

VTP-4, VTP-5, VTP-7, VTP-11, VTP-16 ter VTP-17, v delnem ali polnem lastništvu tujih 

državljanov oziroma podjetij. Po drugi strani so ostala podjetja pretežno v slovenski lasti, 

razen podjetij VTP-6 in VTP-8, ki sta v celoti v tujem lastništvu. Z vidika ustanavljanja 

drugih poslovnih subjektov88 izstopajo naslednja podjetja: VTP-1, VTP-2, VTP-3, VTP-4 

in VTP-8. Na podlagi analize podatkov Erarja smo ugotovili, da so vsa navedena podjetja v 

različnih deležih (so)ustanovitelji v drugih poslovnih subjektih. Po številu 

(so)ustanovljenih poslovnih subjektov izstopajo predvsem VTP-1, VTP-2, VTP-3 in VTP-

16, ki so (so)ustanovitelji v več kot petih poslovnih subjektih. Podjetja VTP-1, VTP-3, 

VTP-8, VTP-15 in VTP-16 so soustanovitelji centrov odličnosti . Lahko sklepamo, da gre 

za intenzivnejši prenos znanja, izmenjavo poslovnih informacij ter večjo prisotnost 

povezovalnega socialnega kapitala. V skupini tržno usmerjenih podjetij izstopa predvsem 

VTP-7 z majhnim številom partnerjev in zelo malo stiki z akademskim okoljem, prav tako 

z drugimi podjetji. VTP-4, VTP-5, VTP-11, VTP-12, VTP-13, VTP-14 in VTP-17 sicer 

imajo pomembna, vendar manj razvejana in raznovrstna omrežja. 

                                                 

88 To so tisti poslovni subjekti, v katerih so proučevana visokotehnološka podjetja (so)ustanovitelji 

(tudi hčerinska podjetja). 
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9.3.7 Slovenska MSVTP v luči relevantnih dimenzij organizacijske kulture  

Z upoštevanjem danih teoretičnih izhodišč in rezultatov kvalitativne študije z intervjuji 

lahko sklepamo, da obstajajo nekatere pomembne razlike v organizacijski kulturi med 

akademskimi in običajnimi tržno usmerjenimi podjetji.  

Za akademska podjetja velja, da pri njih namesto pravil in postopkov v skladu s 

hierarhijo najdemo majhno število organizacijskih enot in nivojev vodstva. Raziskovalno-

razvojna dejavnost je organizirana v obliki projektnih skupin, ki dopuščajo prehode 

zaposlenih med skupinami. V pomembne poslovne odločitve so vključeni tudi zaposleni, 

predvsem v podjetjih, kjer so ti tudi solastniki podjetja. Organizacijska struktura 

obravnavanih akademskih podjetij je torej usmerjena k fleksibilnosti in prilagodljivosti 

organizacije. Pomembne odločitve lahko zaradi ploske hierarhije sprejemajo hitro in se 

tako bolje odzovejo na nenadne spremembe v poslovnem okolju kot recimo običajna tržno 

usmerjena podjetja.  

Komunikacija akademskih podjetij pretežno temelji na dvosmerni socialni interakciji, 

saj imajo zaposleni na rednih sestankih možnost primerjanja stališč za doseganje rešitev in 

skupnih ciljev. Ploska hierarhija jim omogoča odprto in neformalno komuniciranje z 

nadrejenimi. Reševanje konfliktov s primerjanjem argumentov in iskanjem konsenza je 

argument, da komunikacija v akademskih podjetjih poteka v duhu demokratičnega 

diskurza, v katerem ne prevlada pritisk glede izbire sogovornika oziroma vsebine 

pogovora, marveč moč argumentov in iskanje soglasja.  

Pomembno je omeniti dejstvo, da akademska podjetja prenašajo znanje predvsem v 

programskih in raziskovalnih skupinah v okviru projektnega dela na razvojno-raziskovalni 

dejavnosti.  

Kar zadeva vključevanje novih članov, so akademska podjetja pripravljena več vlagati v 

socialni kapital predvsem s pridobivanjem novih znanj in praks. Kot primer lahko 

navedemo vključevanje tujih znanstvenikov v raziskovalne skupine, s katerimi njihove 

znanstvene objave pridobijo pomembnost, prav tako se z njimi poveča prepoznavnost 

podjetja v tujini. Pojmovanje napak pri delu kot učno sredstvo spodbuja izkustveno učenje, 

ki temelji na osebni izkušnji – zaposleni morajo biti sposobni absorbirati znanje in 

povezovati izkušnje z lastnim obstoječim znanjem. Tržno usmerjena podjetja po drugi 

strani ne namenjajo toliko pozornosti formalni izobrazbi, ampak že pridobljenim 

izkušnjam, s čimer poskušajo zmanjšati možnost napak pri nadaljnjem delu.  
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Z vidika poslovnega okolja vsa intervjuvana podjetja večinoma sprejemajo poslovno 

okolje v Sloveniji takšno, kakršno je, in poskušajo delovati v danih okvirih. Iz podatkov 

Supervizorja je sicer razvidno, da so vsa podjetja bolj ali manj deležna prihodkov iz 

državnega sektorja. Tukaj izstopajo predvsem akademska podjetja, ki so v primerjavi s 

tržno usmerjenimi bolj odvisna od državnih virov. Med drugim je razviden vzorec, da tista 

podjetja, ki so lastniško povezana s tujimi partnerji, ustvarjajo večino dobička v tujini.  

Analiza lastniške strukture podjetij pokaže, da v večini podjetij zaposleni niso tudi 

solastniki. Akademsko podjetje je v slovenski lasti, kot tudi vsa tržno usmerjena podjetja. 

Pri sodelovanju z drugimi podjetji in akademskim okoljem je bolj aktivno akademsko 

podjetje, ki je prepoznalo povezovalno vlogo socialnega kapitala pri dostopu do novega 

znanja in informacij. Akademsko podjetje je bilo ustanovljena na podlagi (predhodnega) 

raziskovalnega dela v akademskem okolju, kar ponazarja izjava R-2: »Jedro ekipe izvira iz 

fakultete. Jaz in[ime in priimek], ki sva direktorja, sva delala kot raziskovalca na fakulteti 

v laboratoriju za informacijske tehnologije in tam smo izvajali aplikativne raziskave za 

gospodarstvo.//«.  

9.4 Ključne ugotovitve 

Koncept prenosa znanja je tesno povezan s konceptom akademskega podjetništva, pri 

katerem je poudarjen predvsem prenos znanja z univerzitetnega oz. akademskega 

raziskovalnega okolja na trg prek bolj trdih rezultatov, kot sta patentiranje in licenciranje, 

ki so po naravi bolj podjetniški, ali pa prek mehkih dejavnosti,89 ki so po naravi bolj 

akademske, kot so znanstvene objave in javno financirani raziskovalni projekti (Cantaragiu 

2012, 684–687). Kljub temu pa si večina akademskih podjetij že po definiciji prizadeva 

(tudi) za uresničevanje podjetniških ciljev, torej ustvarjanje dobička oz. ekonomske 

vrednosti, pri katerih znanstveno-raziskovalna dejavnost služi razvoju tržnih izdelkov, oz. 

kot pravi R-4, » Mi imamo tako imenovali aplikativni razvoj, nimamo toliko temeljnih 

projektov in eksperimentalnih. Večinoma so aplikativni, je potrebno odgovarjati na 

potrebe tržišča«. 

                                                 

89 V tem pogledu je tudi težje ovrednotiti ekonomsko ali finančno vrednost mehkih indikatorjev, 

čeprav imajo lahko dolgoročno večjo komercialno vrednost glede razvoja novih procesov, 

tehnologij ali izdelkov kot pa obstoječi patenti in licence. 
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Obravnave MSVTP tako lahko razdelimo na akademska visokotehnološka podjetja, ki 

imajo nekaj akademske dejavnosti ter bolj ali manj razvito tržno oz. ekonomsko dejavnost, 

ter na tržna visokotehnološka podjetja, pri katerih ni zaznati močne akademske 

raziskovalno-razvojne dejavnosti. 

Dobri dve tretjini obravnavanih MSVTP lahko uvrstimo med akademska podjetja: VTP-

1 (podjetje ima znatno akademsko pa tudi tržno dejavnost, intenziven prenos znanja doma 

in v tujini, visok nivo socialnega kapitala in močno povezanost tako z akademskimi 

institucijami kot drugimi podjetji, ustanavlja tudi nove poslovne subjekte), VTP-2 (po 

značilnostih močno podobno VTP-1, nekoliko manj internacionalizirano, a intenzivno 

sodeluje v projektih evropskega okvirnega programa), VTP-3 (s sicer manj intenzivno 

akademsko dejavnostjo, a vseeno z znatnim prenosom znanja, povezano tako z 

akademskimi institucijami kot drugimi podjetji, čeprav pretežno v domačem okolju, 

ustanavlja tudi nove poslovne subjekte), VTP-6 (ima zmerno akademsko dejavnost, brez 

močnejših povezav, predvsem je usmerjeno v tujino glede trženja svojih izdelkov, ki so 

izšli iz akademskega raziskovanja), VTP-8 (ima močno akademsko dejavnost ter povezave 

doma in v tujini, tako z akademskimi institucijami kot drugimi podjetji), VTP-9 (z močno 

akademsko dejavnostjo, ki je izšla iz prenosa iz univerzitetnega okolja ter razvejano 

povezanostjo in sodelovanjem z domačimi akademskimi institucijami na področju 

raziskovalne dejavnosti, vendar za zdaj brez znatne proizvodne oz. tržne usmeritve), VTP-

10 (z znatno akademsko dejavnostjo in dobro povezanostjo v domačem prostoru, sicer bolj 

s podjetji kot akademskimi institucijami), VTP-12 (podjetje ima znatno akademsko, pa tudi 

tržno dejavnost, intenziven prenos znanja doma in v tujini, visok nivo socialnega kapitala 

in močno povezanost tako z akademskimi institucijami kot drugimi podjetji, ustanavlja tudi 

nove poslovne subjekte), VTP-13 (po značilnostih močno podobno VTP-12, nekoliko manj 

internacionalizirano, ustanovilo »spin-off«), VTP-14 (s sicer manj intenzivno akademsko 

dejavnostjo, a vseeno z znatnim prenosom znanja, povezano tako z akademskimi 

institucijami kot drugimi podjetji, v domačem in mednarodnem okolju), VTP-16 (nekoliko 

manjša akademska dejavnost, ima pa močne povezave doma in v tujini, tako z 

akademskimi institucijami kot drugimi podjetji), VTP-17 (z akademsko dejavnostjo in 

dobro povezanostjo v evropskem prostoru, sicer bolj s podjetji kot akademskimi 

institucijami, izredno aktivno v velikih mednarodnih projektih). 
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Le pet MSVTP lahko označimo za tržna visokotehnološka podjetja brez izrazite 

akademske usmerjenosti oz. dejavnosti. Sem spadajo VTP-4 (majhen prenos znanja, 

večino stikov ima z drugimi podjetji in kupci), VTP-5 (zmeren prenos znanja in stiki s 

tujimi akademskimi institucijami, vendar brez večje akademske raziskovalne dejavnosti), 

VTP-7 (pretežno zaprto podjetje z nizkim prenosom znanja in socialnega kapitala), VTP-

11 (s sicer zmerno akademsko dejavnostjo, ima stike z akademskimi institucijami in 

drugimi podjetji, vendar bolj v okviru razvoja kot močne raziskovalne dejavnosti), VTP-15 

(v akademskem smislu je sicer manj dejavno, ima stike z akademskimi institucijami in 

drugimi podjetji, vendar bolj v okviru razvoja kot močne raziskovalne dejavnosti). 

Pri analizi značilnosti organizacijske kulture v obravnavanih slovenskih MSVTP smo 

ugotovili, da so ustanovitelji podjetij vzorce prevladujoče organizacijske kulture v 

akademskem okolju prenesli v nove organizacije, kar je razvidno iz: (1) močne povezave z 

akademskimi ustanovami; (2) fleksibilne organizacijske strukture, ki temelji predvsem na 

projektnih skupinah in timskem delu; (3) odprte in neformalne komunikacije, ki temelji na 

demokratičnem diskurzu; (4) prenosa znanja, ki temelji na načrtnem in formalnem 

sodelovanju v okviru programskih in raziskovalnih skupin,90 v katerih sodelujejo druga 

podjetja in institucije iz akademskega okolja; (5) pojmovanja vključevanja novih članov 

kot krepitve socialnega kapitala podjetja in posledično inovacijske zmogljivosti ter 

poudarjanje pomena dosežene formalne izobrazbe; (6) prilagodljivosti poslovnemu okolju 

v Sloveniji; (7) znatnega deleža prihodkov iz državnih virov. Na podlagi navedenega je 

mogoče opredeliti kulturni okvir, v katerem se vzpostavlja akademsko podjetništvo. 

Gotovo je tudi, da je omenjeni koncept vez med akademsko sfero in zunanjim okoljem, v 

okviru katere se prepletata tržni vidik, torej logika dobička, in sama želja po prenosu 

znanja in ustvarjanju nove vrednosti, ki ni nujno le ekonomska. Čeprav imajo na eni strani 

obravnavana tržno usmerjena podjetja veliko skupnih dejavnikov z akademskimi podjetji, 

pa imajo po drugi strani specifične vzorce organizacijske kulture, ki jih od njih ločujejo: 

(1) sprejeto imajo poslovno strategijo, ki zmanjšuje manevrski prostor pri sprejemanju 

tveganih odločitev; (2) komunikacija je predvsem formalna; (3) manj sodelujejo z 

akademsko sfero; (4) manj poudarka na formalni izobrazbi in več na praktičnih izkušnjah; 

                                                 

90 V okviru projektnega dela na razvojno-raziskovalni dejavnosti. 
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(5) državni viri ne igrajo večje vloge pri njihovem poslovanju; (6) pomembna, vendar manj 

razvejana in raznovrstna omrežja partnerjev. 

9.5 Preverjanje glavnih hipotez 

Najprej se postavlja še vprašanje, ali se stopnja strukturalnega SK dejansko odraža na v 

prenosu znanja oz. kazalnikih visokotehnološkega podjetništva, ki smo jih analizirali v 4. 

poglavju. Če namreč primerjamo podatke o RRD (inputi in outputi) ter podatke o 

distribuciji SK, lahko pritrdilno odgovorimo na postavljeno vprašanje. To potrjuje dejstvo, 

da se države kot so Danska, Švedska, Finska, pri katerih smo ugotovili visoko stopnjo SK, 

uvrščajo na sam vrh tudi ko gre za vlaganja v RRD, odobrene patente in patentne prijave. 

Medtem se države z nižjo stopnjo SK, kot so Ukrajina, Poljska, Romunija, slabo odrežejo 

ko gre za kazalnike RRD. Poseben primer je Slovenija. Kot smo že omenili se z vidika SK 

uvršča nizko, a se po drugi strani z vidika vlaganj v RRD kaže v mnogo boljši luči. Pravo 

kvaliteto prenosa znanja v Sloveniji pokažejo podatki o odobrenih patentih in patentnih 

prijavah, kjer se uvršča v spodnjo polovico evropskih držav. Kot smo ugotovili, tako 

nasprotujočim si podatkom botrujejo dvomljivi metodološki prijemi, ki so privedli do 

»umetnega« povečevanja vlaganj v RRD. A ker v večini držav lahko govorimo o 

skladnosti teh dveh vidikov, lahko potrdimo povezavo med SK in prenosom znanja na 

makro ravni. Da bi lahko potrdili prvo hipotezo, moramo dokazati povezavo med 

strukturalnim SK in organizacijsko kulturo obravnavanih podjetij. Pri tem si lahko prav 

tako pomagamo z distribucijo SK na nacionalni ravni, saj na podlagi le-te lahko sklepamo 

tudi o nacionalni kulturi države, za katero smo v teoretičnem delu disertacije že ugotovili, 

da pomembno vpliva na organizacijsko kulturo podjetij, s tem pa na kakovost prenosa 

znanja. Če povemo drugače – nizka stopnja socialnega kapitala v Sloveniji se odraža v 

značilnostih organizacijske kulture obravnavanih podjetij in posledično v njihovem 

prenosu znanja. Iz kvalitativne analize intervjujev smo ugotovili, da so obravnavana 

akademska podjetja v primerjavi s tržno usmerjenimi razvila vzorce organizacijske kulture, 

ki temeljijo na prenosu znanja in smo jih že našteli. Vendar pa lahko ugotovimo, da to bolj 

velja za odnose in povezave znotraj podjetja.  

Njihovi odnosi so drugačni, ko gre za odnose z državnimi institucijami in drugimi 

podjetji. To najbolje ponazori dejstvo, da se velika večina obravnavanih akademskih (ter 

tržno usmerjenih) podjetij ne poslužuje prijave patentov, ko gre za pomembne tehnološke 
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rešitve, ker menijo, da zakonodajni okvir in institucije ne nudijo ustrezne zaščite 

intelektualne lastnine pred velikimi podjetji. Opozorjajo tudi na plačilno nedisciplino, ki je 

prisotna v poslovnem okolju v Sloveniji. Mogoče je tudi to razlog, da so akademska 

podjetja bolj odvisna od državnih sredstev kot tržno usmerjena podjetja. Plačilni roki v 

javnem sektorju so namreč zakonsko urejeni91 in jih javni sektor mora upoštevati. Glede 

sodelovanja in povezovanja s podjetji, s katerimi še niso sodelovali, so precej zadržani 

(tudi zaradi morebitne plačilne nediscipline). V tem smislu v primerjavi s tržno 

usmerjenimi podjetji tudi niso pripravljeni prevzeti večjega tveganja pri svojih poslovnih 

odločitvah.  

Glede značilnosti organizacijske kulture lahko predpostavljamo, da akademska podjetja 

privabljajo posameznike z višjim generaliziranim zaupanjem, a po drugi strani, glede na 

odnos podjetij do zunanjega okolja (institucije in podjetja), kažejo na nizko stopnjo 

generaliziranega zaupanja. To je tudi skladno s podatki o stopnji zaupanja v institucije, ki 

je eden izmed indikatorjev socialnega kapitala, na podlagi katerega lahko sklepamo tudi o 

nacionalni kulturi države. Slovenija v letu 2014 dosega drugi najnižji odstotek, pred njo je 

le še Poljska. Ugotovili smo torej, da se nizka stopnja socialnega kapitala v Sloveniji 

odraža v značilnostih organizacijske kulture obravnavanih podjetij in posledično v 

njihovem prenosu znanja. S tem smo potrdili prvo hipotezo.  

Obenem lahko potrdimo tudi drugo hipotezo, saj je evidentno, da so akademska podjetja 

v primerjavi s tržno usmerjenimi podjetji razvila posebne vzorce organizacijske kulture, ki 

temeljijo na kulturi znanja oziroma prenosu in izmenjavi znanja. Iz intervjujev s 

predstavniki teh podjetij izhaja tudi, da podjetja sicer patentirajo nekatere inovativne 

rešitve, vendar pa resnično pomembnih inovacij, ki za podjetja pomenijo konkurenčno 

prednost, ne patentirajo. To nakazuje na prisotnost implicitnega znanja, ki pa se, kot smo 

ugotovili, najbolje prenaša s pomočjo povezovalnega socialnega kapitala, ki temelji na 

visoki stopnji generaliziranega zaupanja. Kot smo tudi že ugotovili, so obravnavana 

akademska podjetja navzven zelo nezaupljiva do drugih podjetij in institucij. Predvsem do 

podjetij, s katerimi še niso sodelovala. Prav tukaj pa se skriva problem, saj s tem kažejo na 

nizko stopnjo premostitvenega socialnega kapitala in so zaradi nezaupljivosti do drugih 
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podjetij nezmožna prepoznati potencialno dobre priložnosti za razvoj novega znanja 

oziroma produktov, ki bi pomenili dodatno rast podjetij. 

 

10 ZAKLJUČEK 

Strnimo sedaj dosedanje ključne ugotovitve teoretičnega in empiričnega dela. Na 

podlagi teoretičnih izhodišč smo ugotovili, da je moč prepoznati družbeni oziroma 

institucionalni vpliv na ekonomijo (s tem pa tudi na podjetništvo) in obratno. Spoznali 

smo, da Schumpetrova teorija predstavlja relevanten teoretičen okvir doktorske naloge, saj 

do neke mere postavi okvir za proučevanje prenosa znanja iz akademske sfere v 

gospodarstvo in obenem poudarja relevantnost znanja, inovacij in podjetništva. V tem 

oziru so pomembni družbena produkcija znanja, ki temelji na znanstvenih dognanjih, in 

dejavnosti ekonomskega sistema, da tovrstno znanje prenesejo v konkretne inovacije na 

trgu.  

Koncept akademskega podjetništva v povezavi z gospodarstvom in državo postaja v 

različnih družbah osrednje težišče teorije in prakse inovacij. Univerze so tako v preteklih 

desetletjih postale pomemben vir za nastanek visokotehnoloških podjetij (Pattnaik in 

Pandey 2014). V nedavni raziskavi (Adam et al., 2014) je bilo ugotovljeno, da obstajata 

dve vrsti MSVTP, in sicer: a) ena bolj sledijo tržni in klasično podjetniški logiki, ki jo 

kombinirajo z raziskovalno-razvojno dejavnostjo, b) druga pa ostajajo bolj zavezana logiki 

raziskovalnih skupin in to kombinirajo s poslovnimi funkcijami in tržno orientacijo. 

Akademsko podjetništvo najbolje opredelimo kot »prakso, ki se izvaja za prenos znanja 

med akademskim in zunanjim okoljem s ciljem ustvarjanja ekonomske ali družbene 

vrednosti tako za zunanje akterje kot člane akademskih inštitucij« (Cantaragiu 2012, 687). 

Takšne prakse lahko torej zajemajo različne pristope, od komercializacije intelektualne 

lastnine v obliki patentov in licenc do ustanavljanja zagonskih in »spin-off« podjetij na 

temelju visokotehnološkega znanja. 

Torej so z vidika razvoja in komercializacije visokotehnoloških procesov in izdelkov 

pomembna predvsem VTP. Zaradi stremljenja po intenzivnejši komercializaciji 

akademskega znanja in zmanjšanju javnega raziskovalnega financiranja oz. povečanju 

njegove aplikativne (komercialne) vrednosti je torej spodbujanje podjetništva, ki uspešno 
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komercializira visokotehnološko znanje, eden od ključnih elementov inovacijskega 

gospodarstva oz. družbe. Na podlagi primerjave statističnih podatkov in indikatorskih baz 

lahko rečemo, da Evropska unija daje velik pomen RRD in prek tega visokotehnološkim 

podjetjem. Opozoriti pa je treba, da so navkljub enormnim inputom, ki se zlivajo v RRD, 

outputi oziroma rezultati teh vlaganj slabši. Najboljši primer za tovrstni pojav je 

pravzaprav Slovenija. Kazalci, s katerimi merimo vlaganja v RRD, jo namreč postavljajo 

na sam vrh (ali zelo blizu) držav EU-28. Po drugi strani so njeni rezultati (odobreni patenti, 

patentne prijave, izvoz visokotehnoloških izdelkov) podpovprečni. To potrjujejo podatki 

SURS, iz katerih je razvidno, da se število inovacijsko aktivnih podjetij zmanjšuje kljub 

enormnim vlaganjem v RRD. Podobno ugotovitev lahko zasledimo v raziskavi Likar et al. 

(2016), kjer sklenejo, da slovenska podjetja niso inovativna v tolikšni meri, kot to izhaja iz 

nekaterih uradnih statističnih analiz. Tukaj se ne moremo izogniti dejstvu, da prihaja do 

nedoslednosti in nepreglednosti tako v zvezi z metodologijo zajemanja podatkov kot tudi v 

zvezi s klasifikacijo sektorjev in tudi glede predstavitve podatkov. 

Kot smo ugotovili, je glavni element visokotehnoloških podjetjih, ki so obenem lahko 

tudi »akademska«, prenos oziroma izmenjava znanja. Pri tem je pomembno omeniti 

implicitno znanje, ki je posebnega pomena z vidika upravljanja znanstvenih organizacij in 

intelektualnega kapitala. Med drugim smo identificirali ključne kazalnike prenosa znanja, 

ki so: 1) povezanost in sodelovanje z univerzami, JRO in drugimi podjetji prek članov 

raziskovalne skupine, 2) produkcija znanstvenih člankov in citiranost ter povezanost in 

sodelovanje prek soavtorskih objav, 3) povezanost in sodelovanje z univerzami, JRO in 

drugimi podjetji, 4) članstvo v nacionalnih tehnoloških mrežah, centrih in tehnološkem 

parku, 5) projektno sodelovanje v nacionalnem okviru, 6) soavtorske objave s tujimi 

raziskovalci, 7) projektno sodelovanje v mednarodnem (EU) okviru, 8) članstvo v tujih 

mrežah in sodelovanje s tujimi podjetji ter univerzami. 

Prenos znanja pa lahko opredelimo tudi kot obliko sodelovanja, ki presega zgolj 

ekonomske odnose. Navedeni proces, če ga opredelimo kot institucionalizirano posredno 

obliko družbene menjave, temelji na normah in vrednotah, ki služijo kot mediator oziroma 

dejavnik prenosa znanja. Namreč, le vrednote, ki so naklonjene prenosu znanja, omogočajo 

organizacijsko kulturo, ki daje ugodne pogoje za učinkovit prenos znanja. Lahko 

predpostavimo, da je poslovna uspešnost kulturno odvisna od prilagoditve zahtevam 

notranjega okolja, ki ga opredeljuje organizacijska kultura, in zunanjega okolja, v katerem 
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norme in vrednote opredeljuje predvsem nacionalna kultura. Nadalje kulturo znanja 

sestavljajo norme in vrednote podjetja, ki oblikujejo razmišljanje in vedenje zaposlenih v 

podjetjih pri njihovem vsakodnevnem upravljanju z znanjem (Sollberger 2006, 119). Pri 

tem smo ugotovili, da raziskava Inštituta za razvojne in strateške analize (Adam in drugi 

2014) temelji na podobnih načelih kot koncept znanju prijazne organizacijske kulture. V 

okviru te raziskave je bilo opredeljenih šest dimenzij organizacijske kulture, ki igrajo 

osrednjo vlogo pri vključitvi in integraciji celovitega sistema upravljanja znanja: 1) 

vertikalna in horizontalna organizacijska struktura, 2) komunikacija v podjetju, 3) prenos 

znanja, 4) vključevanje novih članov, 5) poslovno okolje ter 6) lastniška struktura in 

povezani poslovni subjekti. 

Kot trdita Adam in Westlund (2013), so tradicionalni dejavniki ekonomske 

produktivnosti v zatonu in smo priča povečanemu vplivu znanja in ostalih nematerialnih 

oblik kapitala na ekonomski razvoj. Proces ekonomske aktivnosti se dogaja v določenem 

družbenem kontekstu in v okviru določenih vrednot. V tem oziru je ključen tudi socialni 

kapital, ki ga lahko opredelimo kot ogrodje vozlišč, ki sestojijo iz posameznikov in 

organizacij ter povezav, na katere pomembno vplivajo norme, želje in odnos 

posameznikov oziroma organizacij (Adam in Westlund v Adam et al., 2014). Ko govorimo 

o poslovnih omrežjih, pa se ne moremo izogniti vprašanju njihove uspešnosti oziroma 

virov uspešnosti. Prav koncept socialnega kapitala je tisti, s katerim v okviru tematike 

doktorske disertacije najbolje opredelimo samo uspešnost prenosa znanja v poslovnih 

omrežjih oziroma med podjetji. 

Navedene ključne ugotovitve teoretičnega dela nakazujejo povezanost socialnega 

kapitala, organizacijske kulture in prenosa znanja v okviru visokotehnološkega 

podjetništva, ki je med drugim najustreznejše okolje za proučevanje akademskih podjetij. 

Te ugotovitve smo nato poskušali potrditi tudi v empiričnem delu disertacije. Tam smo 

izhajali iz metodološkega okvira, ki smo ga opredelili v uvodu. Uporabili smo triangulacijo 

kot raziskovalno strategijo oziroma raziskovalni načrt tako z zaporedno kombinacijo ter 

integracijo kvantitativnih in kvalitativnih metod, predvsem zaradi povečanja skupne 

veljavnosti rezultatov. 

Najprej smo izvedli kvantitativno analizo sekundarnih podatkov, ki smo jih opredelili 

kot ključne indikatorje socialnega kapitala. Gre za meta-analizo distribucije socialnega 

kapitala v Sloveniji in Evropi na podlagi naslednjih podatkovnih baz: »European Value 
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Study« (EVS), »World Value Study« (WVS), »European Social Survey« (ESS), 

»International Social Survey Programme« (ISSP) ter »Gallup World Poll« (GWP). Iz 

rezultatov analize je mogoče razbrati stopnjo generaliziranega socialnega kapitala, 

razumljenega kot kolektivno dobro, ki kaže na določeno »odprtost« družbe v Sloveniji v 

primerjavi z drugimi evropskimi državami, tako v smislu podjetniške aktivnosti kot v 

smislu intenzivnosti prenosa znanja. Iz stopnje generaliziranega oz. strukturalnega SK pa 

lahko sklepamo, kako se le-ta odraža v smislu prenosa znanja. 

Prvi indikator socialnega kapitala – medsebojno zaupanje – nam omogoča sklepanje o 

prenosu znanja na mikro in mezo nivoju. Namreč, visoka stopnja medsebojnega zaupanja 

pozitivno vpliva na pripravljenost posameznika za komunikacijo in sodelovanje z drugimi 

posamezniki, ki jih le-ta dojema kot podobne v smislu enakih norm in vrednot (Adam v 

Adama et al. 2007). Z drugimi besedami, večja kot je stopnja generaliziranega zaupanja, 

bolj intenziven je prenos znanja med posamezniki. Glede na nizko stopnjo generaliziranega 

zaupanja v Sloveniji lahko predpostavljamo, da je prenos znanja na mikro nivoju s tega 

vidika manj intenziven. Ker pa ti posamezniki sestavljajo organizacijo, ima tovrstno 

»nezaupanje« med posamezniki tudi negativen vpliv na mezo nivoju, kjer organizacije 

razvijajo posebne oblike zaupanja in stikov, tako znotraj sebe, kot tudi v svojem ožjem 

poslovnem ali institucionalnem okolju. Predvsem v zgodnji fazi podjetništva je zmožnost 

sprejemanja tveganih odločitev namreč ključna, a tudi povezana z večjo stopnjo 

generaliziranega zaupanja. Se pravi, da lahko nezaupanje sodelavcev na mikro nivoju 

privede do zmanjšane zmožnosti sprejemanja tveganih odločitev podjetja na mezo nivoju. 

Drugi indikator – aktivno članstvo v prostovoljnih organizacijah – podobno kot prvi vpliva 

na mikro in mezo nivo prenosa znanja. Če medsebojno zaupanje razumemo kot 

pripravljenost posameznika na kooperacijo, je aktivno članstvo v prostovoljnih 

organizacijah razumljeno kot priložnost za učenje kooperativnega vedenja, ki ga recimo 

posamezniki potrebujejo za sodelovanje v projektnih skupinah. Tam se posamezniki 

namreč naučijo zaupati in deliti enake norme, ko dejansko aktivno sodelujejo v 

organizacijah (Bjørnskov, 2006). Z vidika tega indikatorja se Slovenija uvršča nekoliko 

višje, a v primerjavi z drugimi evropskimi državami še vedno dosega relativno nizek 

odstotek. Zato lahko sklepamo, da se relativno nizka stopnja aktivnega članstva v 

prostovoljnih organizacijah odraža v smislu prenosa znanja tako med posamezniki v 

podjetju (mikro nivo), kot tudi na nivoju organizacije same (mezo nivo). Tretji indikator – 
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zaupanje posameznika v institucije – se pravzaprav odraža na vseh ravneh (mikro, mezo, 

makro). Gre za zaupanje v pravno državo in zakonodajni okvir, ki ga na mikro nivoju 

posameznik dojema kot zaščito delavskih pravic. Na mezo in makro nivoju pa to pomeni 

ustrezno zaščito intelektualne lastnine podjetja oziroma podjetij v okviru patentov in 

blagovnih znamk, pa tudi recimo plačilno disciplino poslovnega okolja. Ta indikator je v 

primeru Slovenije nizek, če gledamo zadnjo meritev v 2014 pa celo drugi najnižji med 

evropskimi državami.  

Analiza izsledkov je pokazala še na nekatere (velike) razlike, do katerih prihaja pri 

merjenju socialnega kapitala v okviru različnih raziskav. Razloge za ta neskladja lahko 

najdemo v različnih metodoloških okvirjih raziskav: 1) prva in morda najbolj očitna je 

lingvistična oziroma jezikovna ovira, ki se najbolj odraža, ko prihaja do dobesednih 

prevodov vprašalnikov in posledično do neskladnosti pri razumevanju prvotnega pomena 

vprašanj; 2) druga ovira je vzorčenje in delež izpolnjenih oziroma vrnjenih vprašalnikov. 

Tudi če so sheme vzorčenja enake, pa se delež odziva ne bi smel preveč močno razlikovati. 

S tem bi namreč povečali možnost nezadostnega zajemanja določene skupine v nekaterih 

državah v primerjavi z drugimi; 3) tretji dejavnik so različni načini zbiranja podatkov. 

Tako recimo nekatere raziskave uporabljajo anketiranje iz oči v oči, medtem ko druge 

uporabljajo vprašalnik, ki ga respondenti izpolnijo sami. Pri tem je pomemben tudi sam čas 

trajanja intervjuja (O’Shea, Bryson in Jowell 2002).  

Da bi ugotovili, kako se ugotovljena nizka stopnja strukturalnega SK dejansko odraža v 

prenosu znanja na mezo nivoju v Sloveniji, smo izvedli analizo kvantitativnih podatkov 

različnih podatkovnih baz (Sicris, Ajpes, Supervizor oz. Erar, URSIL) in jo ustrezno 

dopolnili z analizo primarnih kvalitativnih podatkov poglobljenih intervjujev s 

predstavniki 17 slovenskih malih in srednje velikih visokotehnoloških podjetij, in sicer z 

vidika prenosa znanja in organizacijske kulture. Na podlagi kvalitativne analize lahko 

ugotovimo dvoje.  

Z vidika indikatorjev prenosa znanja lahko dobri dve tretjini obravnavanih MSVTP 

uvrstimo med akademska podjetja: VTP-1 (podjetje ima znatno akademsko pa tudi tržno 

dejavnost, intenziven prenos znanja doma in v tujini, visok nivo socialnega kapitala in 

močno povezanost tako z akademskimi institucijami kot drugimi podjetji, ustanavlja tudi 

nove poslovne subjekte), VTP-2 (po značilnostih močno podobno VTP-1, nekoliko manj 

internacionalizirano, a intenzivno sodeluje v projektih evropskega okvirnega programa), 
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VTP-3 (s sicer manj intenzivno akademsko dejavnostjo, a vseeno z znatnim prenosom 

znanja, povezano tako z akademskimi institucijami kot drugimi podjetji, čeprav pretežno v 

domačem okolju, ustanavlja tudi nove poslovne subjekte), VTP-6 (ima zmerno akademsko 

dejavnost, brez močnejših povezav, predvsem je usmerjeno v tujino glede trženja svojih 

izdelkov, ki so izšli iz akademskega raziskovanja), VTP-8 (ima močno akademsko 

dejavnost ter povezave doma in v tujini, tako z akademskimi institucijami kot drugimi 

podjetji), VTP-9 (z močno akademsko dejavnostjo, ki je izšla iz prenosa iz univerzitetnega 

okolja ter razvejano povezanostjo in sodelovanjem z domačimi akademskimi institucijami 

na področju raziskovalne dejavnosti, vendar za zdaj brez znatne proizvodne oz. tržne 

usmeritve), VTP-10 (z znatno akademsko dejavnostjo in dobro povezanostjo v domačem 

prostoru, sicer bolj s podjetji kot akademskimi institucijami), VTP-12 (podjetje ima znatno 

akademsko, pa tudi tržno dejavnost, intenziven prenos znanja doma in v tujini, visok nivo 

socialnega kapitala in močno povezanost tako z akademskimi institucijami kot drugimi 

podjetji, ustanavlja tudi nove poslovne subjekte), VTP-13 (po značilnostih močno podobno 

VTP-12, nekoliko manj internacionalizirano, ustanovilo »spin-off«), VTP-14 (s sicer manj 

intenzivno akademsko dejavnostjo, a vseeno z znatnim prenosom znanja, povezano tako z 

akademskimi institucijami kot drugimi podjetji, v domačem in mednarodnem okolju), 

VTP-16 (nekoliko manjša akademska dejavnost, ima pa močne povezave doma in v tujini, 

tako z akademskimi institucijami kot drugimi podjetji), VTP-17 (z akademsko dejavnostjo 

in dobro povezanostjo v evropskem prostoru, sicer bolj s podjetji kot akademskimi 

institucijami, izredno aktivno v velikih mednarodnih projektih). Le pet MSVTP lahko 

označimo za tržna visokotehnološka podjetje brez izrazite akademske usmerjenosti oz. 

dejavnosti. Sem spadajo VTP-4 (majhen prenos znanja, večino stikov ima z drugimi 

podjetji in kupci), VTP-5 (zmeren prenos znanja in stiki s tujimi akademskimi 

institucijami, vendar brez večje akademske raziskovalne dejavnosti), VTP-7 (pretežno 

zaprto podjetje z nizkim prenosom znanja in socialnega kapitala), VTP-11 (s sicer zmerno 

akademsko dejavnostjo, ima stike z akademskimi institucijami in drugimi podjetji, vendar 

bolj v okviru razvoja kot močne raziskovalne dejavnosti, VTP-15 (v akademskem smislu je 

sicer manj dejavno, ima stike z akademskimi institucijami in drugimi podjetji, vendar bolj 

v okviru razvoja kot močne raziskovalne dejavnosti). 

Pri analizi značilnosti organizacijske kulture v obravnavanih slovenskih MSVTP smo 

ugotovili, da so ustanovitelji podjetij vzorce prevladujoče organizacijske kulture v 
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akademskem okolju prenesli v nove organizacije, kar je razvidno iz: (1) močne povezave z 

akademskimi ustanovami; (2) fleksibilne organizacijske strukture, ki temelji predvsem na 

projektnih skupinah in timskem delu; (3) odprte in neformalne komunikacije, ki temelji na 

demokratičnem diskurzu; (4) prenosa znanja, ki temelji na načrtnem in formalnem 

sodelovanju v okviru programskih in raziskovalnih skupin, v katerih sodelujejo druga 

podjetja in institucije iz akademskega okolja; (5) pojmovanja vključevanja novih članov 

kot krepitve socialnega kapitala podjetja in posledično inovacijske zmogljivosti ter 

poudarjanje pomena dosežene formalne izobrazbe; (6) prilagodljivosti poslovnemu okolju 

v Sloveniji; (7) znatnega deleža prihodkov iz državnih virov. Gre za naslednja podjetja: 

VTP-1, VTP-2, VTP-3, VTP-6, VTP-8, VTP-9, VTP-10, VTP-12, VTP-13, VTP-14, VTP-

16 in VTP-17. Čeprav imajo na eni strani obravnavana tržno usmerjena podjetja (VTP-4, 

VTP-5, VTP-7, VTP-11 in VTP-15) veliko skupnih dejavnikov z akademskimi podjetji, pa 

imajo po drugi strani specifične vzorce organizacijske kulture, ki jih od njih ločujejo: (1) 

sprejeto imajo poslovno strategijo, ki zmanjšuje manevrski prostor pri sprejemanju 

tveganih odločitev; (2) komunikacija je predvsem formalna; (3) manj sodelujejo z 

akademsko sfero; (4) manj poudarka na formalni izobrazbi in več na praktičnih izkušnjah; 

(5) državni viri ne igrajo večje vloge pri njihovem poslovanju; (6) pomembna, vendar manj 

razvejana in raznovrstna omrežja partnerjev. S pomočjo navedenih ključnih ugotovitev 

smo v nadaljevanju testirali glavni hipotezi doktorske disertacije.  

 

Najprej se postavlja še vprašanje, ali se stopnja strukturalnega SK dejansko odraža v 

prenosu znanja oz. kazalnikih visokotehnološkega podjetništva, ki smo jih analizirali v 4. 

poglavju. Če namreč primerjamo podatke o RRD (inputi in outputi) ter podatke o 

distribuciji SK, lahko pritrdilno odgovorimo na postavljeno vprašanje. To potrjuje dejstvo, 

da se države kot so Danska, Švedska, Finska, pri katerih smo ugotovili visoko stopnjo SK, 

uvrčajo na sam vrh tudi ko gre za vlaganja v RRD, odobrene patente in patentne prijave. 

Medtem se države z nižjo stopnjo SK, kot so Ukrajina, Poljska, Romunija, slabo odrežejo, 

ko gre za kazalnike RRD. Poseben primer je Slovenija. Kot smo že omenili, se z vidika SK 

uvršča nizko, a se po drugi strani z vidika vlaganj v RRD kaže v mnogo boljši luči. Pravo 

kvaliteto prenosa znanja v Sloveniji pokažejo podatki o odobrenih patentih, patentnih 

prijavah, kjer se uvršča v spodnjo polovico evropskih držav. Kot smo ugotovili, tako 

nasprotujočim si podatkom botrujejo dvomljivi metodološki prijemi, ki so privedli do 
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»umetnega« povečevanja vlaganj v RRD. A ker lahko v večini držav govorimo o 

skladnosti teh dveh vidikov, lahko potrdimo povezavo med SK in prenosom znanja na 

makro ravni. Da bi lahko potrdili prvo hipotezo, moramo dokazati povezavo med 

strukturalnim SK in organizacijsko kulturo obravnavanih podjetij. Pri tem si lahko prav 

tako pomagamo z distribucijo SK na nacionalni ravni, saj na podlagi le-te lahko sklepamo 

tudi o nacionalni kulturi države, za katero smo v teoretičnem delu disertacije že ugotovili, 

da pomembno vpliva na organizacijsko kulturo podjetij, s tem pa na kakovost prenosa 

znanja. Ali če povemo drugače, ali se nizka stopnja socialnega kapitala v Sloveniji, odraža 

v značilnostih organizacijske kulture obravnavanih podjetij in posledično v njihovem 

prenosu znanja. Iz kvalitativne analize intervjujev smo ugotovili, da so obravnavana 

akademska podjetja v primerjavi s tržno usmerjenimi razvila vzorce organizacijske kulture, 

ki temeljijo na prenosu znanja, in smo jih že našteli. Vendar pa lahko ugotovimo, da to bolj 

velja za odnose in povezave znotraj podjetja.  

Njihovi odnosi so drugačni, ko gre za odnose z državnimi institucijami in drugimi 

podjetji. To najbolje ponazori dejstvo, da se velika večina obravnavanih akademskih (ter 

tržno usmerjenih) podjetij ne poslužuje prijave patentov, ko gre za pomembne tehnološke 

rešitve, ker menijo, da zakonodajni okvir in institucije ne nudijo ustrezne zaščite 

intelektualne lastnine pred velikimi podjetji. Opozorjajo tudi na plačilno nedisciplino, ki je 

prisotna v poslovnem okolju v Sloveniji. Mogoče je tudi to razlog, da so akademska 

podjetja bolj odvisna od državnih sredstev kot tržno usmerjena podjetja. Plačilni roki v 

javnem sektorju so namreč zakonsko urejeni92 in jih javni sektor mora upoštevati. Glede 

sodelovanja in povezovanja s podjetji, s katerimi še niso sodelovali, so precej zadržani 

(tudi zaradi morebitne plačilne nediscipline). V tem smislu v primerjavi s tržno 

usmerjenimi podjetji tudi niso pripravljeni prevzeti večjega tveganja pri svojih poslovnih 

odločitvah.  

Glede značilnosti organizacijske kulture lahko predpostavljamo, da akademska podjetja 

privabljajo posameznike z višjim generaliziranim zaupanjem, a po drugi strani, glede na 

odnos podjetij do zunanjega okolja (institucije in podjetja), kažejo na nizko stopnjo 

generaliziranega zaupanja. To je skladno tudi s podatki o stopnji zaupanja v institucije, ki 

je eden izmed indikatorjev socialnega kapitala, na podlagi katerega lahko sklepamo tudi o 

                                                 

92 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS1516) 
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nacionalni kulturi države. Slovenija v letu 2014 dosega drugi najnižji odstotek, pred njo je 

le še Poljska. Ugotovili smo torej, da se nizka stopnja socialnega kapitala v Sloveniji 

odraža v značilnostih organizacijske kulture obravnavanih podjetij in posledično v 

njihovem prenosu znanja. S tem smo tudi potrdili prvo hipotezo.  

Obenem lahko potrdimo tudi drugo hipotezo, saj je evidentno, da so akademska podjetja 

v primerjavi s tržno usmerjenimi podjetji razvila posebne vzorce organizacijske kulture, ki 

temeljijo na kulturi znanja oziroma prenosu in izmenjavi znanja. Iz intervjujev s 

predstavniki teh podjetij izhaja tudi, da podjetja sicer patentirajo nekatere inovativne 

rešitve, vendar pa resnično pomembnih inovacij, ki za podjetja pomenijo konkurenčno 

prednost, ne patentirajo. To nakazuje na prisotnost implicitnega znanja, ki pa se, kot smo 

ugotovili, najbolje prenaša s pomočjo povezovalnega socialnega kapitala, ki temelji na 

visoki stopnji generaliziranega zaupanja. Kot smo tudi že ugotovili, so obravnavana 

akademska podjetja navzven zelo nezaupljiva do drugih podjetij in institucij. Predvsem do 

podjetij, s katerimi še niso sodelovala. Prav tukaj pa se skriva problem, saj podjetja s tem 

kažejo na nizko stopnjo premostitvenega socialnega kapitala in so zaradi nezaupljivosti do 

drugih podjetij nezmožna prepoznati potencialno dobre priložnosti za razvoj novega znanja 

oziroma produktov, ki bi pomenili dodatno rast podjetij. 

V nadaljnjem raziskovanju bi se želel osredotočiti tudi na to, kako se mala in srednje 

velika visokotehnološka podjetja povezujejo med seboj in z drugimi večjimi 

visokotehnološkimi podjetji. Prav tako me zanima, od katerih dejavnikov je odvisna 

njihova rast. So to inovacije in patenti? Lahko prebojne inovacije dosežejo sami ali se 

morajo povezovati in iskati investitorje? Koliko so pri tem (ne)uspešni? Koliko uporabljajo 

model odprtega inoviranja? Visokotehnološka podjetja (mala, srednja in velika) sicer 

uporabljajo različne modele inoviranja. Posebej pa velja omeniti model "odprtih" inovacij 

(OI), kjer se podjetja napajajo iz bolj odprtega pretoka znanja med različnimi akterji in 

deležniki v obsežnih in raznovrstnih omrežjih, končno tudi zato, ker sodobni (tehnološki) 

inovacijski izzivi pogosto zahtevajo multidisciplinarno znanje in pristop (Roco in 

Bainbridge 2003). Nekateri avtorji (Spithoven et al. 2012) pri tem razločijo več vidikov OI, 

kot so vhodne OI, izhodne OI in kombinacija obojih. Prvi se nanaša na iskanje oz. 

raziskovanje zunanjih virov informacij za dopolnitev, okrepitev ali pospešitev aktivnosti 

internih razvojno-raziskovalnih oddelkov, medtem ko se izhodne OI navezujejo na zunanje 

poti za komercializacijo internih inovacij, ki jih podjetje ne uporablja, za razvoj novih 
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izdelkov ali storitev. Kombinirane OI temeljijo na sodelovanju in se osredotočajo na 

strateška zavezništva, kjer so združene tako izhodne kot vhodne OI. Pri tem se postavlja 

vprašanje, ali imajo mala podjetja zaradi kadrovskega deficita slabši pregled nad zunanjimi 

viri informacij (in s tem oviran prenos znanja) kot velika podjetja. Bi pa lahko 

predpostavljali, da paradoksalno prav ta majhnost, omejeni viri in obseg razpoložljive 

tehnologije sili mala (in srednje velika) podjetja, da se bolj poslužujejo iskanja oziroma 

raziskovanja zunanjih virov znanja, kot to počnejo velika podjetja. 

Postavlja se tudi vprašanje internacionalizacije VTP podjetij. Široka opredelitev tega 

koncepta (Evropska komisija 2013) vključuje vse pomembne poslovne odnose s tujimi 

partnerji: izvoz, uvoz, neposredne tuje investicije, mednarodno iskanje virov ter 

mednarodno tehnološko sodelovanje. Eden izmed ključnih dejavnikov uspeha za 

internacionalizacijo v konkurenčnem okolju so mednarodne izkušnje in mreže. Omeniti 

velja, da so pogoji, na katerih temelji hitrost internacionalizacije, ko gre za malo in srednje 

veliko podjetje, drugačni od tistih v velikem podjetju. Pravzaprav bi lahko rekli, da je 

povezovanje velikih podjetij z malimi (in srednje velikimi) ključno za internacionalizacijo 

slednjih. Zato bi se v prihodnosti osredotočili predvsem na aktivnosti, ki vključujejo 

sodelovanje v mednarodnih (evropskih) projektih, povezovanje v mreže, raziskovalno in 

razvojno sodelovanje s tujimi institucijami in podjetji ter izmenjavo sodelavcev. 

Spodbujanje »inovacijskega sodelovanja« tako na nacionalni kot na mednarodni ravni ima 

znaten in pozitiven učinek na inovacijsko dejavnost podjetja (Jaklič et al. 2008). Na 

podlagi navedenega sicer menim, da imajo mala (in srednje velika) podjetja bolj intenziven 

prenos znanja (v obliki povezav in sodelovanja) v domačem (slovenskem) okolju kot 

velika podjetja in da v tem oziru sodelujejo tudi s tujino. 

 

V zaključku ne moremo spregledati še dejstva, da prihaja do problemov pri zajemanju 

oziroma primerljivosti podatkov, ko gre za ključne kazalnike aktivnosti visokotehnoloških 

podjetij v Eurostatu (vlaganja v RRD, odobreni patenti, patentne prijave, delež 

visokotehnološkega izvoza) in mednacionalne raziskave socialnega kapitala (ESS, EVS, 

WVS, ISSP). Na tem mestu se strinjamo z mnenjem Adama (2015), da imamo »opravka z 

nekaterimi izsledki in podatki, ki jih je težko razložiti oziroma so nekonsistentni, celo 

protislovni«. V okviru Eurostata so nujni popravki in večja koordinacija med nacionalnimi 

statističnimi uradi. Iz naših analiz namreč izhaja, da nekateri podatki niso primerljivi med 
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posameznimi državami, še manjša pa je njihova primerljivost v časovnem okviru. Podoben 

problem imajo raziskave socialnega kapitala. Med obravnavanimi raziskavami je najbolj 

zanesljiva ESS, ki je na podlagi napak oziroma težav drugih podobnih raziskav razvila 

nekoliko boljši metodološki okvir, ki vsekakor pozitivno vpliva na primerljivost podatkov 

v daljšem časovnem obdobju na nacionalni in mednacionalni ravni. Kar se tiče EVS, WVS, 

in ISSP, se pojavljajo težave metodološke narave: neupoštevanje pravil glede prevajanja 

originalnega vprašalnika v druge jezike ali – kar je nekoliko bolj zaskrbljujoče – 

neustreznega razširjanja vzorca oziroma imputacije enot. Kakor koli, jasno je tudi, da 

nobena nacionalna ali mednacionalna raziskava ni popolna, po drugi strani pa so tudi 

izkušnje, ki so pridobljene na podlagi različnih pristopov – včasih tudi neustreznih – 

koristne za snovanje boljših metodoloških praks in s tem jasnejšega vpogleda v 

najpomembnejše družbene pojave. Z vidika post-pozitivistične paradigme je kvantifikacija 

podatkov sicer koristna, a le če temelji na kakovosti vhodnih podatkov, kritičnosti do virov 

podatkov in upoštevanju sociokulturnega (nacionalnega in regionalnega) konteksta (Adam 

in Westlund 2013). Zato tukaj poziv raziskovalcem k večji epistemološki refleksivnosti, na 

kontekstu proučevanih pojavov in upoštevanju posamičnih primerov. Raziskovalni načrti 

naj bazirajo na triangulaciji, meta-analizi ali rudarjenju s podatki. To bo rezultiralo v večji 

integraciji znanja, interdisciplinarnosti, preverjanju podatkov in na diskurzu.
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PRILOGE 

Priloga A: Vprašalnik za polstrukturirane intervjuje s slovenskimi 

visokotehnološkimi podjetji 

 

Transkript intervjuja – ___________________ 

 

Osnovni podatki 

Podjetje:   ______________________________________________ 

Lokacija intervjuja:  ______________________________________________ 

Datum intervjuja:  ______________________________________________ 

Trajanje intervjuja:  ______________________________________________ 

Intervjuvanec:  ______________________________________________ 

Intevjuvarki:  ______________________________________________ 

 

Prepis posnetka 

 

Legenda:  

 

_________   Intervjuvanec, nedodebeljeno 

_________:   Intevjuvarka, odebeljeno 

 

Vloga sogovornika v podjetju: _________________________________________  

 

Splošne značilnosti podjetja (PODATKE SE PRIDOBI IZ DRUGIH VIROV). 

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 40 minut 

Prošnja za dodatne informacije po e-mailu  

 

Uvod 

Kako je prišlo do pobude za ustanovitev podjetja in njeno realizacijo?     

1. Pomen raziskovalno-razvojne ter inovativne dejavnosti  

Izhajamo iz predpostavke, da je vaše podjetje visokotehnološko in razvojno-raziskovalno 

intenzivno podjetje. 

1.1 Pojmujete vaše podjetje bolj kot razvojno-raziskovalno skupino/projekt ali kot običajno 

podjetje/firmo. Ali menite, da se vaše podjetje glede načina dela in organizacije razlikuje od drugih 

podjetij, ki jih poznate? Če da, kako bi opredelili te razlike? 

1.2 Kolikšen delež dohodka letno namenjate za RRD ter koliko sodelavcev se v glavnem ukvarja z 

RRD? Ali smatrate podjetje za inovativno? V čem je inovativnost vaših izdelkov-storitev? 

1.3 Kakšen poudarek dajete zaščiti intelektualne lastnine? Ali imate patente, zaščitene v Sloveniji 

in/ali Evropi? Koliko? Ali imate prihodke od prodaje lastnih patentov (licenc)? Ali sami kupujete 

licence? in imate druge izdatke za inovacije, ki se ne vežejo na RRD? 

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. Socialni kapital in prenos znanja 

3.1 Ali je vaše podjetje (vi osebno oz. sodelavci) kdaj sodelovalo oz. trenutno sodeluje v skupnih 

projektih z drugimi podjetji in organizacijami? Iz katerih virov so bili ti projekti financirani? 

3.2 Kdaj se vam zdi sodelovanje z drugimi (sorodnimi) organizacijami v okolju koristno in katere 

oblike sodelovanja podpirate? Ste trenutno ali ste bili v preteklosti vključeni v kakšne podjetniške 

mreže? 



 

 

 

3.3 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 

3.4 Kje pridobite največ informacij in znanj, potrebnih za razvoj in uvajanje novih produktov, 

postopkov, tehnologij ?  

3.5 Kako pomembno se vam zdi za poslovanje vašega podjetja znanje, ki ga ustvarjajo raziskovalci 

na fakultetah in v javnih raziskovalnih organizacijah in kako dostopate do tega znanja? Kolikokrat 

in v kakšnih oblikah ste v zadnjih 5 letih sodelovali z raziskovalci s fakultet in raziskovalnih 

inštitutov? 

3.6 Ali imate več stikov z univerzitetnim/inštitutskim okoljem ali s kupci, sodelavci (deležniki), ki 

ne izhajajo iz tega okolja? 

4. Organizacijska kultura 

4.1 Kako poteka komunikacija med vodstvom in sodelavci? Kako sprejemate glavne poslovne 

odločitve, kdo ima glede na dosedanjo prakso največ vpliva nanje? 

4.2 Če se primerjate z drugimi podobnimi podjetji, ali ocenjujete, da je vaše podjetje pripravljeno 

prevzeti večje tveganje? Kje je to najbolj vidno? 

4.3 Kako rešujete morebitne probleme/spore v odnosih: med sodelavci; med nadrejenimi in 

podrejenimi; z naročniki, dobavitelji in kupci?  

4.4 Kako gledate na notranjo konkurenčnost sodelavcev in na medsebojno skrivanje znanja in 

informacij? Ali menite, da je nujno, nekatere poslovno in tehnološko pomembne informacije 

obdržati v okviru podjetja (v tajnosti). Kakšne so vaše izkušnje? 

4.5 Kako pomembna je za vas okoljska in družbena odgovornost? Katere vrednote najbolj cenite v 

vašem podjetju? 

5. Epistemološka skupnost 

5.1 Na kakšen način dosegate povezovanje znanja iz različnih disciplin? Ali so obravnavane 

enakopravno ali katera prevlada pri oblikovanju in sprejemanju odločitev?  

5.2 Kako strokovnjaki iz različnih disciplin sodelujejo in se sporazumevajo med seboj v podjetju in 

izven? Kaj so prednosti in kaj problemi?  

5.3 Kako obravnavate sodelavce iz drugega kulturnega okolja? Kje vidite prednosti njihovega 

vključevanja v podjetje in v projekte in kje pomanjkljivosti? Kaj povzroča največ problemov? 



 

 

 

Priloga B: Transkripti dodatnih poglobljenih intervjujev 

 

Transkript intervjuja – VTP-12 

 

Osnovni podatki 

Podjetje:   VTP-12 

Datum intervjuja:  1. 10. 2015 

 

Prepis posnetka 

 

Legenda:  

 

_________   Intervjuvanec, ne odebeljeno 

_________:   Intervjuvar, odebeljeno 

 

Vloga sogovornika v podjetju: direktor podjetja 

 

 

V: Na začetku me zanima, kako je prišlo do pobude za ustanovitev podjetja in 

njeno realizacijo? 

Čisto prvi začetki so tudi za mene nekaj, kar sem kasneje izvedel, kar sem slišal od 

drugih. Jaz nisem čisto od začetkov tukaj. Mi smo eno od podjetij, ki je nastalo v garaži, ki 

je začelo delat spletne strani. Potem se je to počasi razširilo. 2004-05 smo začeli razvijat 

neko spletno platformo za izdelovanje spletnih aplikacij. Tega takrat ni bilo, vsaj ne v tej 

obliki, ne v svetu, ne toliko v Sloveniji itak ne, ne toliko tudi v svetu. 2006 smo pridobili 

prvega naročnika z našim Intriksom, pomeni čist za spletno izdelavo. Bili smo eni tudi 

eden prvih ponudnikov cloud rešitev, se pravi rešitev v oblaku v Sloveniji. Imaš za prvi 

dve leti večina naših sestankov, sploh nekih marketinških šlo v smer kaj je to oblak, kaj je 

to najemni nakup, in takoj kaj je CRM, kar mi počnemo. Tega v Sloveniji še ni bilo, niti 

zavedanja v tej smeri. 2009 pa smo potem naredili novo podjetje, ki je ohranilo projekte na 

področju spletnih strani. VTP-1 in celotna ekipa pa je potem ostala samo na razvoju [ime 

produkta]. Od 2009 dalje se ukvarjamo samo z [ime produkta], z razvojem implementacije, 

prodaja, trženje. Tako da, tako je  



 

 

 

V: To podjetje je potem nastalo odcepljeno? 

Ja, čeprav tudi to od lani je v bistvu je samo še na papirju, ker tudi to novo podjetje se je 

začelo ukvarjat še z eno drugo mobilno aplikacijo in je s tega potem nastal [ime produkta], 

ki so spet s fokusom samo na mobilni aplikaciji z trgom v ZDA, oz. bolj polovica podjetja 

tukaj nastaja razvoj spletne strani pa so potem se iz njih nihče ne ukvarja s tem.  

V: Kaj pa s tem drugim? 

V bistvu [ime produkta] je in [ime solastnika] podjetje in še nekaterih drugih, on pa je 

tudi solastnik VTP-1 tudi. Imamo skupne prostore, tajnico, žure, izmenjavo mnenj, oni so 

bili tuki ena stavba, zdej pa so eno nadstropje višje, ker so se toliko razširili.  

V: Zdej vaše podjetje vi gledate bolj v klasičnem smislu kot tržno podjetje, ali sebe bolj 

razmišljate kot razvojno, razvojno, s prvinami v klasičnega tržnega podjetja? 

Verjetno smo tržno podjetje, ker se financiramo sami, tudi nobenega omembe vrednega 

denarja nismo dobili za razvoj. Takrat še ni bilo toliko teh razpisov. Kasneje pa ko so bili 

razpisi, pa smo bili že prepoznani kot neko, ne bom rekel zrelo podjetje, ampak ne več kot 

start-up, in smo iz teh razpisov tudi izpadli ven. Smo dobili nekaj sredstev. Načeloma smo 

večino razvoja smo sami financirali, tako da bi rekel, smo predvsem tržno podjetje, ampak 

imamo lasten razvoj. Pomeni, kaj bomo razvijali, gre iz smeri trga v hišo oz. ko kaj 

razvijemo gre potem ven, kako bomo to prodali. V tem smislu. Čeprav imamo tudi 

projekte, ki niso samo tržni, ki so raziskovalni, ali pa za dušo za naše zaposlene, da v 

nekem službenem času naredijo nekaj, kar ni glih tržno, je pa za njih za motivacijo za kaj 

novega se naučit.  

V: Kaj pa glede načina dela organizacije podjetja, se razlikujete po vašem mnenju od 

drugih? 

Ja, mislim, da se, precej.  

V: V čem? 

Že od nekdaj nimamo delovnega časa v smislu od do, ampak beležimo, koliko ljudje 

efektivno delaj,o efektivno za neke projekte, a si to razvojnik, prodajnik, kakršne koli. Če 

nekdo želi delat kadarkoli, zjutraj, ponoči, zvečer, lahko. Na koncu pove kje, pa pove 

število ur, ki jih oddela za podjetje in na kaj so vezane te ure. Se pravi, nekam, vedno se 

ve, kam je šla ena ura in zakaj je šla, sem to vezal na en projekt, ali je šlo to za nek 

dogovor interni, ali …so šle te porabljene ure. Ni kar tak, zdej bom pa jaz na šihtu 8 ur in 

kar bo bo, ampak začne se delo za nazaj gledat, zakaj je bilo teh 8 ur porabljenih in ali je 

bil učinek. Potem, kar se pogovarjam z ostalimi podjetji imamo precej več teh skupnih 

aktivnosti. raznih teambildingi, ki se jih lotimo strokovno z neko zunanjo pomočjo ali pa 



 

 

 

asistenco z nekim namenom. Teh je recimo manj, več pa je teh, ko gremo skupaj nekam, 

da se imamo fajn. Ni nekih resnih ali pa ciljanih aktivnosti, ampak gremo v Bohinj, smo 

pet dni tam, v gozdu, veslamo, zvečer se pogovarjamo, v tem smislu, brez odmika od 

računalnika. Teh imamo vsaj 3-4 na leto, vsake tri mesece imamo neko tako dnevno ali 

dvodnevno aktivnost nekje v Sloveniji ali pa tudi na Hrvaškem, recimo morje. Potem 

precej časa in denarja vlagamo tudi v izobraževanja zaposlenih – tu mislim formalno in 

neformalno. Pač je več neformalnega. So ljudje že doktorirali. In do neke izobrazbe prišli. 

Vsak zaposleni ima na razpolago nekih 1000 eur po svoji izbiri oz. vsaj nekaj v zvezi s 

tem, kar počne, naj je to jezik, ali je nekaj tehničnega, ali je to čist prodajno marketinško 

novo znanje, ali pa tudi konec koncev obisk neke konference v tujini, da se vidi, kaj je 

obstajalo v tujini. Imamo ... smo tudi med prvimi dobitniki certifikata družinam prijazno 

podjetje. To še preden je bilo veliko otrok v hiši, mislim, da je bil takrat komaj eden, a 

vseeno smo že imeli neke ukrepe, to je bilo zanimivo, da ko smo se prijavili za ta certifikat, 

nismo skoraj nič rabili spreminjat, ker smo že imeli takšne stvari, kot je možnost dela od 

doma, možnost nenapovedane odsotnosti, možnost deljenega delovnega časa. Potem tu 

imamo en kup igrač, če kdo nima varstva, nekaj ur lahko sem pripelje svojega otroka, pa se 

lahko tukaj igra. Imamo rednega dedka mraza vsako leto za otroke. Imamo vsaj enkrat na 

leto skupne piknike, pridejo familije pridejo, da ni samo interno, pač spodbujamo, da se se 

… Spodbujamo tudi da ljudje gredo domov ob štirih, da si delo zorganizira, da ne rabi 

delat neki ne vem popoldan še, recimo da se mogoče v tem razlikujemo od nekih drugih 

podjetjih, glede na to, kaj slišim. Ampak treba je vedet, da vedno več je takšnih podjetij, ki 

temelji na rezultatu na koncu, malo manj pa na tem kaj kdo kje zakaj in zakaj ne, pa neki 

kontroli. Tak da eno uporabo delavca.  

V: Kaj pa organizacijska struktura kot takšna, imate verjetno projektne skupine? 

Ja, imamo neke določene skupine, ki vsak pokriva svoja področja posameznik, pa 

potem pri dveh treh, štirih, petih skupinah odvisno od dela, koliko znanja ima. In to ni 

istočasno. To je del prodajne skupine, obenem je del marketinške skupine, obenem je del 

razvojne skupine, tako ker ima največ informacij s trga. To je razvoj nekega direktorja, ki 

mora bit po funkciji in odgovornosti sestavljeno zelo linearno. Tudi direktor je v skupini, 

samo si neke skupine, a ne … Ni nujno da na koncu jaz ko nekaj rečem, da to drži, smo del 

iste skupine.  

V: Pravzaprav si ti, pa direktor, pa spodaj je ..? 

Ni spodaj, mi smo tako. Z večino kar se podjetja v celoti tiče se pogovarjamo skorajda o 

vsem. Vedno imamo sliko ne vem, a, tukaj smo, tukaj imamo cilje določene čez pol leta, 



 

 

 

imamo kvartalne cilje, ki so eni čist komercialni, kaj dosegamo, kaj ne dosegamo. Vsi 

vedo, a nam gredo dobro, a nam ne gre dobro, pa zakaj nam ne gre dobro, ali pa zakaj nam 

gre dobro. Pa te imamo neke vsebinske cilje, ki so mogoče merljivi v smislu a smo nekaj 

naredili ali nismo. To je spet določimo. Načeloma je tako, nekako komunikacija, če nekdo 

reče, jaz bi rad nov računalnik, rečem, ja, ja, ali pa ne, čez tri mesece bomo, ker je xy ta pa 

ta razlog. Tako da je razlog. V bistvu ja, je odprtost. Je pomembno, da veš, ko ti gre dobro, 

da so ljudje pohvaljeni in po drugi strani ko se stvar kje kaj zalomi, da potem tudi ljudje 

vejo, zakaj se je to zlomilo in kakšno rešitev v kolikšnem času pričakujejo. V obeh smereh 

je dobro imeti precej transparenten odnos.  

V. A glede lastništva podjetja ste že kdaj razmišljali, da bi sodelavce ne vem … 

Razmišlja se v tej smer, ampak kaj več od tega pa e ni bilo. Tak ko je občutljivo okolje, 

ki še nismo na tej točki,m da bi šli v to smer.  

V: Glede deleža dohodka, ki ga namenjate za RRD? 

Ja, za razvoj vsaj polovica vseh stroškov plač. Misliš delež dohodka, ki ga mi imamo?  

V: Ja.  

Ja. Težko je rečt, težko je tudi črto potegnit črto, kaj je razvoj, kaj pa ni razvoj. Ker eno 

je za nas razvoj produkta, eno so nekomercialni projekti, ki so tudi nek razvij, tretje je kaj 

razvijamo za posameznega naročnika, je spet nek razvoj, ampak zdej že znanim kupcem. 

Jaz bi rekel vsaj enih … 

V: Jaz bi rekel kar vse skupaj, ker razvoj je eno novo znanje, ali za sebe, ali za drugega 

sproducirate.  

Delež razvoja, strošek, ki je delež prihodkov, kakšen je ta, …  

V: Približno … 

Ja, nekje tam 40 %. Med 30 in 40 %.  

V: V čem pa je inovativnost vaših izdelkov? Si že prej razlagal glede oblaka … 

Ja, to smo bili v oblaku, drugo da zelo hitro lahko naredimo kakršno koli spletno 

aplikacijo brez, skorajda brez programiranja, to je pomembno, hitro pomeni, kratki čas 

implementacije in nižji stroški za naročnika. To, … aaaa … potem, ta, zdej ne toliko kot 

inovativnost kot naša prednost je pa ta, pristen stik in hitrost pri delu, ob prodaji med 

projekti, tukaj recimo vidimo našo veliko prednost. V osnovi ja tehnologija, ki je, čeprav je 

treba tudi priznat, da v teh letih, kaj smo zdaj, je tehnologija navzdol šla, nismo več tako 

inovativni v tehnologiji, ampak bolj standardi, smo bili v preteklosti bolj inovativni, pa bo 

spet šlo v to smer, zdej recimo razvijamo eno mobilno aplikacijo, ki je posledica Intrixa, 

ampak bo bistvena pri nas za konkurenco je, da bo prilagodljiva, kar je redko, da ti lahko 



 

 

 

mobilno aplikacijo prilagodiš sam sebi s par kliki kaj boš imel na telefonih je večinoma vse 

fiksno kaj bo na telefonu. To je recimo ena taka zadeva. 

V: Te rešitve vaše patentirate, licence …? 

Ne, zato ker, samo koda ti nič ne koristi, veš to je tak, kot da bi reku - imamo zaščiteno 

znamko, ampak samo koda nič ne koristi, če tega ne znaš uporabit, pa če nimaš vsaj 

celotnega aparata zraven, ki je … npr. bom reku Excel … z Excelom ti lahko čuda delaš, 

če znaš, lahko pa imaš cd pa si dol naložiš, pa razen, da znaš dva stolpca seštet, … ti to ne 

bo nič kaj koristilo. Približno isto je s tem. Mi ne moremo patentirat tako da bi rekel 

patentiramo avto. Ne moremo, ker teh CRM jih je miljon. Teh storitev tudi ne … zato pa 

toliko več vlagamo v kadre, da to ostane v hiši. Ker to znamo.  

V: Se pravi imate neko tiho znanje … ki je ključno …da uporablja sploh … 

Ja, imamo tehnično zdej konkurentov nismo od slovenskih ja, na slovenski ne več toliko 

gledamo, od tujih pa se težko gremo z nekom, ki ima 1.000, 2.000 programerjev po vsem 

svetu, kar je normalno. Imamo pa slovenski, hrvaški trg bistveno več izkušenj, znanja o 

specifičnih potrebah.  

V: Sem se pogovarjal s tem v NAZIV PODJETJA, kjer razvijajo te elektro motorje, pa 

so tudi rekli, da ne patentirajo nič, ker v bistvu s patentom razkriješ celotno zadevo, in 

potem na Kitajskem samo malo zamaknejo sam za en procent zadevo, pa … 

Pa stane, full, fuul stane. V tem času kaj mi kar je z nekim patentom nečesa tem mi 

nimamo velik ful čas in v tem času raje kaj drugega naredimo na prodaji.  

V: Od organizacije smo itak že ... dela … 

Ti me kar usmeri /.../ 

V: Zdaj omenil si že, da ste delali v nekih projektih skupaj z univerzo, oz. s fakulteto v 

okviru raziskovalne skupine.  

Ja, imeli smo mladega raziskovalca 4-5 let. Delal je čisto na svojem učnem projektu, mi 

na svojem. Kasneje ne vem, če se je zaposlil drugje, ampak se pri nas nismo videli toliko, 

da bi v tem trenutku šli naprej, kjer je on razvijal. To. Zdej imamo tudi neka druga 

sodelovanja s faksom, ampak s faksi ni to na področju raziskav in razvoja, ampak bolj 

kakšna predavanja peljemo, pa študenti pridejo sem kot podjetje spoznat. Mi jih učimo 

CRM-ja, kakih vajah, na ta način.  

V: Kaj pa s podjetji? Rekel si, da itak imate s tem … 

Ja, če s podjetji kaj skup razvijamo? 

V: Ja, karkoli … najraj razvijanje pa tudi sicer.  



 

 

 

Ja, s podjetji full sodelujemo, predvsem z nekimi komplementarnimi, nekdo ima neko 

svojo rešitev, ki se da povezat z našo in potem pač te stvari povežemo in skupaj nastopimo 

na kakšnem dogodku, ampak tu precej na široko delamo vsaj z enimi 10-15 res različnimi 

rešitvami, ki potem povezujemo. Tu pa delamo precej, ja. Ampak spet, to je komerciala. 

Vidimo potencial v tem, a, dajmo se povezat z Datalabom, ki imajo nek računovodski 

program. Razvijamo neki en vtičnike, ki se lahko povežejo in ponujamo kot neki paket.  

V: Kakšne podjetniške mreže ste tudi bili vključeni v preteklosti? 

Ja, če grem čisto v lokalnem okolju, menedžer klub, pa še slovensko Ceed, potem smo v 

ta Slovenian business club, ki so pač precej strogi kriteriji kdo je noter po uspešnosti, po 

zadolženosti, po plačevanju, plačilnem indeksu, tako da … Predvsem Ceed pa Slovenian 

business club. So še drugi, recimo klub IT menedžerjev, kaj je še teh BNI smo parkrat 

poskusili, ampak to so bolj ali manj poskusi. Največ smo v Ceedu, to se nam zdi najbolj 

koristno, pa Slovenian business klub, znanje in izkušnje, ki so tam lahko akumulirane.  

V. Kako pa tvoje mnenje glede lokalnih in regijskih razvojnih projektov? 

V smislu? 

V: Ki so sofinancirane z iz recimo javnih sredstev, če dosežejo svoj namen, so sami sebi 

namen, … 

Ampak kot konkreten primer takega projekta? V okolici Maribora? 

V: Recimo … 

Isto kot na Ptuju kot se pogovarjamo. Najlažje je naredit nek prostor, pa mize postavit, 

pa internet potegnit, vsebine pa potem ni. In tu se mi zdi večkrat preveč denarja stran 

vrženega ravno s tem, ker so ljudje mogoče imeli v mislih naredimo npr. coworking, na 

koncu je ta kljukica coworkinga, nihče pa se ne ukvarja, kaj pa vsebina, kaj bo nekdo 

dobil, če pride sem noter, če sploh pride noter. Teh projektih se mi prevečkrat zdi, da 

oblika pomembna, pa neka kljukica na koncu, kot pa dejansko neki učinek recimo na 

vsebini. Kaj so pa na vsebini je pa …se mi zdi, da to nepravi ljudje delajo tako. Večina teh 

projektov.  

V: Sej vi sodelujete tudi … na Ptuju vem, da ste zraven.  

Na Ptuju smo neke zadeve se po letu dni tudi ni nič premaknila. Mi imamo že 

pripravljen prostor. Samo ni še bilo časa to zapeljat medijsko. Imamo že coworking in 

prostor pripravljeni to narediti v roku enega dveh treh mesecev bo tudi povabilo podjetjem.  

Imamo zaledje, imamo izkušnje, naše izkušnje, pa iz start-upov, to bo dovolj velik 

magnet, da nekdo pride, ali pa tudi ne. Obstaja en kup nekih mladih podjetnikov, ki iščejo 

mizo, toliko glih, da pridejo nekam z minimalnim, ali rez stroškov celo. Imamo zaledje bi 



 

 

 

rekel. Imamo naše izkušnje, naše znanje, Davorinova ekipa iz Datalab bo verjetno velki 

magnet, ali pa tudi ne. Obstaja kup nekih mladih podjetnikov, ki iščejo mizo, ki iščejo, da 

pridejo nekam z minimalnimi, ali pa brez stroškov celo.  

V: Bi mogel reč da iz teh projektov vpliva na poslovno uspešnost, da ste tud kaj 

sodelovali ... nekaj kadrov da bi iz tega šlo? 

Kadri mogoče ja, vseeno dobiš na nekem takem projektu potencialne kadre, ki si neko 

prohodnost razvijajo, kot ne vem, da bi bil pa vpliv na celo podjetje, mi kot udeleženci 

takih projektov nismo bili, ker takrat, ko smo se razvijali, še ni bilo. Se pojavljamo kot 

neke vrste mentorji, ali pa partnerji v takih in drugačnih zgodbah. Ampak ja, naš potencial 

tukaj so novi kadri v prihodnje, ali pa da vidiš, spoznaš nekaj novih ljudi in vidiš neke 

potencialne. Drugo pa je, seveda, ne vem,. Tako kot so tudi nam pomagali, če ne preko teh, 

ampak preko raznih drugih mrež, predvsem Ceeda, podjetniki, ki so že dali nekaj skozi, in 

ti potlej reče, to pa to sem naredil, to je bila napaka, marsikaj sem prihranil, je treba 

lokalnemu okolju nekaj dat, neke svoje izkušnje. Kakšno je bilo že vprašanje, če so nam ti 

projekti pomagali pri razvoju podjetja – ne, pri razvoju ne toliko, pri iskanju kadra, pa te 

mogoče prej kdo prej poišče, ker je slišal o tebi nekaj, poslušal med kakšnim predavanjem 

in ja. 

Kje pa dobite največ informacij za recimo da naredite nek nov produkt? So nove ideje? 

Internet, internet. Konkurenca, ki jo pač spremljaš. Trg, v katerem si katerem si, pa 

feedback, ki ga dobiš tam. Dostikrat smo razvili kaj, kar smo potrebovali, pa ugotovili, da 

na trgu tega ni bilo. Na ta način. Tu v Sloveniji nismo dobili neke ideje v smislu, to bi bilo 

treba, tega ni. V zadnjih 5-6 let je velika spodbuda k raziskavi razvoja podjetništva. Pred 

tem pa tega res ni bilo. Pred tem je bilo vse v megli, ali pa so bila le neka izobraževanja, ki 

so bila sama sebi namen. Ali pa neprilagojena za mala podjetje.  

Zdej še naenkrat tisto sodelovanja z akademskim okoljem – koliko se vam zdi 

pomembno to znanje, ki tam nastaja, na fakulteti. Vem, da si že takrat nekaj omenjal na 

tisti okrogli mizi … 

Ja, je … Itak, to je zelo pomembna, tudi te spodbude, ki so iz faxa v službo, ali kako se 

imenujejo, so super. Dejstvo je, da trenutno fax ne da zaposljivega človeka takoj, ali pa 

tako, da ti v roku enega dveh mesecev začel nekaj vračat, ampak še k nam recimo ko 

nekdo pride, še vedno je bilo potrebno 3-6 mesecev konkretno delat z njim, da so bili neki 

učinki nazaj potem. Ampak to smo vzeli v zakup. Vseeno pa bi … mislim, manjka ta del, 

nekdo, ki pride s faxa nekaj ve tudi v praksi. To sicer mislim, da so to ljudje krivi, čeprav 

so tudi tukaj izjeme. So ljudje, ki so na faxu in poleg faxa se kup drugih stvari naučijo in 



 

 

 

dejansko pride sem z znanjem, z nekim nadpovprečnim znanjem v primerjavi s sošolci, 

sošolkami. Ampak večino pa tega ni, ne. Ne vem. Če že pogledamo gradiva na faxu so 20 

let nazaj. Take stvari …mislim, da izobraževanje ne sledi trendom, sploh v naši branži, kjer 

je iz meseca v mesec so nove tehnologije, nove metode. Že sama organizacija dela me 

vsako leto pride dve tri nove usmeritve, kako bi bilo optimalno peljat, ko greš na faks pa 

imaš še vedno hierarhično strukturo, funkcijske enote, pa to kar ni bilo v času leta 1980 je 

bilo to nazadnje v velikih podjetjih. 

V: Kaj pa dostopate do tega znanja? Eno so raziskovalne skupine, pol so kake … 

Do tega znanja misliš …?  

V: Na fakulteti, ali pa oblikah sodelovanja, kakšne so še razne raziskovalne skupine ... 

Ja, eno so raziskovalne skupine, to kar je. Mislim, kako mi sodelujemo s fakultetami, to 

misliš? 

V: Ja. 

Večinoma nas povabijo kot strokovnjake za spletne aplikacije ali pa za CRM pali pa za 

projektno vodenje, ali pa če kakšne vaje odpeljemo, ali pa kakšno predstavitev študentom 

naredimo.  

V: Se pravi da fakulteta dobi od vas neko … 

Ja, tako je, fakulteta se obrne na nas, da mi potem povemo neke stvari študentom, kar se 

mi zdi super. To se mi zdi, ne toliko za nas, ampak to da določeni profesorji poiščejo 

nekoga zunaj na trgu, ki je pripravljen dat informacije na trgu, tak je in pika. To manjka 

študentom. V naših časih ko sem jaz študiral ekonomijo ni bilo nič iz trga, ampak samo 

teorija, teorija, teorija. En primer sem imel ta Ceed, ki dejansko je, to je neformalno 

izobraževanje Ceed. Ampak je v velikih … tam so učitelji, mentorji so podjetniki, ki so 

dali nekaj skozi, ki so uspešni podjetniki, ki so merili kup napak v življenju, pa kup dobrih 

stvari. Tam začutite čist drugo ne. Tam te ne bo nihče učil kalkulacije in kako prideš do 

mejnih stroškov, ampak ti bo jo rekli, točno to imaš to, a+b+c, čist na konkretnih stvareh 

delaš in se lahko pogovarjaš o svojih izzivih, ki jih imaš v svojem podjetju. Ta primer, to je 

en del ki manjka na faksu. Mogoče se je kaj spremenilo, ne vem. Ampak če gledam iz 

tehničnega vidika. Folk, ki je prišel k nam na kakšen razgovor je obvladal to, kar so na 

faxu naučili, zastarelo, nobenega novega jezika ni znal, če ga ni na faxu, nobenih novih 

prijemov razmišljanj ni bilo. Ko pride nekdo k nam ne iščemo toliko znanje, ki ga ima, 

ampak bolj kakšen človek je, pa koliko se je pripravljen naučit, pa kaj se je mogoče že sam 

naučil, pa tukaj naprej … 

Kaj pa …recimo zdej, če bi naštel še s katerimi fakultetami recimo sodelujete? 



 

 

 

FRI, FERI, Ekonomska fakulteta, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, se pravi obe 

fakulteti računalništva Ljubljana, Maribor, ekonomija Ljubljana Maribor, z Novim mestom 

sodelujemo, tudi s srednješolskim centrom Novo mesto, srednješolski center Ptuj smo tudi 

na eni podjetniški delavnici, ki je trajala pol leta, bili mentorji. Potem šolski center 

Postojna. Tam en profesor, ki njihovi, njegovi dijaki fejst uporabljajo naše rešitve čisto v 

praksi. To je v bistvu to, ja. Večinoma ekonomija in tehnični faksi oz. fakulteta za 

računalništvo Ljubljana, Maribor. Ekonomska faksa oba.  

V: Kolikokrat pa recimo v zadnjih petih letih, če bi morali eno številko povedat 

sodelovanje v … na leto lažje povedat? 

Na leto vsaj ene 5-6 takih VTP-1kcij. To profesor pokliče, pa se zmenimo za 3x imet 

vaje nekje. Ali pa rečmo tam nekje do 10. Novo mesto recimo smo bili tak da smo bili po 

5x, 6x glede na to, da so neke projekte dobili, neki razpis, so pač imeli to temo elektronsko 

poslovanje malo bolj podprto smo bili večkrat tam. Pol včasih tudi ne pride do česa, do 

naše VTP-1kcije, ampak zgolj da jim pomagamo s tem, da Intrex brezplačno uporabljajo 

za različne stvari, ali pa webi naredimo za osnovno uporabo, oni pa kasneje naprej na 

vsebini naprej gradijo. Več je teh možnosti.  

V: Imate več stikov z akademskim okoljem ali kupci 

S kupci … največ, ja. Vseeno imamo nekaj čez 400 naročnikov, in 3000 uporabnikov in 

to je vsakodnevno. Tudi naš poslovni model je taki, da rabimo stik, da rabimo feedback, pa 

da moremo vedet, da so ljudje zadovoljni, ker lahko enostavno prekinejo sodelovanje z 

nami hitri. Nekdo se lahko odloči za naš softwer, pa ga ne kupi, ampak najame. In lahko 1 

mesec reče stop, zdej pa ne bomo več uporabljali in to je to. Pridobit novega, obenem pa 

ohranit obstoječega čim bolj obstoječega. Zelo hitro nas lahko zapusti, če ni zadovoljen. 

V: Komunikacija sva rekla med vodstvom in sodelavci. Pa recimo … Kako spremljate 

glavne poslovne odločitve, so to v bistvu ti kot direktor sam, ali vsi skupaj vsedete, pa … 

Imamo vsako leto pogledamo kaj želimo naslednje leto. To seveda na podlagi 

preteklega leta, preteklih let, so neke smernice, ki mogoče …3326 kot lastnika, določimo, 

kaj želimo, pa ja se vidi kot neki trend v prihodnje bi bilo dobro, da smo zraven, da kasneje 

pa posameznih področjih, kar se tiče prodaje, marketinga, razvoja, razvoja same aplikacije, 

internih procesov, izboljšave znotraj našega podjetja. Rečemo, kaj bi bilo š potrebno 

naredit. Določimo roke, potem poleg tega obstoječega … za kupce, če je potrebno tudi 

interne stvari reševat, razvijat naprej. Tako da odločitve so skupne potem, ker isto jaz zdej 

sam nimam niti znanja niti možnosti rečt, to bomo pa naredili, razvili, tega pa tega datuma, 

ne … ampak vse kar lahko rabimo mobilno aplikacijo, potem pa rabimo ekipo zadaj, ki da 



 

 

 

feedback, ki pove, kaj je možno, v kolikšnem času. In potem sp pride do mene, tu bi bila 

investicija toliko in pa toliko potrebna, pa se odločimo, ali gremo v to, ali ne. Ampak ni 

zdej to, da bi jaz rekel: zdej bomo imeli mobilno aplikacijo in pika. Raje feedback, ker so 

tu druga znanja vključena, ki … 

V: Če se primerjate z drugimi podobnimi podjetji, ali ste pripravljeni prevzeti večje 

tveganje pri poslovnih odločitvah, ali ne? 

Ne, spet kaj se drugače pogovarjam, ne bi mogel vedet tako, ampak mislim, da nismo 

nič kaj bolj pripravljeni tvegat. Čustev v skladu s podjetniško usmeritvijo. Mogoče včasih 

bi celo rekel, da smo bolj konzervativni pri tveganjih, ampak ja.  

V: Če sodelavec naredi napako, kako gledate na to? 

Poskušamo se iz tega kaj naučit. Nimamo sistema grdo kaznovanje, ali kaj. Napake so 

del razvoja, jasno. Sej če to govorimo o površnosti, se pač o tem pogovorimo in ja, če se 

stvar ponavlja, potem se treba nekaj resnejše ukrepe, ali pa razmišljat o nesodelovanju. Ker 

pač nekdo, ki … ampak tega ni, hvala bogu., Ve pa se, mislim, da se niti ne bi ekipa sama, 

da bi nekdo bil površen, da se ne bi trudil. Če pa kdo nima znanje, pa ekipa tudi 

pripravljena naučit. Zato pa je toliko važno, kakšne človek si. Precej časa in iskanja novih 

ljudi gre v to, da človeka najprej spoznamo, začutimo, potem pa pridemo v to noter. Nekdo 

naredi napako to vpliva na 2-3 ljudi, drugje poklicat zdej za en veliki račun, ko ni za plače, 

pa … take stvari recimo, precej delo posameznika vpliva na skupino in zaradi tega potem 

je manj teh površnosti, jasno pa stvari v razvoju nekaj razvijaš, se zmotiš, greš znova in 

znova … to pa je čisto faza razvoja. Tu pa se niti ne tretira kot napaka, ampak kot razvoj, 

ali pa … 

V: Kaj pa če recimo, da v teh napakah nastajo veliki spori, kako jih rešujete? 

S pogovorom vse. Dokaj hitro se tudi to ugotovi, imamo tedenske briffinge skupaj, 

imamo dnevne briffinge posamezna ekipa, do nekaj odstopanj v vsakodnevnem delu pride 

do večjega enega tedna razlike. Če nekdo gre v napačno pot v razvoju je skupna odločitev, 

če gremo zdej to probat, ali pa to … Potem dva vmes nekaj delal, pa v meglo brcal, ampak 

že prej so neke točke, kjer se to preverja, ali pa … se preverja vzdržnost recimo pri tej 

izbiri.  

V: Kaj pa s kupci? 

Ja, s kupci pa ja, tu bi rekel, da smo malo bolj občutljivi. Je treba vedet, da skoraj vedno 

vsaj 2 ali 3 delajo z enim kupcem, vsak na svojem delu. In pomeni, če nekdo nekaj slabo 

naredi to vpliva tudi na druga dva. To je pač nekaj, kar je direkt merljivo v denarju. Tukaj 

precej se opozarja, če in je kdo dal napačno oceno časa, če je kdo preveč časa rabil, da je 



 

 

 

nekaj naredil, če je kdo površen je pač vse povezano, če je nekdo površen v svojem delu s 

kupci, se to odraža v tem, kaj je kupec pripravljen plačat, se to odraža v nekih mesečnih 

ciljih, na strani prihodkov in potem je takoj vprašanje, zakaj smo dosegli 8, ne pa 10, 

čeprav smo vsi skup verjeli, da lahko. Ali je že to dovolj, da se to več ne ponovi. A spet 

pravim, napake so, so tudi dovoljene, ker se ve, da niso zanalašč. Kolikor bi bilo, da bi 

nekdo res zabušaval, bi se to hitro začutilo, in se ne bi želel spremenit, bi se hitro čutlo, 

potem pač poiščeš drugega človeka, ker celi ekipi slabo dela, in posamezniku, in podjetju.  

V: Kako pa gledate na notranjo konkurenčnost sodelavcev? Skrivanje znanja? 

Ne, tega ni, znanje se zelo širi, se spodbuja k temu, tudi ljudje radi povejo, se pohvalijo 

kaj vejo in spremljajo znanje en drugega. Ni neke konkurence, ni neke posebne 

tekmovalnosti med zaposlenimi, ampak bolj je kolegialnost, predvsem je kolegialnost. 

Tudi nimamo nobenega takega sistema, da bi recimo v prodaji je tako včasih, da so ljudje 

plačani po učinku, in seveda so potem konkurenca med sabo, kdo bo zdej za katero 

podjetje delal, bolj ali manj uspešno. Tega sistema ni. So prednosti in slabosti tega, to vem, 

ampak načeloma smo se bolj odločili za odprte karte in uspeh – smo vsi potem zaslužni in 

čim kaj zaj* smo tudi vsi potem tudi za to zaslužni za slabe stvari.  

V: Se pravi, to znanje, sva že prej rekla, tiho znanje, pač uporabe aplikacij … 

Znanje imamo recimo tako, če gre kdo na izobraževanje, ki VTP-1 krije, potem 

ponavadi za neko skupino, ki se jim zdi to zanimiv, pripravi nek povzetek tega 

izobraževanja in seveda poskuša na podlagi tega povzetka to znanje tudi vnest v kulturo, 

podjetje na nek način. V kolikor ima nekdo znanje, ki ga je čisto sam pridobil, je pa tudi 

njemu v interesu, da sodelavcu to pove, da bo sodelavec manj časa porabil, da bo njemu 

lažje potem. Precej se učimo drug od drugega. Kolikor je pač … to ni glih specifično, kjer 

samo ena oseba uporablja, potem ti ni smiselno, da se jaz ukvarjam s strežniki, če že dva 

obstajata. Ampak če pa bi se želel v to poglobit, pa če bi bili resursi, to se pravi čas, vem, 

da bi me ostali tudi to naučili in obratno. Zdej jaz enemu na financah nekaj razlagam, če se 

s tem ne ukvarja. Če pa bi hotel, pa mu jaz neke te stvari predstavim, ki jih jaz znam.  

V: Profili izobrazbe, kar se tiče, ekonomisti, … 

Največ je nekih tehničnih del, se pravi ali kakšen elektro faks, ali FERI … Računalniška 

smer pa elektro smer. Ekonomist mislim, da sem samo jaz. Vsi so bolj iz tehničnih smeri 

prihajajo. Izobrazba je večinoma 7. stopnje. Imamo tudi enega doktorja, zdej v kratkem se 

bo zaposlil en magister, govorim magister še po starem sistemu, en doktor … Ampak ni pa 

to pogoj, dosti jih je prišlo sem kot študenti in so v času dela tudi zaključili faks.  

Kaj pa iz drugih držav ste kdaj vključevali? 



 

 

 

Ja, naš prvi vodja razvoja je recimo bil iz Srbije. Imamo, imeli smo Irca, Kanadčana, 

mislim precej bom rekel ne da smo iskali Irca, ne, ampak bi v tem okolju iskali priložnost 

v podjetju našli smo se, zdej imamo te programerje iz Bosne oz. je v Bosni vsake toliko 

časa tukaj. Bolje je kakšen človek je, pa kakšno znanje je potrebno usvojit, pa način dela 

… Smo v takšni branži, da lahko nekdo dela tudi od doma, če hoče bit na morju celo leto, 

je lahko tudi na morju. Čisto … rezultati ne rabijo bit fizično tukaj.  

V: Se pravi dela od doma, kjerkoli je ? 

Tako je. Seveda spodbujamo druženje, da smo tu, vsaj enkrat tedensko da smo tu. 

Drugače pa smo redko. V enem mesecu smo 4x da se res vsi skup. Je tudi narava dela taka, 

da je ena ekipa na poti pri strankah čez teden, kljub temu, da zjutraj pridejo sem. Tudi 

sestanki, ki jih imamo, jih imamo dosti preko spleta. Potem ni nekih ovir, da bi zdej fizično 

moglo bit.  

V: Kaj pa če bi zdej mogu naštet minimalno tri ključne vrednote vašega podjetja? 

To je delo z naročniki, vedno mora bit 100 % in dejavno, karkoli se počne, drugo je 

odnos do zaposlenih, se pravi odprti pogovori, v dobrem in v slabem, to … Pa, spodbujanje 

nekih novih rešitev, cilje, želje, da vsi zaposlenih pride do neke rešitve, Tudi nekdo, ki na 

koncu koncev skrbi samo za telefone in dviguje, pa dalje posreduje klice, kako to še 

izboljšat, naredit lažje njemu in vsem skupaj. Do čisto konkretnih zapletenih stvari.  

V: Če bi recimo en zaposleni imel tako kot je bil res dobro, da bi se dalo nekje … spin-

off naredit, bi to spodbujali? 

Če je ekonomsko vzdržno, ja. Pač, seveda, ekonomsko vzdržno pomeni, da je 

ekonomsko vzdržno in da ne ogroža zdravega dela, ne. Če bi prišel vodja razvoja, pa rekel, 

jaz bi nekaj to pa to šel v svoj projekt, pa je VTP-1 investirala, pa bi se najprej vprašal, kaj 

pomeni izguba njega v tem delu, pol šele tist kaj nam lahko prinese ta novi del.  

V: Koliko pa bi cena recimo …poslovno okolje, recimo da je mislimo Slovenija, glede 

zaupanja? 

Včasih je bilo slabše, zdej je boljše. Z vidika nas lahko rečem, da smo se kar z 

zaupanjem srečevali, ampak težko bi rekel, da je to zaradi posameznikov, bolj kot narave 

dela pa v branži, v kateri smo pomeni pač težko je bilo takrat za nas, 2006-07, neko 

podjetje prepričat, da nam zaupa vse spove podatke, ki jih ima, obenem pa še nismo imeli 

referenc za pokazat., S tega vidika govorim, ampak to je kjerkoli … v katerem koli okolju 

bi ta pomislek vedno bil. In obenem nam je zdej spet težko govorimo zaupanje in 

nezaupanja, ker imamo toliko referenc od zadaj, pa toliko enih priporočil, da se več ne 

pojavlja vprašanje ... ne čutimo več vprašanja nezaupanja. To kar se tiče dogovorov raznih 



 

 

 

poslovnih, je pa verjetno tako povsod, večinoma držijo, so pa tudi posamezniki, ki malo 

drugače razmišljajo, imajo drug način dela. To je pa tudi del posla. Kar se tiče pa zaupanja 

med zaposlenimi to pa se nam zdi isto da mora bit temelj, da je to temelj. Nekih posebnih 

ukrepov to ni, ali pa, kako se zdej to zaupanje preverjat ali pa kaj naredit, da bi še boljše, to 

pa mora bit občutek ali pa zavedanje posameznika, kaj je dobil v roke od nas, pa kakšne 

možnosti so dalje. V tej smeri.  

V: Pa recimo sodelovanje s podjetji v smislu sovražnih ali prijateljskih prevzemov? 

Nimamo teh izkušenj.  

V: Pa ni, da bi kdo obratno delal za vas, da bi vas, … 

So bili neki namigi v smislu, dajmo nekaj kupit … načeloma to vse ... če nekdo pride z 

dovolj veliko ponudbo, je to tudi lahko priložnost. Nimamo nekih teh izkušenj, ali pa nekih 

skupnih nastopov proti tretji, tretjem podjetja, nekod ni, pa nekod ko se tudi s kom 

pogovarjam, nekak se tudi v tem krogu potem ljudi ki podobno razmišljajo, pa so neke 

podobne vrednote, s temi se več družiš, pa jih srečuješ, ostalih pa pač niti ne zgubljaš časa.  

V: Se pravu to sodelovanje z drugimi podjetji v smislu razvoja novih produktov … 

Ja. 

V: Pa se ti zdi, da ima neke pozitivne ? 

Da, do ima, v naši firmi, da vsaka stran nekaj časa vloži v razvoj, nekaj časa v 

marketing, potem naredimo neko skupno kampanjo, akcijo, dogodek, in interes obeh je 

pač, da dobi nove naročnike. Ali pa da dobimo vsi, cilj je seveda skupni naročniki. Nekdo, 

dosti dobro delamo ali pa smo v odnosih s konkurenco, se srečujemo na dogodkih, se 

pogovarjamo. Tudi, pa se je že zgodilo, da smo dobili kakšno priporočilo od konkurence, 

kjer smo mi imeli bolj primernejši produkt in obratno. Tudi mi smo dali kakšno priporočilo 

od konkurence, vseeno se mi zdi, da je bolje, če mi nečesa mogoče nismo primerni za 

nekoga, da to dobi slovensko podjetje, kot pa da se obrnejo na neko tuje podjetje. Pa tudi 

nimam … Ni nekih nizkih udarcev. Vsaj mi nismo začutili. So kakšni poskusi 

posameznika. So nas tudi že kopirali. Tega je dosti, da skopirajo celo spletno stran, celi 

produkt, do besed, vseh, ki ih mi uporabljamo, na naših promo materialih., Ampak to se 

vse na kratki rok se mi zdi … to traja dva tri mesece, pol leta, potem pa tudi tega podjetja, 

pa teh poskusov več ni. So tudi, in ko se srečujemo na konferenci se hitro vidi. Je kdo 

včasih recimo malo podcenjuje mala podjetja, recimo mi smo mala napram nekih 

globalnim podjetjem, ampak to se hitro … to … kupci to začutijo, ne. Težko imaš ti slab 

odnos do konkurence, pa dober odnos do kupca. Ampak ni tega. Tako da, nimamo nekih 

negativnih izkušenj sodelovanja s konkurenco ali pa z drugimi podjetji.  



 

 

 

V: Glede tveganja me malo bolj zanima, recimo če se primerjaš z nekim res klasičnim 

tržnim podjetje, ki nima nekega svojega razvoja, ste vi bolj pripravljeni prevzet neko 

tveganje pri 51.00? 

Ja, to je bolj narava vodstva. V tem primeru pač mene. Torej, bom rekel da … tveganje 

… težko to odgovorit ne, ker, če rečemo, a veš, če zdej gremo v ta projekt, če ga, če bo 

uspešen, dobite, ne vem, 10, da si lažje predstavljamo, če pa ne naredimo, ne naredite, pa 

boste 10 izgubili, ne … Zdej pa kaj je zdej tveganje? Če se samo na tega odločiš kaj dobiš, 

pa kaj zgubiš, to je za mene … napačno. Ampak v tem primeru se pač pogovoriš z ekipo, 

in če ti ekipa reče, ja … seveda, tveganje, se nekaj zalomi, ampak potem ni več pol pol … 

Vprašanje je, kje je zdej tveganje, če še vedno je tako tveganje, ko imaš vse informacije, 

veš kaj mislim povedat … 

V: Ja, ja vem, kaj misliš … 

Ja, to … Definitivno kar imam, imam vedno v mislih, da nikoli ne gremo neke projekte, 

ki bi lahko ogrozila obstoječe ljudi. To pa res, … da bi zdej šli neki projekt, da bi dali neke 

hude garancije, če se nam nekaj zalomi, da mi ne vplivamo, da bi neke odškodnine imeli, 

potem … zaslužek bi lahko bil s tega, pa to ne, da ne bi zaupali, v sebe ali kaj, ampak se mi 

zdi to nepotrebno tvegat. V ta del. Ja smo v preteklosti precej stvari že tvegali, da smo 

prišli do nekih točk v smislu kreditov in vsega ostalega, a se je izšlo kot dobro, odlično, 

tako da …Težko zdej rečem nekaj posebej o tveganju. Vse je … od situacije do situacije. 

Mah ne, ne bi šli zaradi neke z višjega zaslužka ne bi tvegal. Tveganje vse bolj do meje da 

tekoče poslovanje ni ogroženo.  

V: Ampak če zdej recimo ste v ekipi prepričani, da je ideja dobra? 

Ja, potem greš v to ja … Ja, ampak tudi če se izkaže, da je to bila slaba ideja, pa da 

neuspeh te ideje še vedno ne bo ogrozil zdravega dela, …  

V: Mislim, da je to to, ne.  
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V: Skratka jaz izvajam intervjuje v okviru svoje dr. disertacije. Proučujem VT 

podjetja, ki sodelujejo z akademskim okoljem, t. i. akademska podjetja . Na začetku 

me zanima, kako je nastalo do pobude za ustanovitev podjetja.  

Jedro ekipe izvira iz fakultete. Jaz in Štefan Furlan, ki sva direktorja, sva delala kot 

raziskovalca na fakulteti v laboratoriju za informacijske tehnologije in tam smo izvajali 

aplikativne raziskave za gospodarstvo. Ukvarjali smo se z izdelavo aplikativnih prototipov 

visoko transakcijsko intenzivnih sistemov, recimo delali smo za Telekom. Potem smo pa v 

bistvu prešli na stereo obvladovanja ali detekcije goljufij v Telekomih, videli smo, da je ta 

trg že zasičen in smo isto stvar skušali aplicirati na zavarovalništvo in smo tam naredili 

neko prototipno rešitev za iskanje rešitev v zdravstvenem zavarovanju. In v tem trenutku je 

v bistvu vsebina presegla akademske okvirje, zato smo skupaj z dr. Bajcem, ki je bil vodja 

laboratorija, naredili podjetje VTP-2, ki dejansko dodatno izvedel rešitev, ki je bila 

produkcijsko primerna. Ker pač fakulteta zna zadeve narediti do neke prototipne rešitve, 

ane, ne more pa se fakulteta pa akademska sfera ukvarjat z nekimi kot so vzdrževanje, 

spremljanje strank, prodaja. Ta meja je zelo dobro začrtana, kje poteka.  

V: Kaj pa to sodelovanje s fakulteto, ste morali podpisati kakšne licenčne …? 

Ja, ja, tako, mi smo morali vse to urediti, da smo dobili pravico, da to zadevo naredimo 

v okviru podjetja, a ne. In seveda smo potem tudi v prihodnosti, v prihodnjih letih 

intenzivno sodelovali s fakulteto na področju razvoja teh naših produktov.  

V: Pojmujete vaše podjetje kot razvojno raziskovalno ali bolj kot običajno tržno 

podjetje? 

Vsako podjetje mora biti tržno, a ne. Lahko ima neke razvojno raziskovalne korenine, a 

ne, ampak v končni fazi je treba dobit denar na trgu, kar pomeni, da ti to lahko da neko 

prednost, ne more pa to biti usmeritev podjetja. Razen, če imaš financerja, ki te pač 

financira, da raziskuješ, ampak to ni cilj podjetja.  

V: V čem se vaše podjetje razlikuje od podobnih podjetij? 



 

 

 

V Sloveniji imamo zelo veliko dobrih podjetij na področju IT-ja, tako da bi mi lahko 

rekli, da mo mi v eni stvari veliko boljši kot druga dobra podjetja, mislim, da to si ne bi 

upal trditi. Lahko pa rečem, da skušamo seveda ohranjat to neko prednost oz. uporabo 

najbolj najnovejših tehnologij, ugotovitev, tako iz organizacijske, kot tudi iz tehnološkega 

vidika.  

V: Kakšen je delež namenjate raziskovalno razvojni dejavnosti? 

Gotovo lahko rečemo, okoli 20 do 30 %. Seveda, to niso čiste bazične raziskave, ampak 

tu gre za dograditev tudi produkta, kar pomeni, da dejansko mi delamo produkt za trg. 

Ampak seveda skušamo pa biti pri izdelavi tega produkta dovolj dobri, da, ker imamo na 

drug strani svetovno konkurenco, in moramo biti dovolj dobri, da s kupci, da nas prvič 

spoznajo kot neke kredibilne partnerje, in drugič da nas izberejo proti naši konkurenci. In 

zaradi tega je treba vedno izboljševati produkt, kakršen je, nikoli ne moreš reči, sem 

produkt dokončal, in zdej bom 10 let iz njega dobival denar. Tega pač ni. Vsako leto je 

treba it korak naprej. Bit boljši. Pa iz katerega koli vidika, iz vidika uporabniške izkušnje, 

iz vidika funkcionalnosti, iz vidika optimizacije procesov, več komponent je važnih.  

V: V čem pa je inovativnost vaših izdelkov, storitev=? 

Inovativnost če gledamo recimo ... Najprej treba povedat, da smo mi zdej podjetje 

razdelili na dve podjetji. Za podjetje VTP-2 analitics, ki je hčerinsko podjetje VTP-2 d.o.o. 

smo pridobili tudi financiranje in to podjetje smo zdej usmerili v neko globalno zgodbo, ki 

je nam tak kapital, ki smo ga zdej pridobili, nam omogoča, da smo se strogo usmerjali v ta 

produkt in ga skušamo zdej lansirat na nek svetovni trg. Kakšna je naša prednost pred 

konkurenco, … konkurenc je veliko, ampak naš produkt je usmerjen izključno v 

zavarovalništvo, kar je zelo ozka specializacija. Točno orodja seveda pokrivajo neko 

analitiko, ampak za poljubno področje. Mi smo se pa usmerili v to, da smo razvili produkt 

izključno za zavarovalnice, da optimiziramo delovanje in poslovne procese za 

zavarovalnice, kar je ena velika razlika proti drugim. Druga stvar, ki je v bistvu, ki nas 

razlikuje od drugih, pa ne od vseh, je to, da smo dali našo rešitev v cloud, kar pomeni, da 

uporabljamo poslovni model softwer za service, s katerim skušamo v bistvu zamenjat 

obstoječe standardne modele, licence in vzdrževanje, ker SAS v bistvu lahko omogoča da 

naslavljaš večje število strank, in tudi stroški pridobitve posamezne stranke so nižji, kar je 

trenutno model, ki je najbolj prodoren na celem svetu. Sicer pa je tukaj vprašanje, s 

katerim se srečujemo, če je finančna industrija oz. zavarovalništvo pripravljeno iti že v ta 

korak, v to odločitev, da bojo svoje podatke gostili na zunanjih strežnikih. To je pa seveda 

tveganje, ki je s tem povezano. Ampak sej študije kažejo, da gre v to smer.  



 

 

 

V: Kaj pa te svoje rešitve vi zaščitite v obliki kakšne licence ali …? 

V bistvu patentov nimamo. Imamo pa, ponujamo pa stranki še vedno možnost 

postavitve rešitve v svoje okolje, ker govorim o standardni licenci za uporabo našega 

produkta, plus vzdrževanje, plus potrebne spremembe za njihovo okolje. Če pa govorimo o 

tem poslovnem modelu na oblaku, pa pač stranka plačuje uporabnino, uporabo storitve 

naše. Imamo dve vrsti možni. Plačevanje za naše storitve.  

V: Kaj pa blagovne znamke, imate zaščitene? 

Zdej smo v postopku registracije blagovne znamke VTP-2 Analitics, ki predstavlja to 

našo novo podjetje. Imamo tudi blagovno znamko za Admiral izdelano. To spet ni tako, to 

je pač neka nuja in ne vidimo v temu neke koristi za poslovanje, kot je ključen del, ki bi 

nam pomagal pri prodoru na tržišče.  

V: Nekaj vprašanj glede notranje organizacijske strukture … Kako je podjetje 

organizirano? 

Podjetje je organizirano, če govorim podjetju, ki je usmerjeno v Admiral, razdeljeno je 

v več nekih enot v podjetju. Eno je razvoj, potem imamo prodaja in trženje, pa operativa, 

to so take tri glavne ločnice. In potem še razvoj pa v prejšnjem, vodim jaz, prodajo in 

trženje pa drug direktor, tako da imamo interno razdeljeno vodenje med sabo.  

V: Kako bi ocenili sodelavci, recimo pridejo, do vas brez problemov, ali ne rabi … 

se mora prej najavit? 

Mi smo majno podjetje, in se tudi v skladu s tem koliko smo mejhni, so odnosi v 

podjetju niso formalizirani., Mi smo bolj ali manj ena ekipa, mi nismo pač ki imasta dva 

direktorja, ampak tukaj nima smisla se it neke formalizacije, v tem smislu.  

V: Kaj pa projektno delo? 

Projektno pač, ko dobimo projekt, se organizira projekta ekipa znotraj razvoja, določi se 

vodjo projekta, ekipa, ki bo delala na implementaciji projekta, in potem ta projekt poteka, 

se od začetka do konca se spremlja mejnike in projekt ko se zaključi, gre v neko fazo 

vzdrževanje, standardno, kot povsod drugje se mi zdi.  

V: Kje sestavlja projektne ekipe je recimo nek sodelavec iz razvoja, sodelavec iz 

marketinga, kako so sestavljeni? 

Ja odvisno v kateri fazi je. Če govorimo o fazi pridobitve projekta, govori, sodelujeta 

prodaja  najprej seveda marketing, da pridobi nek moment na trgu, potem ko pridemo do 

konkretne stranke, se da, prevzame zadeve prodaja. Iz vidika tehnične ekipe seveda 

prodaja potrebuje neko podporo tehnično, za predprodajne aktivnosti, ko pride do 

realizacije posla potem prevzame zadeve projektni vodja, se naredi neka interna 



 

 

 

primopredaja in seveda potem dodatno pride še do tega, da se vzpostavi nek ključni 

kontakt s stranko, ki lahko ga vodi tudi projektni vodja, nek acount manager in potem, ko 

dejansko se projekt izpelje, se pravi projekt preda v izvajanje deliverju, delivery 

menedžerju in podporni ekipi, interna primopredaja, potem pač tako poteka. In seveda pol 

še od takrat naprej prodaja skrbi za stranko.  

V: Je vaše podjetje sodelovalo ali pa sodeluje v nekakšnih skupnih projektih z 

drugimi podjetji? 

Ja, mi imamo zelo veliko partnerjev. In seveda skušamo z njimi sodelovat. Imamo po 

eni strani tudi prodajo izvajamo preko naših zunanjih prodajnikov, ki niso zaposleni direkt 

v podjetju. Že to je en način sodelovanja s poslovnimi partnerji. V kolikor pa vidimo tudi 

možnosti na trgu, da bi kakšna stvar lažje izpeljali v skupini podjetij, pa pač oblikujemo 

konzorcij, in skupaj delujemo. Tako, to so čisto pač ustaljeni načini sodelovanja.  

V. Kaj pa ti projekti so financirani iz javnih sredstev?  

Ja, bolj ne kot pa ja.  

V: Vi se prijavljate s temi konzorciji večinoma na javne kakšne razpise, ali …? 

Ne, s konzorciji delujemo bolj na trgu, a ne. Se pa tudi zaradi tega, ker imamo bolj 

inovativno naravo našega dela, smo bili pa tudi v preteklosti uspešni na raznih razpisih. 

Ravno zdej zadnji, ki sem ga omenil, je bil zdej tak, smo bili uspešni na javnem razpisu SK 

200, smo pridobili pač kapital za rast iz strani Slovenskega podjetniškega sklada. In tukaj 

seveda je ena stvar, ki se mi zdi zelo pozitivna iz vidika države, da podpira taka podjetja. 

Ker pač konkurenca je močna in težko je dobit iz operativnega denarnega toka dovolj 

sredstev, da lahko se greš produktizacijo. V preteklosti smo tudi že v bistvu delali na 

različnih tenderjih, ki smo jih dobili, tako da smo tudi preko tega lahko v preteklosti razvili 

določene module, ki jih morda drugače ne bi.  

V: Torej se vam zdi to sodelovanje z drugimi sorodnimi podjetji, organizacijami v 

okolju koristno? 

Ja, seveda.  

V: Kako pa ocenjujete lokalne in regijske razvojne projekte? 

Kakšen pa to recimo primer takšnega projekta? 

V: Recimo, kakšni start-up projekti v tem smislu, sodelujete pri teh? 

Jaz mislim, da to so gotovo zanimive zadeve glede stopnje v kateri je podjetje. Za nas 

coworking ni zanimiv, ker smo že prerasli to stopnjo, da bi rabli … men se zdi coworking 

zanimiv predvsem s tega vidika, kot prvič zmanjšaš stroške, kot drugič pa tudi dobiš neke 

ideje, kako se kakšne stvari dela, a ne? Ko moraš pa ti v bistvi podjetje pet let, pa ne rabiš 



 

 

 

več teh izkušenj, ker imaš že svoje, in svoje prostore, tako da … Gotov je ta oblika se mi 

zdi bolj primerna za podjetja, ki so šele začela razvijat svoje produkte.  

V: Kaj pa v smislu pridobivanja nekih kadrov? 

Ja, to pa vprašanje, a ne, koliko lahko coworking na to vpliva. Če govoriva o 

cooworkingu, ker tam načeloma delujejo skupaj ustanovitelji različnih podjetij in dejansko, 

če iščeš nove priložnosti poslovne, da bi iskal nekega partnerja za nov podjetje, se mi zdi 

to ful koristno, da se lahko oblikuje neka interna ekipa, ki naredi potem podjetje, a ne. Za 

iskanje kadrov za posamezno podjetje mislim, da tam niso pravi ljudje, ki bi bili … bi bili 

gotovo primerni, ampak razvijajo svoje zgodbe. Oni so usmerjeni v svoje zgodbe, ti si pa v 

svojo. Je pa res, da lahko vedno koga dobiš na svojo barko, tako da, bi rekel, da je 

možnost, ampak doslej se tega nismo posluževali, tako da lahko bolj na pamet govorim. 

Kar pa je, pa iščemo po standardnih kanalih, oglasih in podobno.  

V: Kje pa pridobite največ informacij in znanj za razvoj produktov? 

Ne vem, obiskujemo konference, recimo, ne. Gotovo iz tehničnega vidika je to 

pomembno, da je razvojna ekipa seznanjena z zadnjimi trendi, dognanji, tehnologijami. Za 

vsebinski del, v katero smer pa bi šel produkt, se pa udeležujemo strokovnih konferenc iz 

zavarovalništva in tam seveda govorimo tudi s strankami, potencialnimi strankami in 

gledamo kar je konkurenca. Po drugi strani pa tudi govorimo z našimi obstoječimi 

uporabniki in jih sprašujemo, kaj bi mogoče lahko spremenili, kaj je dobro, kaj bi lahko 

bilo še boljše. To teh kanalov je gotovo ogromno. Pa seveda tudi razni članki in podobne 

zadeve.  

V: Na Agenciji za raziskovalno dejavnost imate prijavljeno tudi raziskovalno 

skupino …? 

Ja, na VTP-2u imamo, na Pa še nimamo. Bomo šli zdej v proces ustanovitve, da bo tudi 

na hčerinski družbi ustanovljena. Smo bili tudi uspešni na projektih smo tam dobili še ene 

par sodelavcev, ki so še zdej pri nam.  

V: Kaj pa kakšni mladi raziskovalci? 

Ja, ravno to v bistvu, a ne. Mi smo imeli MR že dolg časa, on je doktoriral, potem se je 

odločil da bo delal na Fakulteti za računalništvo in informatiko, imamo pa tudi druge v 

bstvu mlade raziskovalce, ki so, eni so bodisi pred koncem študija, eni pa dejansko so že 

doktorirali in so tukaj zaposleni. Delajo pa v bistvu delno kot raziskovalci, delno pa kot 

razvojniki. Neka taka mešanica se nam zdi najbolj zanimiva. Ker v bistvu po eni strani 

lahko raziskujemo bolj napredne zadeve, a ne, jih ljudje, ki so sposobni delat, po drugi 

strani pa morajo tudi ti delat na produktizaciji čist z vidika razvoja, kar ni čisto znanstveno, 



 

 

 

je pa zagotovo za podjetje zelo pomembno. In moraš najti pravilno razmerje med tema 

dvema vsebinama. In moraš kdaj vedet kdaj dap eni komponenti več poudarka, drugič pa 

drugi komponenti več poudarka.  

V: Prej ste mi že nekaj omenili, kako pomembno se vam pa zdi za poslovanje 

vašega podjetja znanje, ki nastaja recimo na fakultetah, na univerzi? 

Ja, gotovo je zelo pomembno, da dobimo kader, ki je sposoben, ki je ambiciozen, ki ima 

določene predstave, kako izgleda delo v podjetju. Jaz mislim tako, pač težko zahtevaš od 

nekoga, ki je na fakulteti, da pač ga boš posedel na stol, pa da bo že od prvega dneva delal. 

Važno pa je, da ima neke cilje, pa da bi se rad naučil delat. In seveda, da ima tudi 

sposobnosti, da se lahko nauči. Seveda mora imeti neko predznanje tehnično. Programer, 

ki nima tehničnehga predznanja pa začneš mu recimo to fakulteta tehnične smeri, mogoče, 

je zelo težko pač pride noter v ekipo. Seveda pa obstajajo tudi taki, ki niso končali 

fakultete, pa so tudi zelo dobri razvojniki, ampak jih je bistveno manj kot pa tistih iz 

fakultete.  

V: Se pravi zdaj formalna izobrazba ni ravno pogoj za začetek dela? 

Ja, jaz bi rekel, da dolgo časa smo mi kar gledali, da dobimo kadre s 7. Stopnjo 

izobrazbe minimalno, a ne. Res naredimo izjeme, ampak naredimo jih res redko. In mora 

nas potem prepričat znanje. Ne želimo pa dobit nekoga, ki nima ne formalne izobrazbe, niti 

nima kaj za pokazat. Takih pa ne moremo zaposlit. Seveda pa je zelo pomembno, da 

visokošolstvo ohranja neko kvaliteto, a ne. Ne bi radi prišli do tega, da bi čez 10 let rekli, 

da npr . diploma ni toliko vredna, kot je danes. Se mi zdi zelo pomembno, da dejansko je 

bolj pomembno, da manj ljudi dejansko doštudira, pa da lahko podjetje reče, ja ta, ki je pa 

delal recimo na tej fakulteti diplomo, ta pa nekaj zna, a ne. Ker recimo imamo tudi koliko 

je teh v Sloveniji, ki jih rangiramo v podjetju nižje, kot pa recimo druge. 

V: Kaj pa med sodelavci, če pride do neke napake, kako to obravnavate pri delu? 

Se mi zdi zelo … skušamo, da se iz napak nekaj naučimo, se pa tu, … Jaz tako mislim, 

če vsak da vse od sebe, napake se naredijo, ampak ne smejo bit namerne pa ponavljajoče. 

Vsi se pa lahko zmotimo, kajne.  

V: Pa recimo, če se pojavijo kakšni konflikti, kako jih rešujete?  

Pa nimamo kakšnih tako konfliktnih situacij sploh toliko v podjetju, da bi lahko rekel, 

vsak konflikt, če bi do njega prišlo, do njega pride, skušamo rešit čim bolj objektivno in da 

čim manj opletamo neke osebne zadeve, če je do njih prišlo, ali pa kaj takega. Mora dat vse 

na mizo in vidimo zakaj je do tega prišlo. Skušamo seveda še prej pridet do konfliktov 

nekak peljat zadeve da do njih sploh ne pride.  



 

 

 

V: S katerimi fakultetami najbolj sodelujete? 

Seveda najbolj za računalništvo in informatiko, pa tudi iz vidika kadrov, pa tudi s 

fakulteto FMF matematiko in fiziko. To nekak sta dve naši najbolj pomembni fakulteti, 

sicer s FMF-jem nimamo formalnega sodelovanja, iz vidika nekega dela a ne, to bolj s 

FRI-jem a ne. Ampak s FMF-ja pa tudi dobimo kakšne kadre, mlade raziskovalce recimo.  

V: Kaj pa v tujini, če imate slučajno … 

V tujini tudi sodelujemo, ampak tako, imamo tudi določene sodelavce zunanje, a ne, ki 

jih po potrebi lahko pokličemo, a ne, tudi na Stanfordu, a ne, ampak to so bolj taka 

projektna sodelovanja, ki niso stalna.  

V: Kako pa poteka komunikacija med vodstvom in sodelavci v smislu 

Imamo mesečni sestanek podjetja, kjer so udeleženi vsi zaposleni. Na mesečnem 

sestanku podjetja se pač pove kaj je novega na prodaji, na marketingu, kakšno je stanje na 

projektih, kakšno je stanje na kadrovskem področju, vsake tri mesece pa predstavimo tudi 

v bistvu strategijo in strateške usmeritve za tri mesece. Kronično delovanje, vsakič pa 

kjerkoli, če pride do kakšne pomembne zadeve že sproti mogoče lahko omenimo. Amapk 

načeloma se nam zdi, da to enkrat mesečno sestanek popolnoma zadošča, da so zaposleni 

seznanjeni z vsem, kar se pomembnega dogaja.  

V: Sodelavci imajo tudi možnost dodajanj kakšne povratne …? 

Vsi imajo možnost da dejansko predstavijo, če želijo kakšne priložnosti, ki bi bile 

zanimive za podjetje. To pomeni vsak sodelavec ima možnost, da predstavi svojo idejo, kaj 

misli, da bi lahko delal v podjetju. To z eno kratko predstavitvijo, ki mogoče že vnaprej 

sam razmisli, kaj bi lahko delal, kdo bi bil kupec, kaj točno bi prodal, kako bi to zgledalo, 

mogoče tudi na grobo da se oceni potencial. Potem se ta vsebina preda upravnemu odboru, 

ki pa to pač pregleda, pogleda če je v skladu s strategijo podjetja in potem če je, lahko iz 

tega nadaljujemo potem v projekte recimo.  

V: Kaj pa če se primerjate z ostalimi podobnimi podjetji recimo ocenjujete, da je 

vaše podjetje pripravljeno prevzeti večje tveganje pri nekih poslovnih odločitvah? 

Zdej tako vprašanje, kaj je to tveganje. Zdej, mi skušamo pač razvijat produkt, 

zagotavljat dovolj sredstev, da ga razvijemo naprej in se dolgoročno z njim, da ga 

plasiramo na trg. To pomeni, da imamo poslovanje razdeljeno na en način v strogo 

produktni del, a ne. Seveda moramo pa poleg izvajat ostale storitve, ki zagotavljajo denarni 

tok za ta produkt. Pod črto morajo bit stvari pozitivne. To pomeni, mogoče ko mine par let, 

se tudi ta stopnja tveganja, ki si jo pripravljen sprejet zniža do te mere, da si zmerom bolj 

… da se zavedaš, da ni nujno dobro. Ampak to mislim, da to težko razumeš takoj, ko 



 

 

 

razumeš podjetje. Je lažje čez par let. Tako da skušamo dejansko na nek način 

konzervativno poslovat. Ker to je na dolgi rok bolj stabilno, kakorkoli gledamo.  

V: Kako pa rešujete morebitne spore v odnosih s strankami recimo? 

Do zdej kakšnih sporov še nismo imeli, in tudi nobena stranka ni zaradi spora 

odpovedala sodelovanje. Skušamo se stranki vedno približat in najti eno skupno pot, ne 

vem, če to pomeni, da moramo kdaj kje popustit na kakšni stvari, da damo kaj več, nam je 

zelo pomembno, da so stranke zadovoljne. To je veliko več vredno, kot pa da na kratki rok 

skušaš dobit neke dobičke od stranke. Tudi dolgoročno ni vzdržno.  

V: Kako pa gledate na notranjo konkurenčnost sodelavcev? Če prihaja do 

kakšnega medsebojnega skrivanja znanja? 

Ja, tega ne podpiramo. Vsa kultura podjetja je usmerjena v to, da dejansko to ni 

zaželeno in tudi cilje je treba znat delit. Skušamo tudi dobivat take sodelavce, ki jim to ni v 

interesu. To je v interesu tistim, ki mogoče niso … v resnici hočejo nekaj imeti zase, 

mislijo, da so nenadomestljivi, takih pa nočemo. Kar mi želimo je, da vsi skupaj nekaj 

naredimo kot ekipa. In če pač nekdo nekaj ne zna, mu drug pove, čeprav bo s tem mogoče 

izgubil del svojega vrtička, ker ne Je pa res, da je to velik lažje to delat v podjetju z 10 kot 

100 ljudmi. Ne morem si predstavljat, oz. komentirat, če bi lahko tako stanje vzpostavili 

tudi če bi imeli 100 ljudi. To je v bistvu vprašanje. Kdaj je tista meja, ko izgubiš nadzor 

nad tem, in če lahko narediš kaj na tem, da ga ne izgubiš, tega pa ne vem.  

V: Menite, da je pomembno nekatere poslovne tehnološko pomembne informacije 

v okviru podjetja? 

Ja.  

V: Kakšne so mogoče vaše izkušnje s tem? 

V podjetju pač imaš določeno znanje, ki te razlikuje od drugih na trgu in se tega ne 

moreš ostalim na pladnju zastonj prinest. To je znanje, ki tebe razlikuje od drugih, ki si ga 

pridobival mogoče več let in ni v interesu podjetja, da ta znanja dejansko nekomu daš 

zastonj, bodisi strankam, na en način, bodisi konkurenci preko raznih javnih predstavitev, 

ki so javno dostopne. Tako da vedno moraš pač vedet kaj predstavit v javnosti, razmislit, 

kako to dolgoročno vpliva na to, kar gradiš.  

V: Kako pomembna je za vas okoljska, oz. družbena odgovornost? 

Družbeno odgovornost v bistvu, s tem se toliko še ne soočamo, do neke mere, ker smo 

zaenkrat še premajhen podjetje, da bi lahko tukaj kaj naredili bistvene premike, ali pa 

spremembe, a ne. Skušamo pa nekak na en način bit odgovorni do okolja, v katerem 



 

 

 

delujemo, a ne. In se tudi odzovemo na vsako ponudbo, predlog, ponudbo, ki jo pač 

dobimo iz tega vidika.  

V: Katere vrednote pa najbolj cenite, če bi jih morali našteti ene tri ali pet? 

Vrednote … Ne vem, cenimo poštenost. Lojalnost. Inovativnost - je to vrednota, ali ni? 

Se mi zdi zelo pomembno nek fer plej, to se mi zdi ključno in do sodelavcev in do trga, do 

strank, to se mi zdi zelo pomembno, da si pač pošten.  

V: Izobrazbena struktura vaših sodelavcev kar se tiče različnih profilov so 

večinoma naravoslovno tehnične …? 

Ja, v bistvu razvoj ja, marketing pa v bistvu družboslovno. Pa prodaja. Oz. prodaja 

mešano mogoče. Ker v bistvu tudi tehnični kadri, nekateri pač nimajo tudi veščin za 

prodajo, pa trženje, a ne? Pa tudi znanj ne. Obratno pa seveda tudi tisti ki so na marketingu 

in prodaji niso tehnično podkovani. Se pa dostikrat zgodi, da tudi iz tehnične sfere nekdo 

preide v preservice, in mogoče potem tudi v prodajne aktivnosti, obratno pa seveda bolj ne.  

V: Kako pa dosegate povezovanje znanja različnih disciplin? So enakopravne med 

sabo, ali katera prevladuje? 

Jaz mislim, da dve ključni funkciji v podjetju sta prodaja in razvoj. In moreš, če ene 

nimaš, pač nisi nič naredil, pač moraš obedve imet, pa še razvoj, da nekaj narediš, pa 

prodajo, da nekaj prodaš, in seveda, vsako potencialno stranko, ki dobimo, je pa cilj, da se 

v čim večji meri sodeluje, da pač uspešno zaključimo prodajni cikel, a ne. Tako, da eni pač 

dajo svoje kvalitete, drugi dajo svoje, in to je pravilen način, da dejansko prideš na koncu 

do končne zmage.  

V: Prej ste omenili, da po potrebi vključujete tudi sodelavce iz tujine. Kako pa 

obravnavate sodelavce iz drugega okolja? 

Zdej tako, kulturno okolje je bom rekel dosti podobno, ker večinoma govorimo v EU, 

Avstrija, Madžarska, Poljska, Nemčija, … To je ena smer, v katero gremo. Druga smer je 

bolj jugo-vzhod. Recimo Hrvaška, Srbija, Makedonija, recimo, a ne. In nekak Slovenci 

smo z dvema tema kulturama nekak zgodovinsko povezani, tako da jaz mislim, da … Mi 

obadva načina razmišljanja razumemo, pa se znamo prilagodit obema, ker sta malo 

mogoče različne, smeri razmišljanja za obadva taka trga, nimamo pa tako kakšnih posebnih 

težav. Smo pa imeli neke partnerje bolj iz drugih področij, kot je npr. Egipt, tam pa 

dejansko nismo prišli nekak do kakšnih rezultatov.  

V: Pa še nekaj vprašanj glede lastništva podjetja. Imate mogoče v prihodnosti 

kakšen načrt, da bi sodelavce vključevali v solastništvo podjetja? 



 

 

 

Ja to je gotovo dober način da dejansko obdržiš najboljše ljudi, a ne. Da pač oblikuješ 

nek ta bazen opcij. Ampak jaz mislim, da tlele glavna težava tega je slovenska zakonodaja, 

ki tega ne omogoča. To pomeni, to je v tujini bistveno lažje rešeno. V Sloveniji pa to 

naredit pravno pravilno formalno skoraj nemogoče, a ne. Tako da, tukaj je v bistvu 

sistemska težava. Tudi podjetja, ki bi se za to odločala, tega ne naredijo ravno zaradi tega. 

Mogoče tudi to eden od razlogov zakaj kakšna podjetja gredo v tujino. Ker mislim, da 

moraš v Sloveniji, če oblikuješ prodajno opcijo moraš že na začetku plačat davek na 

dobiček, kar je seveda čista neumnost, ker dobička sploh še ni.  

V: Kako pa sodelujete, kakšno je zaupanje med podjetji oz. do drugih podjetij? V 

poslovnem okolju recimo v Sloveniji? 

Nekatera podjetja so partnerji, nekatera so konkurenca. Nekateri so lahko oboje, tako da 

mislim, da to popolnoma na osebni ravni to deluje, a ne. Med posameznimi vodstvi 

podjetij. Pač, kot povsod drugje.  

V: Kaj pa recimo se združujete z drugimi podjetji v smislu recimo kakšnih 

prijateljskih prevzemov oz. …? 

Ne toliko prevzemov, ampak pri izvedbi projektov se. Kjer so skupni interesi se seveda 

z veseljem pač … stopimo v kakšno zgodbo in tudi obratno, če koga rabimo, pokličemo 

tiste, za katere mislimo, da so primerni za kaj takega.  
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V: Na začetku me zanima kako je prišlo do ustanovitve podjetja? 

Partnerja, ki sta ustanovila podjetje, sta delala v enem znanem gradbenem podjetju pred 

25 leti. Identificirala sta potrebo, takrat se je pač računalništvo in so inžinirji potrebovali 

podporo pri projektiranju. In tako sta ustanovila podjetje, ki se je začelo s tem ukvarjati. Se 

pravi z razvojem programske opreme za pomoč pri projektiranju za nizko in visoko 

gradnje. Šlo je vzporedno z razvojem tehnologije, računalniške in tako.  

V: Pojmujete vaše podjetje bolj kot raziskovalno-razvojno ali kot tržno podjetje? 

Bolj kot tržno, vendar ker se ukvarjamo z razvojem programske opreme je to razvojno. 

Na vsak način. Raziskovalno pa v manjši meri.  

V: Kaj pa glede način dela in organizacije ... se razlikuje od drugih podobnih podjetij? 

Mislim, da niti ne bistveno. Če gledamo softwearska podjetja.  

V: Bi znali ocenit delež dohodka, ki ga namenjate za raziskovalno-razvojno dejavnost? 

Jaz mislim tam nekje med 30% in 40%, zelo tako na »palec« rečeno.  

V: Koliko sodelavcev pa se ukvarja vglavnem z (?) 

Če to smatramo kot razvoj programske opreme, potem okrog 20, je tistih razvojnikov. 

Od 30, se pravi 2 tretjini.  

V: Smatrate vaše storitve kot inovativne? 

Ja, nekatere so. 

V: Zakaj pa? 

Zato, ker je potrebno na trg lansirat neke nove rešitve, ki so unikatne, ki jih prej nišče ni 

naredil. Ker nam to uspeva spraviti v življenje, inovacija je nekaj kar je potem na trgu in se 

uporablja. Mislim, da smo inovativni ja, smo tudi dobili že določene nagrade na tem 

Forumu inovacij. Je pa pri razvoju programske opreme to vedno izziv.  

V: Kako je z ... zaščitami? 

V Evropi se programske opreme po sebi, ne da patentno zaščiti. Da se samo če je to 

vezano na neko ... na pravo, na nek (?). Ampak pri nas gre bolj za podatke, za neke baze 

podatkov, za uporabo teh podatkov in se tega ne da zaščiti. Smo pa bili prepozani kot 

inovativno podjetje, na teh Forumih inovacij in tako naprej.  

V: Imate kakšne zaščitene blagovne znamke ali kaj takšnega? 

Ne, zaščitenih nimamo. Smo pa, se zavedami da bi bilo potrebni iti v to. 

V: Kako pa je vaše podjetje organizirano .... v smislu oddelkov? 



 

 

 

Mi imamo več oddelkov. Se pravi okoli, infrastruktura, visokogradnja, strojna oprema 

kot podpora. Horizontalno ali vertikalno, nevem, je pač tudi raziskovalna skupina, ki 

podpira vse te oddelke.  

V: Se pravi, da to skupino predstavljajo ljudje iz različnih oddelkov? 

Ja tako, ljudje iz različnih oddlekov. In recimo tudi, ko prijavljamo kakšne projekte, ta 

raziskovalna skupina pomaga vsem pri teh prijavah, na različne teme. In tudi izobraževanje 

je takšna dejavnost, ki pokriva vse, vse vsebinske oddelke. Imamo center za izobraževanje, 

učilnico kjer se naši uporabniki seznanjajo z našo programsko opremo. Organiziramo 

tečaje in tako. 

V: Ste zaposlovali kakšne mlade raziskovalce? 

Ja, smo. 

V: Pa ste jih potem zaposlili? 

Obdržali ja. 

V: Kaj pa praktikante? 

Ja, tega pa imamo tudi »skozi« veliko. Nekje 13 je že bilo.  

V: Kaj pa bolj preferirate, da imajo dokončano neko stopnjo izobrazbe, formalno? 

Ti praktikanti, to je v okviru njihovega izobraževanja. To je bilo včasih 6 mesečno, 

recimo tam iz strojne fakultete, pa elektro pa tudi računalništvo. Sedaj je to 3 mesece. Mi 

jih vključujemo tudi v naše delo in eden od njih je tudi dobil potem delovno mesto, večina 

pa pač ne. To je krasen način za spoznavanje.  

V: Pa se zgodi, da zaposlite tudi nekoga, ki je brez neke formalne izobrazbe, ima pa 

neka znanja? 

Se je tudi že zgodilo. Je pa pri nas največkrat postopek tak, da najprej skupaj delamo. 

Ali je to honorarno, ali preko nekih takih praks ali preko mladih raziskovalcev. Malokdaj 

se zgodi, da bi zaposlili nekoga čisto preko razpisa, ne da bi karkoli prej skupaj počeli. Se 

je pa tudi že zgodilo, ko je bilo nujno, smo tudi to že delali.  

V: Kaj se pa tiče sodelovanja z drugimi podjetji v skupnih projektih? 

Ja, tukaj je problem slovenski, tudi naš na CGS-u, da je tega sodelovanja premalo. Ne 

bom rekla da ga ni, ker je. Imamo par podjetih, s katerimi delamo tudi sicer in tudi na 

projektih. Bi se pa sigurno dalo veliko še narediti.  

V: S katerih virov pa so bili ti projekti financirani ... če? 

Ne to so čisto projekti, ki niso bili financirani od ... ne mislim, da res ne. Tisto kar je 

bilo od evropskih projektov in to smo imeli kot partnerje bolj fakultete in inštitute. Ta 



 

 

 

partnerstva, ki sem jih omenla z podjetji, pa so recimo ko kandidiramo za javna naročila, se 

povežemo in skupaj opravimo kak takšen projekt.  

V: Ste trenutno ali ste bili v preteklosti vkljuleni v kakšne podjetniške mreže? 

Ne, nismo se s tem veliko ukvarjali. Zdaj se sicer s to pametno specialiacijo ukvarjamo. 

Smo eno pobudo dali, ampak to se je sedaj pravzaprav komaj začelo. Sodelovali smo v 

pobudi, tudi predstavili v Šiški spomadi, ko je bila predstavitev izbranih pobud. Tam je 

bilo res povezovanje večih podjetij v tej naši pobudi. Tako, sedaj pa čakao razpis za naprej.  

V: Kje pa dobite največ informacij in znanj za razvoj izdelkov? 

Največ se generira preko našega kontakta s strankami, ko vidimo kaj pravzaprav 

potrebujejo. To je gotovo najbogatejši vir. So pa gotovo vir tudi razne konference in 

strokovna srečanja, kjer se identificira kakšna potreba. Ker smo podjetje, moramo tudi 

prodati. Če ni potrebe pri strankah, tudi ni smiselen razvoj nečesa. 

V: Kako pomembno pa se vam zdi za poslovanje vašega podjetja, znanje, ki nastaja na 

fakultetah, v tem akademskem okolju? 

To znanje je dobrodošlo, je pa dostikrat ga potrebno dopolniti z bolj praktičnimi 

veščinami. Nekako je potrebno vsakega mladega, ki pride iz fakultete ga je potrebno 

nekako vzgojit. Je pa res, da imamo najrajši ravno mlade iz fakultete, zato ker je to 

oblikovanje lažje. Kot pa dobiti nekoga, ki je že izoblikovan v nekem drugem podjetju. 

Ker gre le za način razmišljanja, gre za način dela, gre za vključitev v kolektiv, ki dela po 

nekem principu. In je take mlade najlažje oblikovati.  

V: Imeli ste te aplikativne (?) projekte, v okviru ARRS-ja. Še je bilo kakšno drugo 

sodelovanje ...? 

Ja tale ARRS, mi nismo bili toliko aktivni. To so bili res manjši projekti in bolj v 

preteklosti. ARRS postaja vedno bolj vir financiranja za bolj bazične, ne toliko aplikativne 

raziskave. Mi smo bolj aktivni na teh projektih, ki so namenjeni gospodarstvo. Naprimer 

Eureka, Eurostars, to smo delali.  

V: Pa tam ste se tudi povezovali vrjetno? 

Ja, smo. Tam smo se z fakultetami, inštituti ampak tudi v tujini je bilo potrebno imeti 

partnerje, podjetja in tudi inštitute.  

V: Ime kakšega inštituta ali pa fakultete iz tujine? 

Ja, seveda. Cank ZAMG(?) – meteorološka služba v Avstriji, SHMI - meteorološka 

služba v Bratislavi, Slovaška. Tole so nam bili glavni partnerji. Smo pa sodelovali tudi v 

projektu Central Europe, kjer je bilo pa 16 partnerjev iz cele Evrope.  

V: Kako pa poteka komunikacija med vodstvom in sodelavci/delavci? 



 

 

 

Tukaj nevem kaj bi odgovorila, ali dobro ali slabo ali ...  

V: V bistvu ... en vidik je ...  

Kako je formalno? Mi funkcioniramo s ustaljenimi sestanki, kjer si izmenjamo vodje 

oddelkov oziroma poročamo, kaj smo počeli in predvem s kom. Da ugotovimo ali imamo 

mogoče skupne stranke hkrati v obdelavi oziroma, da sodelujemo. To je formalna oblika. 

Drugače mi nimamo nekih strogih pravil komuniciranja tukaj. Je majhen kolektiv in ni 

nobene potrebe.  

V: Kakšna pa je frekvenca teh sestankov? 

Na 14dni je takšen sestanek, kjer si res to vse izmenjamo. Drugače pa obvezen letni 

razgovor z direktorji. To res izvajamo, temeljito. Ostalo pa je tako.  

V: Kaj pa glede sprejemanja glavnih poslovih odločitev? Kdo ima največ vpliva nanje? 

Mi imamo 2 direktorja in glavne odločitve gredo preko njih. Je pa tako, da odločanje 

nikoli ni vezano samo na njune odločitve, vedno šteje mnenje tudi sodelavcev.  

V: Če se primerjate z drugimi podobnimi podjetji, bi rekli, da je vaše podjetje 

sprejemati večje tveganje, recimo pri nekih odločitvah? 

To pa res težko odgovorim, ker ne poznam kako je to v drugih podjetjih. Bolj po svojem 

občutku bi rekla, da smo podjetje, ki ne tvegamo toliko. Smo mogoče malo konzervativni, 

če gledam mogoče naše odločanje glede financ. Se mi zdi, da smo kar fragmatični. Kar se 

nam je obrestovalno pravzaprav v tej krizi, da smo vredu preživeli. Nismo bili zadolženi, 

ker smo nekako res postopamo rasli smo 25let na trgu.  

V: Kako pa rešujete probleme med sodelavci ali pa spore morebitne? 

To individualno. Nikoli ni bilo nekih takšnih sporov, da bi bili na nivoju podjetja 

obravnavali in reševani.  

V: Kako pa razumete, če sodelavci naredijo napako v delovnem procesu? 

Težko reči, napake tako dela vsak ki dela. Tako, da mislim da smo zelo tolerantni. Da to 

vzamemo kot učenje. Če pa se to ponavlja, kar smo tudi že imeli v tolkem času. Tudi 

sodelavce, s katerimi nismo mogli delati. Ampak to je tako, res v manjši meri. Mi je 

najprej poskusimo preveriti kader, tako kot sem prej rekla. In ko vidimo, da lahko delamo 

skupaj potem tudi do takih napak ne pride, ki bi lahko bile usodne.  

V: Prihaja mogoče v vašem podjetja do skrivanja znanja med sodelavci? 

Jaz mislim, da ne. Ker imamo tako različne dejanvnosti. Mi smo predvsem en 

konglomerat različnih zadev, ki se povezujejo, ampak ni potrebe po tekmovanju in pa 

skrivanju. Milsim da ne, da si ga lepo izmenjujemo.  

V: Kako je za vas pomembna okoljska ali družbena odgovornost? 



 

 

 

Ja, to je pomembno. Vsako podjetje, mora se zavedati, da nosi tudi to odgovornost. 

Sedaj kar se tiče te družbene, mislim da smo no. Se ne hvalimo s tem, nikjer ne 

objavljamo, ampak smo dobrodelni, družini prijazni. Čeprav se nismo certificirali, ampak 

veliko teh zadev poteka pri nas. Se pravi vključevanje družin v podjetje. Imamo vedno 

novoletna srečanja vseh članov družin in otrok in tako, vsi se poznamo med sabo. Delamo 

tudi slikarske razstave naših otrok. Prirejamo tudi sicer razstave slikarjev v naših prostorih, 

kar tudi nekako sodi v to kategorijo. Ja sodelujemo v projektu Boterstvo, velikokrat pa tudi 

individualna sponzorstva. Kolikor se da. Nismo pa tako, da bi prav na vsako prošnjo lahko 

ugodili.  

V: Sedaj, če mi lahko še enkrat pojasnite ... vi imate eno skupino za raziskave in razvoj 

... ali več timov recimo, več različnih projektov? 

Registrirana je ena skupina in nekako vse prijave, če govorimo o tem ko se prijavljamo, 

prosimo za kakšna sredstva.  

V: Ali pa karkoli pač, neki projektni timi če sodelujete ...? 

Sicer vsebinsko pa imamo več projektnih timov. To sem želela povedati. Če govorimo o 

nastopu na trgu direktno, potem imamo več timov. In vsaj dela samostojno in to je to. Če 

pa delamo za neka sredstva iz Evropske komisije ali razvojna sredstva tukaj državna. Če 

govorim o državnih pomočeh. Potem pa gre skozi to skupino registrirano, raziskovalno, 

ker so potrebna določena znanja o administraciji, takih projektov, vodenju teh projektov. 

Tudi kar se financ tiče, storoškovih mest in to. To mora pa biti urejeno v podjetju, to ne 

more pa vsaj po svoje delati. Zato je to koordinirano na nivoju podjetja.  

V: Pa bi rekli, da so ti vaši projektni timi interdisciplinarni? 

Ja to pa vsekakor. Ker imamo čisto interdisciplinarne teme.  

V: Kako pa dosegate povezovanje teh različnih znanj? 

Ja mi smo že sami dejansko iz zelo različnih strok. Tako da že znotraj teama smo 

interdisciplinarni. Potem pa pač tista povezovanja, ki sem jih prej omenila z inštituti, 

fakultetami in drugimi podjetji.  

 

 

V: Glede interdusciplinarnosti, katere profile vse imate ? 

Kaj je pri nas ne? Se pravi, gradbeniki so pri nas, arhitekti, informatiki torej 

računalništvo, strojniki, jaz sem biolog recimo ... še bi se kaj našlo.  

V: Verjetno kakšni ekonomisti? 

Ja, »kolega« končuje MBA(?), to je ekonomija, čeprav v osnovi ni ekonomist.  



 

 

 

V: Ste imeli kdaj v delovni proces vključenega sodelavca iz drugega kulturnega ... ? 

Ja imamo, sedaj točno iz Tunizije. Večkrat smo imeli, iz Indije smo imeli. Ja, od 

vsepovsod, iz Španije. Ja imamo vsake toliko, ne stalno ampak to so ti zunanji sodelavci, 

ki pridejo za par mesecev.  

V: Kako pa jih vključujete v to delovno okolje, glede jezika ... ? 

Komuniciramo v angleščini, v tem primeru. Ampak ti si bili vsi taki, da so se tudi hitro 

učili slovenščino.  

V: Kje pa vidite prednosti njihovega vključevanja v podjetje, teh zunanjih sodelavcev?  

Jaz mislim da v tej, da je ravno ta kulturna raznolikost dejansko bogastvo. To pomeni 

potem, se tudi preslika v delo, v način razmišlajanja, različne pristope imamo pri reševanju 

problemov. Več kot je teh različnih vidikov boljše je. Tako se mi zdi, da radi vključujemo 

še koga, ki je od kje drugje.  

V: Kako pa bi ocenili zaupanje do nekega poslovnega okolja v Sloveniji ali pa do 

drugih podjetij v poslovnem okolju ... v smislu zaupate, da bi sodelovali v nekih projektih 

manj, več, imate ustaljene partnerje glede tega? 

Ja podobno, kot pri sodelavcih, je fajn se poznati. Če greš v neki skupen nastop si 

odvisen. Kar tako »na vrat na nos« ponavadi ne gremo. Ponavadi se malo prej spoznamo. 

Veliko pomeni zaupanje tudi na zasebni ravni. Mi precej delamo tudi znotraj podjetja, bolj 

po občutnih in po zasebnem zaupanju kot po neki proučitvi nekih poslovnih modelov in 

tako. Ponavadi nas to ne izda, ponavadi je ta občutek taprav. Če vidiš, da se ujameš tako, 

se tudi pri delu potem lahko ujameš. Če človeka spoznaš, njegova etična merila, potem se 

to tudi odraža pri delu. Mislim, da je to bolj važno pri skupnih nastopih.  

V: Še eno vprašanje glede lastiške strukture ... vrjetno sta dva ustanovitelja ... 

Ja, dva ustanovitelja 50-50.  

V: Niste pa nikoli, ni bilo govora, da bi med sodelavci ...  

Ja so bile pobude, so bile razprave. Smo se pogovarjali, ampak da bi se realiziralo ... 

Zaenkrat smo ugotovili, da je tako tudi najlažje funkcionirati. Mora se pojaviti potreba po 

tem, oziroma moraš videti kaj se bo s tem izboljšalo. Mi imamo sistem nagrajevanja, ki je 

stimulativen, tako da ni take potrebe po neki lastniški reorganizaciji.  

V: Kako pa izgleda ta sistem nagrajevanja? 

To je pač, kako izgleda, težko odgovoriti. Gre za spodbude.  

V: Ja ampak naredite kakšen zbor, kakšnih ...? 

To so pač dogovori kako se nagrajuje.  

V: Aha v bistvu nadurnega dela, ali kaj v tem smislu? 



 

 

 

Ja dobi nadurno delo recimo, ali pa uspešnost pri projektih in tako.  

V: Kaj pa delo od doma, je pri vas praksa? 

Ja, je praksa tudi to. Ne sicer vsi, nimajo vsi te možnosti. Ampak določeni razvojniki pa 

ja. Tudi imamo ljudi, ki niso iz ljubljane, se vozijo od daleč. Tako da, za njih pa sploh, 

mislim da večkrat so tudi ob petkih delali od doma. 

 

Transkript intervjuja – VTP-15 

 

Osnovni podatki 

Podjetje:   VTP-15 

Datum intervjuja:  23. 12. 2015 

 

Prepis posnetka 

 

Legenda:  

 

_________   Intervjuvanec, nedodebeljeno 

_________:   Intevjuvar, odebeljeno 

 

Vloga sogovornika v podjetju: vodja razvoja 

 

 

V: Kako je prišlo do ustanovitve podjet, tako čisto nasplošno? 

VTP-4 je nastal kot (spin off???) transformacija bivše tovarne glinc aluminija. Takrat 

leta 1992 je država razdelila TGA na Talum in VTP-4. VTP-4 je kemijski del fabike bivša 

tovarna glinc?, Talum pa bivša tovarna aluminija, oziroma še vedno tovarna aluminija.  

V: Lastniško sta tovarni še vendo povezani?  

Ja, Talum je večinski lastnik VTP-4a.  

V: Ostalo pa so zasebni lastniki?  

Ja, ostalo pa so zasebni lastniki, domači in tuji.  

V: Kar se tiče razvojno - raziskovalnega dela, se vi bolj smatrate kot raziskovalno 

podjetje ali raziskovalno razvojno podjetje ali kot bolj običajno tržno podjetje?  

Mi smo bolj tržno podjetje.  

V: Kolikšen delež dohodka, tako približno pa namenjate za razvoj?  



 

 

 

Od prodaje, 1-2%. Mi imamo tako imenovali aplikativni razvoj, nimamo toliko 

temeljnih projektov in eksperimentalnih. Večinoma so aplikativni, je potrebno odgovarjati 

na potrebe tržišča.  

V: Torej imate več kontaktov s strankami, kot pa s akademskimi, iz univerze? 

Ja, zelo dosti, pretežno. Akademske sfere pa nam pomagajo kvečjemu pri analitiki in pa 

pri šolanju kadrov. Pa seveda skupaj nastopamo na razpisih, saj so pretežno razpisi taki, da 

brez inštitutov in šol, ne dobiš nič, ne prideš zraven.  

V: Na katerih razpisih pa? So to evropski, ali javna naročila ali kaj takega? 

Javna naročila ne. Ali so to razpisi Tehnološke agencije ali pa Ministrstvo za 

gospodarstvo direktno. Zadnja leta se mi zdi, da se bolj »kilavo« spravljajo zraven. Fokus 

vidim da je na malih firmah ali pa na srednjih, na večjih firmah oziroma velikih pa več ne. 

Tako, da tam smo hendikepirani dvakrat, prvič je večina razpisov za (??) firme, drugič pa 

če že dobiš, dobiš največ 50% za razliko od srednjih firm. Mi pa smo po dveh kriterijih, 

nismo velika firma, po tretjem kriteriju pa smo. Ker imamo zaposlenih manj kot 250, tam 

nismo, ker nas je slabih 200. Po prometu pa imamo več kot 50.000.000, ker imamo 

60.000.000 prometa in tam, po tem kriteriju pa pademo in smo žal, nismo firma (??) 

V: Smatrate podjetje kot inovativno?  

Ja, gotovo. Zato, ker večina tehnologij je naših lastnih. 

V: Se pravi bi lahko rekli, da je vaše podjetje visokotehnološko, v neki fazi?  

Tudi imamo stike z visokimi tehnologijami. Ni pa pretežno, saj mi delamo materiale, ki 

so relativno nizkega cenovnega ranga. 

V: Ampak pri produkciji, pa verjetno tega ... ?  

Bom čisto tako rekel, če bi bilo v cementarni ali v kamnolomu, če je tam notri en robot, 

delaš pa cement se to smatra za (??) So faze, ki so visoko tehnološke sigurno ja.  

 

V: Kaj pa glede intelektualne lastnine? Ste zaščitili kakšne patente?  

Na vsakih 10 let damo kakšen patent, ampak pretežno je naša izkušnja, da se iz patenta 

več odkrije kot zavaruje, zato rajši ne patentiramo.  

V: Blagovne znamke imate kakšne zaščitene?  

Blagovne znamke imamo večina tudi tržnih imen naših, registriranih. Imamo pa tudi 

Absorbio, ki je ena taka blagovna znamka na policah tržnih.  

V: Nisem vedel, da je to vaše.  



 

 

 

Ja, praviloma mi smo na (??) tržišču vglavnem delamo business to business, ne toliko 

business to customer. Je to zadeva, ki je edina in še tu ne dosegamo 1% od skupne prodaje, 

ostalo se ukvarjamo z drugimi stvarmi, ko se »šibajo« kamijoni.  

V: Imate kakšne licence zakupljene, karkoli?  

Ne, razen za Softwear programe.  

V: Kar se tiče tega certifikata kakovosti, mislim da imate ne? 

Imamo ISO 9001.  

V: Kaj pa notranja organizacija dela, je bolj ploščata, direktor in pa oddelki, ali kako? 

Zelo specifično imamo, zelo posebno, tako da ima svoje pluse in minuse. Imamo 

mrežno ... 

V: Lahko samo toliko, da dobim občutek kako gre struktura, od direktorja ... 

To je recimo za potrebe ISO-ta smo imeli eno vodjo podjetja presoje, to ni vrjetno to kar 

iščete. 

V: V bistvu me zanima, če imate veliko oddelkov znotraj ali katere sploh imate?  

Mi imamo 3 programe, če govorimo o proizvodnji. Glinice, zalite in granate (?). Iz tega 

vidika so 3 vodje programov. Neodvisno od tega pa so seveda službe kot je marketing, kot 

je računovodstvo, potem služba za kakovost.  

V: Imate kakšne mesečne sestanke vrjetno, ali tedenske, nevem kako to poteka? 

Mesečno imamo poslovodne sestanke, na 14dni imamo razvojne sestaneke. Potem pa 

imamo velike razvojne sestanke enkrat na kvartal.  

V: Delo v razvoju poteka bolj v kakšnih projektnih ekipah, ali kako to zgleda?  

Eno so projekti, ki imajo zadani pa imajo neke časovne okvire. Drugi so pa sprotno 

pariranje, kjer niti ni časa, da bi si nastavili šablonski projekt, ampak vemo, to je delo, ki 

ga moraš narediti čim prej. Zato, ker stranka čaka. Tako da imamo potem tudi take »sorte«.  

V: Prinese strukturo podjetja.  

Tako zgleda ... Direktor, kakovost, sekretar, informatika pa odhodne službe. Potem pa 

so programi, 4 program pa je neproizvodni program. Ampak se pa ukvarja recimo z (?) 

zakonodajo, varstvo pri delu, subvencije za q generative(?), kuponi za elektriko ...  

V: Kam pa sedaj razvoj recimo? 

Vsaki program ima potem svoj razvoj. Vendar to kar je naša specifika je, da vodja 

programa nima ljudi pod sabo, ima recimo udeležence v razvoju. Večina ljudi spada 

direktno pod direktorja ali pa spadajo pod vodje proizvodnje. Zelo netipično imamo, pa je s 

tem mogoče preglednost malo zabrisana pri izvajanu nalog, ampak funkcionira. To 

pomeni, da lahko skoraj vsaki, vse dela pa nimaš tistih strogih omejitev. Tega pri nas ni.  



 

 

 

V: Je vaše podjetje sodelovalo ali pa sodeluje z drugimi podjetji, sorodnimi recimo? 

Ja, sorodna si je konkurenca recimo. Ampak imamo recimo temu komplimentarne 

firme. Se pravi so firme, ki delajo opremo in so firme, ki znajo narediti tehnologijo. Mi 

smo tisti, ki tehnologijo znamo narediti in si jo samo tudi zamislimo. Se pravi, 

potrebujemo pa nekoga, ki je zunanji izvajalec, ki nam naredi opremo in postavi, tako kot 

jo mi želimo. To smo imeli primere, ki so bili kot formalni projekt znotraj raziskovalno-

industrijskega projekta leta 2009. To smo sodelovali recimo z Handte ost iz Krškega in 

Gore impeks iz Ljubljane. Mi smo bili nosilno vodilno podjetje. Takrat smo zasnovali, cilj 

so bili novi materiali. Zato, da smo do teh novih materialov prišli (to kar je sedaj na mizi) 

je bilo potrebno razviti postopek, razviti material, razviti postopek za izdelavo tega 

materiala in pa zasnovati opremo. Tako, da v tem tem smislu smo sodelovali. Sodelujemo 

tudi recimo z tujimi partnerji na parih projektih. Enkrat se je šlo za čiščenje vod ( Pure 

water project??). Enkrat se je šlo za shranjevanje sončne energije. Poleti shraniti, pozimi pa 

to koristiti. (Store hit?) se mu je reklo. Ta hip imamo projekt, ki se mu reče (??). Gre se za 

izdelavo katalizatorjev, za pretvorbo biomase druge generacije. Sliši se zapleteno, da 

pojasnim. Če je bila prva generacija biogoriv narejena iz (??) prve konkurence hrane 

pšenice, koruze. Iz tistega so delali energijo, se pravi bioplinarne delajo energijo vglavnem 

iz tega kar je konkurenca hrane, to hrano podražuje. Se pravi to ni dobro ne. Je pa druga 

generacija to, s katero se mi sedaj ukvarjamo, tista ki pa ni konkurenca hrani. Trava, 

plevel, ostanki od kmetijske proizvodnje tropine, listi in takšne stvari. In tu sodelujemo pri 

razvoju katalizatorjev, da bomo omogočili pretvorbo zelene biomase v pogonska goriva. 

Se pravi v bencin ali pa v diesel.  

V: Pa to jih kdo sofinancira v okviru Evrope ali kako? 

Ta zadnji je direktno, nimamo nič iz Bruslja. Vodja projekta je ena španska firma, 

inštitut.  

V: Kaj je to Obzorje 2020 ali še je to 7. okvirni program? 

To še je ... pravzaprav ... ni Horizont 2020, ker je 3 leta nazaj. 7. okvirni program je. 

Zdaj se cel čas o Horizontu pogovarjam, zato nisem bil več siguren.  

To nas je bilo 16 firm in institucij iz 10 evropskih držav. Mi smo v Sloveniji edini.  

V: To je potem kar razvejano? 

Ja, tu pa smo res v družbi dobrih firm pa inštitutov.  

V: Kje pa dobite največ znanja, informacij za razvoj novih izdelkov, produktov? Zdaj če 

ste prej omenili stranke? 



 

 

 

Zdaj, novi produkti da bi kar tako deževali, potem bi moglo biti tudi običajno tudi nove 

uporabe, kar pa ni ravno tak. Naš največji »biznis« so še vedno glinice, ki se delajo v 

Kidričevem že nekje 50,60 let. Ki so jih nemci že »nekdaj« zasnovali, ampak je bom rekel, 

tu se prilagajamo temu kaj tržišče potrebuje. To pomeni niso več metalurške glinice, 

ampak so druge glinice za ognjedržne materiale in takšne stvari. To je glavnina. Druga 

velika skupina so za?? pralne praške in plastične materiale. Tako da v okviru tega, dosti 

več govorimo o izboljšavah ali pa o prilagoditvah, kot pa o novih materialnih. Takrat ko 

smo popolnoma nove materiale naredili, se ponavadi ni izteklo ravno tako, kot smo mislili, 

zato ker je potrebno vložiti ogromno denarja v tržišče. Tukaj smo vrjetno dali premalo, 

ampak je zato bil tudi obrat sredstev in povpaševanja bil podpričakovanji. Tako da, je pa 

izdelek, ki je zelo odvisen od tega ali je kriza ali je bogato tržišče ali je revno tržišče. Če 

imaš neki izdelek proti smradu, če ni denarja, bodo si ljudje raje »zaprli nos« in ga ne bodo 

kupili, ker stane 5evrov.  

V: Kaj pa recimo za izboljšave teh postopkov in ali pa procesov proizvodnje? 

Izboljšave pa so neprestano. 

V: Mislim hodite na kakšne konference ali karkoli? 

Ja, tudi sodelujemo. Tudi imamo zelo, kar lepo število šolanega kadra.  

V: Kakšno vlogo pa ima pri tem univerzitetno okolje? 

Večinoma znanje črpamo iz bom rekel ... Tu na eni strani dobivamo mi izkušnje z 

velikimi sistemi, ker mi se ukvarjamo z velikimi sistemi, im mi se moramo prilagoditi. 

Naša ključna prednost je da, ker nam je zapuščina Tg-aja ostala v rokah. Če znamo mi to 

uporabiti, je to naša konkurenčna prednost. Če si mi tu snujemo materiale za katere 

moramo kupiti vso novo opremo, potem nimamo prednosti nobene. Tako da, mi se potem 

fokusiramo na takšne izdelke, ki jih lahko s pomočjo obstoječe opreme delamo in 

dokupimo seveda, ker idealno nimaš nikoli, nekaj je potrebno dokupiti. To je naš primarni 

cilj, da si izbiramo take produkte, ki so sorodni našim že obsoječim. Saj tukaj imamo 

izkušnje, tukaj imamo surovinske vire, tukaj imamo tradicionalne prednosti in s tem znamo 

delati. Recimo v lanskem letu smo en material razvili do konca, letos smo ga že prodali za 

1.000.000evrov, kar je preseglo naša pričakovanja. Je pa ene vrste aluminijevega hidrata, 

ki pa je nekaj kar mi že znamo. Take vrste aluminijevega hidrata še nismo uporabljali, so 

nam naši dobavitelji razvili takšnega, ki je imel posebne kvalitete, da smo mi lahko 

posebno kvaliteto nadgradili, da je sedaj lahko izdelek ... ima lepo dodano vrednost in smo 

zadovoljni zaenkrat s potekom dogodkov.  



 

 

 

V: Kako pa je pomembno to znanje na inštitutih in fakultetah za vas? V kakšnem 

smislu? 

Oni so vseeno nosilci novih idej. Večina je sicer »neužitnih« za našo proizvodnjo, 

ampak ti pa da misliti in slej kot prej se da najti neke paralele, tako da nekaj se najde. 

Drugo pa je, šolajo nas. Tako da, s kemijskim inštitutom imamo tradiconalno dober 

odnose. Tak se šolajo tudi do doktorata. Recimo jaz sem takšen primer, še en kolega je 

takšen primer, še ena kolegica, četrti, ki je tik pred tem, da bo naredil doktorat je iz Strojne 

fakultete Maribor. Kombiniramo pa Maribor in Ljubljano, nimamo nekih zadržkov, nismo 

opazili, da bi bil kdo boljši, kdo pa slabši. Kemijski inštitut je v prednosti, ker se več 

ukvarja z (??) kot kdor koli drug in so v tem najbolj močni. V navednicah je bolj močen 

Jožef Štefan. Ko pa se gremo na odpadne vode, pa smo v Mariboru, ker so bolj močni 

tukaj, ali pa stojna.  

V: Kaj pa preko mladih raziskovalcev? Ste koristili? 

Tudi, jaz sem bil mladi raziskovalec, kolega je bil mladi raziskovalec. Trije ali štirje 

smo bili.  

V: To je mladi raziskovalec iz gospodarstvo, ne?  

Ja, ministrstvo je dalo razpise ja. Smo pa imeli več primerov. Jaz sem bil takšen primer, 

da sem bii tukaj full time zaposlen, pa sem po potrebi hodil na Krajnski(?) inštitut. Kolega 

je bil takšen, da je bil full time zaposlen na Kemijskem inštitut ampak je delal, oziroma 

obdeloval probleme, ki so se tikali nas, prevenstveno, pretežno VTP-4a. Ne pa samo nas. 

Če mu je delodajalc dal kakšno drugo delo, je delal tudi druge stvari.  

V: Takšnega primera pa nimate, da bi bil nekdo zaposlen tukaj, delno pa na kakšni 

fakulteti ali kaj takšnega?  

Ne, da bi na dveh stolih sedel. 

V: Kako pa poteka komunikacija med vodstvom in pa sodelavci? Kako se sprejemajo 

glavne odločitve?  

Sestankov imamo primerno veliko. Ideje se niti ne v ožjem krogu, ampak kar v širšem 

krogu obelodanijo in potem obdelajo na nek način. In pa tudi vmesni rezultati se običajno 

vedo.  

V: Kako pa rešujete morebitne spore, če pride do njih? 

Če je potrebno se skregati, se skregamo. Ampak to je (?) službe ... vrjetno nimamo vsi 

istih pogledov, prijemov. In tudi konflikti če nastanejo, nastanejo iz takšnega področja (?) 

ampak to ni nič manj kot doma, ali pa nič več. Nič posebnega. Nismo ravno, da bi se za 



 

 

 

roke držali nonstop, pa nismo, da bi bili skregani. Jaz ne zaznavam nekih posebnih 

deviacij.  

V: Kaj pa če sodelavci delajo napake, kako gledate na to? 

Vsi delamo napake. 

V: Kaj pa skrivanje znanja med sodelavci, če se pojavlja? 

Ja, sigurno se pojavlja. Je pa tako, če si zadolžen za eno področje, potem je to tvoja 

prioriteta. Da boš »vtikal nos« v druge stvari, se prvič niti ne spodobi, drugič nemoreš niti 

nič narediti, imaš samo neko tehnično znanje in si manj učinkovit pri svojem delu, če veš 

več o drugih stvareh, ki se te neposredno ne tičejo. Bi rekel, da je tu stanje običajno.  

V: Kaj pa vaša okoljska in družbena odgovornost? 

Večplastno bi rekel, da imamo srečo, ali da smo taka vrsta »branže«, da nimamo nič 

organike, ki je apriori problem. Ko imaš hrano, hranilo imaš bakteriološke probleme, tega 

mi nimamo. Vsi naši materiali so beli, tako da nimamo problema z umazanijo. Razen za 

kogar je belo umazano. Običajno ni ne. Tako da, ne srečujemo se z nekimi težavami. Tudi 

z vodami bolj ali manj, imamo zaprti krog vse. Slej kot prej bomo imeli malo bolj 

odprtega, ampak na to se tudi pripravljamo. Zaradi tega tisti hip, ko greš na nove produkte, 

se srečuješ z novimi težavami, ki ti jih prinese. Ker industrija je tako kot vsaka 

proizvodnja. Recimo do kmetov smo zelo prizanesljivi in tolerantni. Če bi mi delali pol 

tega, kar delajo v kemtijstvu bi nas že davno zaprli. Mi moramo biti 10krat boljši, kot je 

kmetijstvo, da lahko preživimo. 

V: Katere so tiste vrednote, ki jiih najbolj cenite v vašem podjetju? Tako recimo 3,4 ... 

Fleksibilnost, odzivnost. 

V: Samo še glede tveganja ... se vam zdi da tvegate bolj, manj kot sorodna, konkurenčna 

podjetja?  

Silnih tveganj pri nas ni ravno. Nimamo dela z organskimi, eksplozivnimi, hlapnimi, 

strupenimi snovmi. Praviloma nimamo težav s tem. Pri nas je tveganje višja temperatura, 

utirajoči(?) deli, hrup in pa takšne stvari. Ampak to so običajne zadeve, na katere pa smo 

navajeni.  

V: Kaj pa glede ... rekli ste, da imate strokovnjake iz različnih disciplin ... strojništvo, 

kemija ... kako pa povezujete to znanje iz različnih disciplin? 

Kar ne ve eden, ve drugi. Tako da recimo tehnologije in primeri. Kemik si zamisli 

material in ga razvije, jaz sem tehnolog, imam vizualizacijo, kako bo to šlo na večje, da bo 

to šlo na večje pa potrebujemo strojnika, da bo to vse skupaj »spravil« ali pa tudi 

gradbenika, ki bo potem zasnoval gradbeno ('); 



 

 

 

V: Kaj pa ste imeli kdaj zaposlene kakšne druge sodelavce iz drugih držav, nevem iz 

tujine?  

Ne, nič. Kakšnega hrvata.  

V: Kaj bi rekli, glede na poslovno okolje v Sloveniji ... Obstaja neko zaupanje pri 

poslovnih odnosih ali ne? 

Ja večina podjetij je vseeno normalnih. Ampak slovensko okolje se je pokazalo kot 

manj kvalitetno. Zato, ker mi delamo vglavnem z vzhodno Evropo, oziroma v 60 držav po 

celem svetu prodajamo. Plačilna nedisciplina je nekaj, kar je absurd. Tako da s tega vidika, 

smo bili pri nas ... ne razočarani ker, poznamo okolje. Ampak če bi že kje pričakovali, da 

bo se država držala plačilnih rokov, bi se rekel pri tem ... da bi do takih akcesov prišlo 

manj. Ker to na koncu goljufijo spodbuja.  

 

Transkript intervjuja – VTP-16 

 

Osnovni podatki 

Podjetje:   VTP-16 

Datum intervjuja:  27. 01. 2016 

 

Prepis posnetka 

 

Legenda:  

 

_________   Intervjuvanec, nedodebeljeno 

_________:   Intevjuvar, odebeljeno 

 

Vloga sogovornika v podjetju: direktor podjetja 

 

 

Skratka jaz sem iz inštituta za Razvojne in strateške analize. Mislim, da pred par leti so 

že bili kolegi pri vas, potem pa nevem, če se spomnite. Nekje v okviru enega drugega 

projekta vrjetno. Skratka jaz se ukvarjam z visokotehnološkimi podjetji. Zanima me 

organizacijska struktura predvsem v teh podjetjih, njihovi odnosi recimo z 

komplementarnimi podjetji, če sodelujete kaj v okviru kakšnih projektov.  



 

 

 

V: Ampak na začetku me vedno zanima, kako je prišlo do ustanovitve podjetja. Pobude 

in potem do realizacije.  

Jaz sem po izobrazbi v bistvu univerzitetni diplomirani inžinir elektrotehnike in jaz sem 

začel najprej kot razvojni inžinir začel delati v Trstu, skoraj 4 leta. Nato sem nadaljeval v 

ZDA v Virginiji, na enem nacionalnem laboratoriju, kjer sem tudi bil 4 leta. In vrnili smo 

se nazaj čisto iz družinskih razlogov in takrat sem imel občutek, da na tem trgu kjer sem 

jaz delal kot razvojnik, bi mogoče, oziroma da je priložnost za podjetji, ki bi prodajalo 

svoje proizvode in storitve. Tako se je začelo 1998, sem ustanovil podjetje. Najprej sam, 

potem sem bil v dveh, večji preboj pa je bil leta 2003, ko smo prišli s svojo izdelčno 

skupino Libera. Ki ima tudi svojo blagovno znamko in to je osnova, kako je podjetje 

nastalo.  

V: Potem pojmujete vaše podjetje bolj kot raziskovalno – razvojno ali bolj kot tržno 

klasično podjetje?  

Razvojno – tržno bi rekel. Bližje je razvojnemu podjetju, ampak v zadnjem času se ... 

Nevem kaj mislite z klasičnim ne. Ker dejstvo je, da s časom, ko podjetje raste mora tudi 

vedno več vlagat v promocijo in marketing svojih izdelkov.  

V: No mislil sem klasično v tistem res osnovnem pomenu, brez razvoja ... 

Ne, ne razvojno v vsakem primeru vidim ja.  

V: Kako pa se recimo po načinu dela in organizaciji razlikujete od ostalih podjetij, 

recimo podobnih ... če bi kaj izpostavili? 

Vsak del lahko rečemo, da mogoče je cilj, moj cilj je, da organizacija čim bolj agilna in 

da imajo vse vodje, da so čim bolj avtonomni in da lahko večino odločitev tudi sami 

sprejmejo. Za katero so potem tudi odgovorni. Da ni delegiranja bom rekel.  

V: Koliko pa, če tako ocenite, koliko namenjate za razvoj, od prihodkov podjetja ... 

Prlibližno 20%.  

V: Kaj pa kolikšen delež sodelavcev sodeluje v razvoju?  

Približno med 55 in 60%.  

V: Imate zaščitene kakšne patente?  

Ja kar nekaj jih imamo. Zdaj na pamet nebi vedel ... 

 

V: Pa blagovne znamke vrjetno tudi?  

Ja, tudi ja.  

V: Pa imate prihodke od prodaje teh lastnih patentov? 

Ne. Patente izključno za svoje lastne potrebe uporabljamo.  



 

 

 

V: Kako pa je podjetje organizirano ... po oddelkih ...enotah ... je to ploščata 

organizacija? 

V celoti je v bistvu ploščata organiazcija ja. Imamo sicer oddelke, ampak oddelki imajo 

vodje in tam je vse, se pravi. Ni podvodij in tako naprej, ampak je direktno organiziran ta 

način. Hkrati imamo organizirano tudi na ta način, da imamo, če rečemo kor »biznis« in 

nove iniciative.  

V: Te nove iniciative, so vrjetno povezane z razvojem ne? 

Ja, so povezane z razvojem. Tudi z razvojem oziroma raziskavo trga. Cilj je, da ... Mi 

smo v bistvu z leti razvili velik, širok spekter znanj, tehnologij in nenazadnje tudi neke 

mreže. Cilj je ta znanja tehnološka in mrežo, ki smo jo razvili uporabiti na drugih trgih. Mi 

smo lancirali spin up podjetje tudi. V bistvu začelo se je kot notranji projekt v podjetjuj, šli 

smo na Kickstarter. Tam smo bili uspešni, imeli smo kampanijo na kateri smo zbrali četrt 

milijona dolarjev in to podjetje, dela na drugem trgu, ki je bližje trgu izobraževanja. 

Izboraževanja in pa (hobistov?). Tam je dinamika povsem druga, tam je dosti več 

marketinga, promocije, digitalnega marketinga. In zaradi tega smo potem ... ker je tam 

dinamika dosti hitrejša, smo to ustanovili kot spin off podjetje, ki ima sedež v Ljubljani. Se 

pravi iniciativo smo pobirali in potem tam je nastalo novo podjetje.  

V: Vrjetno je delo orgnaizirano tudi po kakšnih projektnih timih, skupinah ... Lahko 

sodelavci med temi skupinami prehajajo ali ...  

Ja. Ja v bistvu prehajajo. Sproti ko se stvari oziroma eni projekti začnejo, drugi 

prenehajo in tako ljudje prehajajo. Glede na svoja znanja, ki jih imajo se potem postavljeni 

v različne time.  

V: Torej so tudi po ... interdisciplinarno oziroma multidisciplinarno sestavljeni? 

Ja.  

V: Kako pa rešujete morebitne spore med sodelavci, ali pa med podjetjem in pa 

strankami recimo ...  

Bom rekel tako, ena stvar je, da imamo ... poskušamo vzpostavljati oziroma 

spodbujamo čimbolj odprto komunikacijo. Drugič ljudi izobražujemo tudi v smislu 

komunikacijskih veščin in pa tudi delavnic, kot je recimo podajanje povratnih informacij, 

pohval in kritik. Torej, da razvijemo te veščine in da znamo to tudi v odnosu do strank in v 

odnosu med sabo razreševati. Tako da, odprti odnosi so ključni. Odprti odnosi, ki so 

osnova za vzpostavitev nekega zaupanja.  

V: Kaj pa recimo dojemanje napak, ki se pač dogajajo tekom dela. Kako se odzovete na 

to?  



 

 

 

Kot priložnost za učenje.  

V: Kaj pa glede skrivanja znanja med sodelavci?  

Mislim, da tega nimamo. Jaz kar trdno za tem stojim, nisem še zaznal, da bi bilo.  

V: Kaj pa recimo, se poslužujete recimo dela od doma ... 

Ja, mi imamo veliko ljudi, ki so od Kopra do Ljubljane, do Komenda. To so (?) pravila 

sicer vsakega vodja, ampak, če je dovoljeno ljudje lahko delajo od doma.  

V: Ste mogoče iz katerih drugih držav imeli sodelavce? 

Imamo ja. Iz Italije, imeli smo iz Srbije, tudi Anglije.  

V: Komunikacija vrjetno poteka v ... 

Angleščini.  

V: rekli ste, da vzpodbujate neke povratne informacije oziroma odprto komunikacijo, 

recimo pri sprejemanju nekih poslovnih odločitev vključujete tudi sodelavce? 

Ja, v vsakem primer. Enkrat na leto imamo skupino vodij off, kako bi rekel ... izven hiše 

se dobimo in tudi pripravimo strategijo. Se pravi to je naloga skupine vodij in ta strategije 

je potem predstavljena tudi celemu podjetju. Prav tako postopama uvajamo to, da tudi 

poslovanje ... govorimo o številah in gremo v smeri tako imenovanega open book 

managementa, tako, da ljudje razumejo tudi kakšen je njihov doprinos do tega, da je 

podjetje uspešno. To skozi konkretne številke tudi potem prikažemo. Seveda je to proces, 

to negre čez noč. Če ti samo podaš številke, ljudje nimamo znanja v osnovi zato da 

interpretiramo bilance. Ljudje potrebujejo tudi šolanje. Se pravi vzporedno z odpiranjem 

informacij sledi tudi izbraževanje, da ljudje razumejo kaj posamezne številke pomenijo.  

V: Vem, da vaše podjetje veliko sodeluje v teh evropskih projektih. Če bi zdaj ocenili za 

v zadnjih 5 letih, na koliko projektov emdnarodnih ste sodelovali?  

Na tam enih 5.  

V: Torej v okviru (sedmega okvirnega programa?) 

Marie Curie je bilo tudi. V bistvu na ta način smo pridobili enega sodelavca. Projekt, ki 

ga organizira univerza iz Anglije, Liverpoola. In v sklopu tega razpisa, smo morali mi 

zaposliti nekoga iz tujine. Zaposlili smo sodelavca iz Italije, ki je potem po koncu tega 

razpisa ostal tudi z nami.  

V: Imate v podjetju, razvit ta sistem za sodelovanje z univerzami. Vidim, da imate 

prijavljeno to raziskovalno skupino v okviru (ARVS-ja?) Nasplošno, če so poleg teh 

evropskih projektov še nacionalni, kjer sodelujete recimo s slovenskimi fakultetami?  

Sodelujemo z Inštitutom Jožef Štefan, z Fakulteto za elektrotehniko. Mislim, da v tem 

trenutku sta ti dve glavni s katerimi sodelujemo.  



 

 

 

V: Pa ste imeli zaposlene kakšne mlade raziskovalce?  

Ja, smo imeli. V kateri je bil ta (?) dva.  

V: Pa ste jih potem v podjetju obdržali, ste jih zaposlili potem?  

Nekateri so ostali ja, eden pa je odšel v Nemčijo.  

V: Zdaj glede na vaše trenutne projekte, bi rekli iz katerih virov so financirani ... so to iz 

evropskih virov pretežno ... ali iz nacionalnih?  

Trenutno kratkoročno, ni aktualen nobeden projekt. Ne evropski, ne nacionalni. Tako 

da, razvjo pretežno financiramo iz lastnih sredstev. Oziroma sodelujemo z eno 

multinacionalko it ZDA pri razvoju. Ni nekih novih naprav(?).  

V: Kje pa pridobite največ informacij za razvoj novih tehnologij ... razen teh podjetih 

večjih ...  

V bistvu na trgu na katerem smo. Trgu pospeševanja kot je naš kor »biznis«, se 

prakično ta znanja nekje delijo na konferencah oziroma pri delu s strankami. Sicer pa 

mislim, da je večji problem najti prave tržne niše. V našem primeru mislim, da imamo 

viška znanja na področju tehnologij in manj znanja na področju trgov, kamor bi lahko te 

tehnologije tudi plasirali. Zato imamo tudi kor »biznis« in nove iniciative. Ker nove 

iniciative imajo določen, približno definiran fokus v kateri smeri naj bi iskali svoje (?) Pri 

čemer naj bi izkoristile te tehnologije, ki jih obvlada.  

V: Kako pomembno pa je znanje za vaše podjetje, za znanje, ki nastaja recimo v nekem 

akademskem okolju?  

Torej kako pomembno je znanje, ali kako pomembno je znanje, ki nastaja v 

akademskem okolju? 

V: Ja kako ga vi dojemate, je bolj kot neko bazično znanje ... ali bolj aplikativno ...  

Pretežno je bazično znanje. Kot sem rekel sodelujemo tudi z nekaterimi podjetji iz 

Slovenije. Laboratorij na falkultetih, tam imajo pa tudi zelo aplikativno in so zelo 

praktično usmerjeni, nekateri laboratoriji.  

V: Bi pa rekli, da imate več stikov s strankami kot pa s tem akademskim okoljem?  

Ja.  

V: Če se primerjate z drugimi podobnimi podjetji, je vaše podjetje pripravljeno 

prevzematii večje tveganje pri poslovnih odločitvah ... ali manjše? 

Skoraj bi rekel večje.  

 

 



 

 

 

V: Kaj menite, da je nekatere tehnološke informacije boljše obdržati, je nujno obdržati 

znotraj podjetja, kot neko poslovno skrivnost ... mogoče kakšne izkušnje s tem? 

Ja ... Izkušnje so samo to, da na začetku smo kar precej patentirali. Samo patentiranje je 

precej draga zadeva, posebej pa vzdrževanje patentov. Tako da, resen razmislek za manjša 

podjetja ali je smiselno patentirat ali določene stvari ohranjati kot poslovno skrivnost. Ker 

v končni fazi, tudi če patentiraš, s tem na neki način greš v javnost. Se samo zaščitiš. Sedaj 

pa, da se boš na sodiščih šel, te lahko nekdo velik izčrpa. Tudi, če imaš ti prav. In tukaj se 

postavlja vprašanje. V začetku smo veliko več patentirali, sedaj pa pri vsaki stvari, ki se 

pojavi naredimo prej razmislek ali je to smiselno obdržati kot poslovno skrivnost, ali 

patentirati.  

V: prej ste omenili, da so te projektne skupine sestavljene iz različnih strokovjakov. 

Kako pa povezujete to znanje?  

Pomembno je, da vsi v teamu se zavedajo, kaj je skupen cilj. Za kakšen izdelek ali 

storitev se gre. Potem je tudi komunikacija dosti lažja. To je jasno definirano. Seveda 

imamo mi prostora za izboljšave, na vseh področjih, ampak to je v bistvu glavno vodilo, ki 

mu sledimo.  

V: Kaj pa mislite, da je ključen dejavnik pri internacionalizaciji podjetja? Mislim, 

zanima me ali je tu nujno sodelovanje z večjim podjetjem, ki odpre neko pot do novih 

»rež«? 

Vsekakor to pomaga, mislim ni pa nujno. Mislim, da je zelo pomembno. Spodobno je 

ponudiiti dodano vrednost, ki jo priznava trg in hkrati kar precej vložka v promocijo in 

marketing. Sedaj če si v tržni niši kjer te vsi poznajo, kot je naš trg pospeševanja poslovnih 

delcev je ta vložek manjši, ampak še vedno obstaja. Če pa greš v popolnoma nov trg, pa je 

to v bistvu dosti bolj tvegano in zahteva veliko večji vložek. Sploh v building, torej da 

sploh si, da ljudje vejo da sploh obstajaš, da ponujaš izdelek. In potrebuješ veliko časa, da 

svojo kredibilnost zgradiš.  

V: Glede lastništva podjetja ... vrjetno ste vi lastnik ... pa še ...  

Jaz pa še nekaj zaposlenih. In dolgoročno vrjetno bom še bolj šel v to smeri, bo širši 

krog zaposlenih imel, če ne celo vsi. Problem je kako to speljati v Sloveniji, ker je prvič 

nepredvidljivo davčno okolje, drugič jaz rečem zaposlen, zdaj dam pa ta del podjetja. In 

takoj, ko on to dobi, bo moral plačati davek na to. In zdaj pa recimo karkoli se zgodi z 

podjetje, on je plačal davek zdaj nazaj pa nič ne dobi. Tako, da tisto darilo sploh ni bilo 

dobro potem. Mislim, ne da ni bilo dobro, ampak vsak se vpraša. Dobi nekaj, za kar je 

samo na papirju procent v podjetju recimo. Ampak za to, mora potem takoj plačati davek. 



 

 

 

Sedaj pa se sprašujem, kdaj bom pa jaz potem od tega kaj imel. Problem je, da mi nimamo 

še kulture v Sloveniji. Eno je, da rečeš vredu, podjetje bo poslovalo pozitivno, pa boš dobil 

še skozi dividende. Ker mi smo prav zaradi tega, sem se odločil da bo delniška družba, da 

je lažje upravljati s tem. Ker potem ni potrebno spreminjati (?) pogodbe, ampak se pač 

tguje z delnicami. In druga stvar je, da je nepredvidljivo kako se bo to tukaj odvijalo. Je pa 

v vsakem primeru ... prej sem govoril o bolj odprtih knjigah, številkah, da se o tem 

pogovarjamo. Je to v smeri tega, da bi potem kot sistem nagrajevanja vpeljali tudi lastniški 

element.  

 

V: V biziju sem gledal to število zaposlenih ... pa ni točno ... 

Mislim da je 31, nekaj takega.  

 V: Pa še zadnje vprašanje ... Glede poslovnega okolja v Sloveniji, mislite, da obstaja 

neko zaupanje za poslovno sodelovanje s slovenskimi podjetjmi, oziroma nasplošno v 

Sloveniji? 

Jaz nevem ali je bistveno slabše ali kakorkoli. Ko ti dobiš partnerje, mi z vsemi 

partnerji, poddobavitelji ali kakorkoli zelo dobro sodelujemo. Tako da jaz, ne vidim tukaj v 

tem kontekstu problema. Bolj jaz mislim, da je pri poslovnem okolju je bolj pomembno 

kako je uspeh zaznan, kako je podjetništvo zaznano, kot neki fenomen in pa ... ne to, da so 

davki visoki ali niso visoki, ampak, da vsaki 2 leti se nekaj spremeni in ti neveš kako se bo 

spremenilo in ti nemoreš planirati, da bi v eni smeri delal.  

V: Z lokalnim okoljem sodelujete vrjetno, v kakšnih projektih? 

Ja. Smo več ... oziroma bom rekel, kar sodelujemo. Ker so formalne in neformalne 

stvari. Recimo jaz sem bil eden izmed pobudnikov ustanovitve Primorskega tehnološkega 

parka, sem bil tudi prvi direktor vzporedno, ker sem imel že tudi podjetje takrat. In z njimi 

sodelujemo v raznih ekipah oziroma komisijah. Sedaj smo ponudili eden projekt in 

ravnokar se pogovarjamo, da bi skupaj delali, začenjamo tudi sodelovanje z Univerzo v 

Novi gorici. Smo imeli že prej tudi neke projekte skupaj. Tako, da je kar nekaj 

sodelovanja.  

V: Tudi na področju družbene odgovornosti? 

Ja mi imamo dneve odprtih vrat, ko povabimo razne lokalno skupnost, šole. Vsako leto 

vsaj parkrat pridejo mimo. Pa tudi iz univerze. Podpiramo lokalno skupnost skozi donacije, 

podpiramo lokalni časopis, takšne stvari.  
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Legenda:  

 

_________   Intervjuvanec, nedodebeljeno 

_________:   Intevjuvar, odebeljeno 

 

Vloga sogovornika v podjetju: direktor podjetja 

 

 

V: Na začetku me najprej zanima, kako je prišlo do ustanovitve podjetja, pobude? 

To je bila, silom prilike, neka ideja, želja, ki je v meni tlela že kot študentu. Ampak jaz 

sem imel, študentje na avoelektriki leta 1991, ko sem jaz zaključeval študij, kot absolvent 

Fakultete za elektrotehniko, sem šel tako po osamosvojitvi ... sem se pojavil enkrat na 

Iskri. Takrat je Iskra izgubila ogromen trg. Takrat so delali Iskra(?) je delala rezervne dele 

za Zastavo in tako naprej. Večinoma za jugoslovanski trg. In trg je razpadel čez noč, v 

bistvu tudi potrebe njihove po novih kadrih, po inžinirjih, ki jih ni blo. Takrat smo se 

dogovorili, odplačal sem štipendijo za neki majhen denar in z darilom none, ki je imela 

italjansko pokojnino ustanovil podjetje. To je blo tik pred rojstnim dnevom, sem dobil 

denar, nekje 100 nemšških mark je bilo to in to je bil ustanovni kapital podjetja. Se pravi to 

ni bila neka, tako kot danes delajo cela znanost in start upi in poslovni načrti. Šel sem 

ustanovil podjetje, »z rokami v žepu«. Sedež je bil v moji sobi v stanovanju v centru 

Gorice. Vseeno imel sem svoj računalnik, imel sem neko izkušnjo s področja podjetništva, 

saj sem kot študent že sodeloval pri eni računalniški firmi PCX(?), ki se je takrat 

ustanavljalo v Ljubljani. Z direktorjem, ustanoviteljem sva bila dobra prijatelja. In jaz sem 

tehnične stvari vodil, on pa komercialne. Two man band. PCX, se je potem leta kasneje 

zelo dobro prodal na trgu. Tudi lastnik je potem obogatel. Takih zgodb ni več danes ne, 

danes je ustanoviti podjetje bistveno težje. Tudi imeti ga, je bolj komplicirano. Takrat sem 



 

 

 

imel računovodkinjo, ki sem ji vsake 3 mesece nesel račune in je bilo to to. Danes imeti 

d.o.o. je bistveno bolj zahtevna stvar. Ustanoviti ga je lažje, hitreje, imeti pa ga je veliko 

bolj komplicirano.  

V: Kaj pa, kako pojmujete vaše podjetje ... bolj kot razvojno – raziskovalno ali bolj kot 

običajno tržno? 

Mi smo razvojno - raziskovalno podjetje. Mi imamo dve skupini registrirani za 

raziskave in razvoj. Imamo tudi akademsko gledano, če se gleda zaradi nekih izjemnih 

raziskovalcev, visoko kotiramo. Imamo, vsi naši raziskovalci, vključeni v našo 

raziskovalno skupino, saj ni, da delajo izkjučno za nas, imajo več kot 13.000 mednarodnih 

citatov. To je več kot ena dobra fakuleta v Sloveniji.  

V: Ste zaposlovali ali pa zaposlujete še kakšnega mladega raziskovalca? 

Ja, to je en dober program, iz katerega smo mi 5 ljudi dobili, jih izšolali. Ga zelo 

hvalim, tudi v tujini se čudijo, so navdušeni nad tem. Ker je to eden redkih način, da lahko 

malo podjetje, pride do zelo uspodobljenih kadrov. Se pravi, da jih že malo prej 

»pritegneš« že v času študentskega dela, ker mi kadre itak razvijamo sami. In na ta način 

potem z delom na doktoratu in tako naprej, ko je že imel neko pripadnost podjetju, potem 

odtane v podjetju. In kljub doktoratu, dela v malem, srednjem podjetju in ne čuti nuje, ki je 

bila prisotna vsa ta elta v Sloveniji, da če doktoriraš moraš delati na faksu. To je neumnost, 

ni potrebno pisati člankov potem. Imaš doktorat, si dobro izšolan, delaš lahko potem dobro 

inžinirsko delo, razumeš metode, ki jih potem raziskovalci uporabljamo. In si lahko zelo 

uspešen v tem, še posebej na tehničnem področju, tako kot je naše.  

V: Kaj pa glede načina dela ... organizacije, kako se recimo razlikujete od podobnih 

podjetij?  

Nevem če se bistveno razlikujemo. Od začetka pa je veljalo na Arcturju tako, da kot 

lastnik, direktor puščam veliko svobodo zaposlenim, proste roke po domače. Za »kontra« 

pa pričakujem veliko mero samostojnosti, samoinicaiative in kreativnosti. In zanimivo, jaz 

sem tako narejen, to moram priznati, recimo ko sem jaz razmišljal o službi, zadnja leta 

faksa, da bom nekoč moral iti na Iskro v tisto veliko »fabriko«, vsak dan ob 7 tja in ion ob 

15 domov in vsak dan in tistih 20 dni dopusta. To je mene zelo mučilo. Potem, ko smo 

tisto prvo podjetje in tako naprej, sem delal bistveno več kot je tistih 8 ur na dan. Ampak 

sem delal iz lastnega vzgiba. Tako, da jaz smatram, da so ljudje tako narejeni, da če te 

nekaj samega, če te nekaj vleče in to z užitkom delaš, boš bistveno raje delal, kot pa če ti 

nekdo ukaže. Je pa zanimivo, da v vseh teh letih sem ugotovil, da večino ljudi ni narejena 

tako. Veliko ljudi si želi, da pridejo v službo, kjer jim bodo povedali kaj naj delajo, bodo 



 

 

 

vse naredili, pridno in šli domov. Da imajo neke okvirje, to delaj danes. In je zanimivo, jaz 

sme mislil da je značilno samo za nizko izobražene ljudi, za delavce na gradbišču, »tu 

koplji jarke« in drugi dan več ne razmišlja o jarku. Drugi dan bo prišel in mu on reče tukaj 

betoniraj in bo on betoniral. Zanimivo je, da tudi visoko izobraženi ljudje, posebej v 

Sloveniji imajo radi tak način dela. To je pa vrjetno stvar vaše raziskave, zakaj smo 

slovenci taki, zakaj nas mame vozijo še v srednje šole z autom in nas sprašujejo ali smo 

naredili nalogo. In grejo z nami na informativni dan na fakulteto in tako.  

V: Vprašanje nekih vrednot, vzgoje vrjetno ... 

Neke navade, vzgoje ja. Mi otroci socializma, smo bili po mojem bistveno bolj 

samostojni kot so zdaj otroci kapitalizma. Pa vrjetno ni socializem, kapitalizem kriv, 

ampak neke razmere v družbi, neki pokroviteljski odnos, nas staršev do lastnih otrok.  

V: Torej, če prav razumem potem dopuščate neki fleksibilen delovni čas ...  

Ja, ja seveda vsi imamo zelo fleksibilen delovni čas. In mi smo prav zaradi tega naše 

posebne kulture, načina razmišlajanja razvili sistem 4pm(?), ki je neke vrsta mešanica 

nekih teorij projektnega vodenja, ki ustrezajo naši kulturi. Se pravi 4pm(?) sledi delu in 

tudi kot visoko tehnološko podjetje, kjer je strošek dela ključen strošek podjetja, mi 

moramo slediti urah. Ure ljudi so denar, vse drugo je poceni. Kupiti nov računalnik, laptop, 

elektrika, to je zastonj, to ni nič. Človek je drag. Se pravi, nam ni vseeno koliko bo človek 

naredil v enem mesecu. On mora narediti čim več, seveda, da bomo čim več zaslužili. 

Zato, smo ta 4pm(?), temelji na porabi ur človeka na posameznih nalogah, projektih, bazah 

in tako naprej. To zelo dobro sledimo in omejujemo in spodbujamo ljudi, da so čimbolj 

učinkoviti, čimbolj hitri. Ni pa važno ali to narediš danes ali jutri ali 7-15 ali prideš 

popoldne v službo in delaš zvečer ali delaš v nedeljo doma. Dostikrat ljudje ostajajo doma. 

Danes ostajam doma, ker to pa to pa to. Moja naloga je samo, da pogledam, če ima kkašen 

fizičen sestanek tisti dan in da to sporočim, tem skupinam s katerimi je vpleten. Ker če ti 

pričakuješ človeka tukaj, da te obvesti da ga ne bo in dela doma. Če je lep dan, jaz zmeraj 

pravim  pojdite kolesarit pol bo pa en teden dežja ne, pa pridite opoldne v službo. Zakaj bi 

imel pa prosto čez vikend, pa potem dežuje čez cel vikend, kaj boš delal. Ti moreš se 

razvijat kot celota, ne samo delo. Saj kmet je vedel, ko je bilo lepo je šel ven delat, ko je 

bilo grdo je delal v »štali«. Se je potrebno prilagoditi.  

V: Kakšen delež dohodka letno namenite raziskovalno – razvojni dejavnosti?  

Ogromno, več kot tretjino. Delno tudi zato, ker smo vključeni v veliko raziskovalnih 

projektov, ki financirajo prav raziskave in razvoj. To je prihodek, ki ga namenjenjaš 

raziskavam, to je značilno tudi za Evropo. Evropa ima sistem, saj Amerika tudi, kjer skozi 



 

 

 

davke ti plačuješ nekam, naprimer v Bruselj in od tam ti dajo nazaj, ker spodbujajo 

raziskave in razvoj.  

V: Kaj pa koliko sodelavcev je recimo vključenih v te raziskovalne ...  

Mi imamo ... več kot tretjina v raziskave in razvoj.  

V: V čem pa smatrate, da je inovativnost vaših izdelkov, storitev? 

V čem?  

V: Recimo prednost pred konkurenco ... 

Ja, sedaj za vsak izdelek, za vsako storitev je druga ne. Mi smo majhni, hkrati pa 

delamo na globalnem trgu. To je tako, kar izziv. Mi se moramo kosat z velikanom. Recimo 

na področju super računalništva je naš konkurent Amazon in smo popolnoma 

neprimerljivi. In je tudi jasno, da se ne bomo kot palček proti velikanu, šli frontalno soočat 

z takšnimi konkurenti. Iščemo pač naše niše, naše priložnosti. Naša priložnost v primerjavi 

z Amazonom je ta, da nudimo storitve po približno enaki ceni, ampak nudimo veliko več 

zraven. Nek poosebljen pristop, neko dodano vrednost skozi naše storitve. Se pravi super 

računalnik, plus svetovanje, plus optimizacija kode, plus ... stvari, ki jih Amazon pač ne 

počne. Tu iščemo ... Tako se tudi mi promoviramo, kar se tiče super računalništva. Torej 

smo high priority (?). Torej, če hočeš nekaj hitro, dobro narediti, ne boš šel na Amazon, 

boš šle k nam, boš plačal pač 20% več, za neko drugačno storitev.  

V: Imate zaščitene blagovne znamke, patente? 

Imamo, imamo. Imamo enih par blagovnih znamk -3, 4,5. Na pamet nevem. Imamo par 

patentov, enega mednarodnega, takšnega evropskega. Večinoma tega kar pa počnemo, pa 

se ne da patentirat. Koda, se ne da patentirat, recimo v Evropi. Za Ameriški trg, pa se ne 

trudimo, ker je to tako drag patent, da se ne ... nimamo spet ne takih aplikacij, da nam bi 

toliko prinesle, da bi se splačalo to sploh patentirat. Vglavnem patenti, ki jih imamo, so 

tako stranski produkti.  

V: Ni slučajno kakšnih prihodkov od teh patentov?  

Če sem odkrit, ne še. Čakajo pa, kot pravim to so neki produkti, ki so tekom nekega 

razvoja, nekih simulacij, so rpav predmeti, neke naprave so to. In za trženje tega, to so 

pravzaprav ... s selitvijo v nove prostore, bodo pogoji za start upe in zdaj prav mlade ze 

zdaj privabljamo in jim te patente, inovacije, ki jih imamo v predalu. In bomo jih lepo 

razdelili in tukaj imate. Ker to pa potrebuje tako ogromno »nažiranja«, en tak patent. Iščeš 

kupce, investitorje. Iščeš načine kako bi ga tržil, kako bi »udaril« z njim na trg. Ta prihod 

mora biti prav, ne more biti tako. Jaz nimam nosilcev ... Naše podjetje proizvede veliko 

več idej, inovacij, rešitev, kot pa jih je sposobna tržiti. To je ključ. Zato jaz zbiram skupine, 



 

 

 

ki jih potem to predajam. Jim »vržeš«, bi rekel neko osnovo, daš jim opremo, daš jim 

prostore, daš jim blagovno znamko, če je potrebno. Zdaj pa »gas«.  

 

V: Mogoče tudi outsourcate(?) kakšne storitve?  

Ja, sodelujemo z veliko raziskovalnimi institucijami. Inštitut Jožef Štefan, Univerza v 

Ljubljani, Univerza v Mariboru. To so neki specialisti, ki nam pridejo pomagati na 

nekaterih projektih. In sodelujemo s sorodnimi inštitucijami, podjetji v Sloveniji in v 

Evropi seveda. Naši partnerji so: Frauhofer, Edinburgška univerza, Misler(?), Sintef(?) ... 

jih je desetine.  

V: Kako pa je podjetje organizirano, bolj po oddelkih ...  

To je matrična, čista matrična organiziranost. Mi smo čisto projektno organizirani. 

Imamo neke linijske oddelke, programerji, infrastruktura, trženje, 4PM(?) ... Ampak potem 

se ljudje zelo »prelivajo«, na enem projektu so lahko zelo heterogeno sestavljeni iz vseh 

vetrov. In smo tudi naučili ljudi, da je lahko tehnični direktor ali pa direktor podjetja, ki je 

lahko na nekem projektu samo član ekipe. In bo moral ubogati projektnega vodjo, tudi če 

je to en »mulc, ki je včeraj končal faks. Če je on zadolžen, če mu je nekdo, se se pravi, 

direktor dodelil moč in nalogo, da vodi projekt, v katerem je on sam njemu podrejen, mora 

ga ubogati, mora se držati svojih rokov in tako. To je zanimivo, niso vsi pripravljeni, 

ampak mlade, ko od začetka naučimo tega, to vzamejo kot ... starejši to težje dojemajo. 

Čakaj, jaz sem zdaj šef, kako boš ti meni boš rekel. Jaz bom to naredil ali pa nebom 

naredil. Ni tako. Če si se zavezal, da boš to naredil znotraj projekta, moreš to pač narediti. 

V roku in kvaliteti, kot si obljubil.  

V: Kako pa rešujete morebitne spore v teh projektnih skupinah, če pride do njih?  

Ja na koncu, pač vedno jaz rešim. Če pride do konflikta med vodjo projekta in članom 

ekipe. In zelo enostavno, imaš tiste tri stopnje, prvo ga on opomni, v drugo ga on opomni v 

vednost direktorja in tretje pač ... je to pač sestanek, kjer se reši. Tega ni veliko, se pa 

dogaja. Veliko je drobnih takšnih ... in nikoli to ne gre v nekaj zelo resnega. Morejo se 

ljudje pač naučiti. Umetnost vodenja projektov je, da znaš z vsakim članom projektne 

ekipe komunicirati in ga spodbujati na drugačen način. Ne moreš reči, «Saj sem poslal 

mejl, saj je dovolj«. Ne, en bere mejle, en dobi smse, s tretjim se je potrebno pogovoriti, s 

četrtim je treba iti na kavo. Takšni smo ljudje, nismo vsi enaki.  

V: Kaj pa glede ... če sodelavci delajo napake. Kako pa to ocenjujete? 

Mi imamo redne letne sestanek, oziroma polletne. Kjer ocenjujemo delo. 4PM, nam 

omogoča zelo dobro analizo merljivega dela, torej efektivne ure, učinkovitost, roki. Vsaka 



 

 

 

naloga je opremljena z oceno, ki jo dodeli po naprej znanih kriterjih vodja projekta. To ja, 

to je en ključen del letnih razgovor ne. Potem pa je še oni drugi del, ki pa ga težko 

ukalupiš, meriš z »štoparco in pa euri«. To je pa odnos do soljudi, prijaznost, 

komunikativnost, pripravljenost pomagati, tisto kar se ne vidi takoj, je pa zelo zelo 

pomembno. Jaz še posebej stimuliram mentoriranje. Se pravi prenos znanja od izkušenih k 

mlajšim. To je za podjetje zelo pomembno, ker če imaš enega izkušenega lahko prenese 

znanje na 3 mlade v dveh mesecih, če jih pa pusti same pa še po enem letu ne bodo prišli 

tja. Zdaj za podjetje je jasno boljše, če čim več mladih, čimveč novih, se čim prej vključi v 

delo, da čimprej napredujejo s svojim znanjem in postanejo kompetentni.  

 

V: Ampak drugače pa recimo, če sodelavec naredi napako, kako gledate na to? 

Ja, odvisno kakšna je napaka in kako je to nastalo. Vsak mora narediti napako. Zdaj ti 

ne moreš mladega, ki je prišel in naredil napako v dobri veri, da bo naredil dobro in je ta 

napaka manjša. Nekaj 100 do 1.000 evrska. To zame ni nič. To zame je dobro, da is se 

naučil, gremo naprej. Če ljudem ne dovoliš delati napak, da zahtevaš, da vedno te vprašajo 

preden naredijo korak, potem nikoli ne boš naredil novih stebrov tega podjetja. Potem boš 

zmeraj ti odločal o vsem. In to je slabo. Nihšče se ne bo odločal za nič, niti za wc papir, ker 

bo čakal, da se bo direktor odločil. To sicer ljudem paše, večini ljudi paše, da so v takšni 

vlogi, za podjetje pa je slabo. Torej jaz želim, da so ljudje samoiniciativni, da se odločajo 

sami. Ko pa so v škripcih in nekatere to zelo muči, imajo na izbiro levo in desno in ne 

morejo spat celo noč. Potem pridi do mene in me vprašaj. Po mojem mnenju, jaz bi šel 

levo in če je to tudi tvoje mnenje je to super. In ljudem jaz rad olajšam to breme odločitve 

in vidim da jih ustreza. Ampak pričakujem pa, da mi dajo predlog. Tu je problem, jaz bi šel 

v levo, kaj pa ti misliš. Jaz poslušam argumente za in proti in potrdim, ali pa rečem jaz bi 

šel desno zaradi tega, tega in tega. In spet pustim njemu, da se odloči. Tako da, 

kaznovanje, kaj jaz vem.  

V: Torej gledate na napake, kot neko sredstvo za učenje? 

Morajo biti sredstvo za učenje. So pa napake, ki so lahko nedopustne. Napake nekega 

procesa, ki je izpiljen, ki deluje. In ga nekdo ne upošteva in naredi potem napako. Recimo, 

ti imaš recept za potico od none, preverjen, preizkušen. Ti lahko narediš potico po svoje, ni 

noben problem. Lahko narediš celo boljšo potico, kot jo je nona delala. Ampak če gre za 

pomemben dogodek in imaš nalogo narediti potico in potica je neužitna, gostje nemorejo 

jesti potice. Potem si »zasral« in moraš nositi posledice. Ker če bi šel po recepturi in bi jo 

delal, tako kot jo je delala nona, bi bilo vse vredu. Je čas za eksprimentiranje in je čas za 



 

 

 

(?), takat nesme biti napak. To je to, to je ključno. Kdaj si naredil napako in koliko si se 

zavedal resnosti posledic. So trenutki, ko nesme biti napak. To vemo vsi. Vsak športnik, to 

ve vsak. Na treningu se lahko zafrkavaš, na tekmi moraš biti 100%.  

V: Prej ste omenili, da sodelujete s inštituti, podjetji ... S katerih virov, pa so ti projekti 

financirani ... iz lastnih sredstev ali ...?  

V bistvu zelo različno ja. Pol, pol bi rekel. Kadar imamo mi potrebo po znanju iz tujih 

virov, takrta se obrnemo na te, niti ne na inštitucije, ampak na eksperte, ki so znani v naših 

krogih. In vemo s kakšnim znanjem razpolaga, se obrnemo na njih osebno, potem pa gre to 

ponavadi preko neke inštitucije, faktura, sodelovanje. Velikokrat je to sodelovanje z 

javnimi inštitucijami, celo na nivoju blagovne menjave, se niti ne fakturira. Ampak mi 

pomagamo njim in tu govorimo o nekih manjših sodelovanjih, par ur ali pa par dni, vikend 

dela. Potem pa jim ni vrnemo, to je tako prijateljsko. Jaz pomagam tebi nekaj narediti, pa 

potem drugič pomagaš ti meni. Za večje stvari, to pa se podpiše pogodba, bodisi avtorske z 

posamezniki, bodisi s inštitucijami, kjer ti posamezniki delajo. Tega pa je veliko. In pa na 

evropskih projektih, kjer oni potem uradno delajo kot naši sodelavci, tam kjer jih 

potrebujemo.  

 

 

V: Ste vključeni v kakšne podjetniške mreže?  

 Naše mreže so tako zelo strokovne, bi rekel. Recimo ETP4HPC, to je ena taka mreža 

evropska, za vse deležnike, na področju visoko zmogljivega računalništva. Takšna 

ogromna mreža, tudi logistična mreža za EU in tako. Potem smo tudi v mreži NAFEMS, ki 

je za napredne simualacije, to pa je svetovna mreža. Potem smo v eni manjši mreži 

čeZmejni, to je HPC5, high preformance … 5c-jev je. Zato je HPC na 5. Recimo to smo jo 

mi ustanovili, mi smo bili pobudniki. Da se povezujemo Slovenija, Italija tukaj čez mejno. 

In je nekje 10 institucij in podjetij, ki smo člani te mreže. Podjetniške mreže, pa kaj vem ... 

saj smo člani Gospodarskee zbornice, pa EEN, mislim, da je ta že zamrl, da so neko novo 

mrežo že vzpostavili. To je v bistvu minormnega pomena.  

V: Kaj pa v kakšnih centrih odličnosti, kompetenčnih centrih sodelujete? 

Mi smo sami kompetenčni center za visoko zmogljivo računalništvo, na evropski ravni, 

ne na slovenski. Če pa mislite slovenske centre, tukaj imam pa slabo mnenje o teh, o tem 

denarju, ki bi bil za to porabljen. Tako kot se zdaj dogaja spet, s pametno specializacijo. 

Tri leta se o tem govori, potem pride ven neki razpis. Pol Slovenije se »pokolje« v tistem 

razpisu, par fint, kjer piše, da mora imeti podjetje najmanj 30 zaposlenih, dodana vrednost 



 

 

 

10% višja od branže. Toliko in toliko izvoza recimo in mi smo po teh kriterijih padli ven za 

1%, 2%. In si potem misliš, ali je to potem, res tako pomembno. Vredu, saj neboš za 

kompetenčne centre izbral same«luzerje« saj to je logično, ampak kdo je napisal te kriterije 

in komu ti kriteriji ustrezajo, da se je otresel konkurence. Potem pridejo ti centri 

kompetenčnosti pa odličnosti potem pa poberejo 10,15,6 milijonov evrov. Štiri leta nekaj 

tam ... To so umetne tvorbe, to je potrebno paziti. Te umetne tvorbe so tam toliko časa, 

kolikor časa traja financiranje. Niti dneva več ne. In nič od tega ni prineslo Sloveniji 

nobene dodane vrednosti. Lahko v teh centrih, imeli smo 3 centre kompetenčni centri, 

centri odličnosti in razvojni centri iz gospodarstva. In nobena od teh mrež, da bi jaz poznal. 

Porabilo se je 200 milijonov, pa ni prinesla nič. Saj lahko naredim komu krivico, ampak od 

teh 200 milijonov, bi morala meti Slovenija veliko več, delovnih mest, (?). Je pa res, če ti 

izbereš skupaj 15 različnih fakultet, inštitutov, velikih, malih podjetih, se med seboj ne 

poznajo, iskrica ne bo padla. Vsak bo poskrbel, da bo izčrpal svoj del sredstev. Da bodo 

nekako znosno se, da se ne bodo skregali. Zelo odkriti ne bodo med sabo, pretok znanja ne 

bo povečan. To bi morali rešiti drugače. Morali bi raziskovalce na javnih raziskovalnih 

institucijah motivirati s tem, da sodelujejo z gospodarstvo in ne samo, da objavljajo članke. 

Žal, en profesor bo napredoval ali pa obstal na delovnem mestu docent, samo če bo objavil 

članeke. Lahko je v tem času odlično fenomenalno sodeloval z gospodarstvom, samo to ne 

bo štelo niti malo v njegov ...  

V: To je kar problem, se mi zdi ja ...  

Ja, to rešiš sistemsko. Spremeniš način ...  

V: So kar zanimivi vaši odgovori. Glede teh kompetenčnih centov, sem gledal študije 

države, ko so v bistvu to ocenjevali, za spodbude, pa so ga ocenili kar pozitivno. Številčno 

seveda, koliko patentov je nastalo iz tega, ne povedo pa koliko je bilo dejansko uporabnih 

patentov ...  

To je bilo ... Ti imaš v kompetenčnem centru, zdaj si bom izmislil Auto(?), imaš 

Iskro(?), Rotomatico, Kolektor. Hidria(?) in Kolektor, se živi nemorejo. Obojni so v igri(?) 

in se živi nemorejo. Ti ljudje se ne pogovarjajo in so v istem konzorciju. To so velike 

firme, ki oni imajo vedno neke inovacije, patente, patentiče mičkene in tako naprej. Vse 

kaj so oni naredili je, da so jih pripisali kompetenčnemu centru namesto njim. Amapek še 

zmeraj so lastniki, znotraj tega so imeli hudo pogodbo, da patent je še vedno od Hidrie in 

ne od kompetenčnega centra in ne od Kolektorja, ki so med sabo skoraj konkurenti. Tako, 

da pripisat to ... moral bi pogledati tako ... skupaj ta združba je imela 100 patentov na leto. 

Z kompetenčnim centrom je ta združba imela 150 patentov na leto. To bi bila razlika. Če 



 

 

 

pa primerjaš prej in potem, vsoto vsega skupaj, pa ni bilo razlike, ste videli, da ni bilo 

razlike ... to pa ni bilo. Če pa rečeš kompetenčni center je imel 100 patentov, vau. 

Kompetenčni center (?) je imel 100 zaposlenih v eni točki. Vidi se da so to sami profesorji 

na faksih, ki so bili prej po 10% zaposleni. In potem je bilo tam 5,6 ljudi stalno zaposlenih, 

ki so jih ljudje iz firm dali zaposliti v kompetenčni center. In potem po koncu, so jih takoj 

vzeli nazaj. To je tako, vse te projekte ocenjujejo birokrati, ki jih ocenjujeo po zelo 

birokratskih standardih in merilih. In če bi to ocenjevali podjetniki, bi bile mešane komisije 

uspešnosti, bi bilo popolnoma drugo. Pri izvedbi teh kompetenčnih centrih, pri izvedbi teh 

hudih milijonov, na koncu se zbanalizira vse na tiste časovnice, ure, centov. Mi smo se 

kregali tam na ministrstvu, na enem kompetenčnem centru smo sodelovali poleg kot 

podizvajalec in smo se kregali z eno deklico iz FDV-ja, ki ni znala matematike, ki smo ji 

10 doktorjev znanosti razlagali, da je to sistematski grešek zaokroževanja. Mogel si 

zaokroževat 6 delnih rezultatov in teh 6 delnih rezultatov si potem seštel. Jasno je, da če pa 

si brez zaokroževanja to naredil in potem zmnožil je prišla razlika v centih. 6 centov je 

lahko bilo, če je bilo 6 rezultatov, je bilo lahko do 1 cent napake +-, je lahko 6 centov +-. 

Ona tega ni razumela, ne to je narobe. Ko je pa sama(?) šla delati, pa je pa prav bilo. Ja 

slučajno je bilo prav. Tukaj se gre, pri 6 milijonih so tisti centi važni, ker drugače ne 

»štima«. Kaj si pa v resnici naredil z 6 milijoni. Facebook je imel prvi zanos, kapital je bil 

1 milijon dolarjev. Facebook je nastal. Z milijonom dolarjev moreš ... mladih, zagrizenih 

ljudi, ki znajo, s par starešinami, imajo še izkušnje ... moraš narediti takšen start up, da boš 

zaposlil 30 ljudi takoj. Se strinjava? S 6 milijoni moraš zaposliti 6krat več. 200 mladih 

ljudi, izobraženih.  

V: Ja, se strinjam. Zdaj pa mislim, da dejansko nič ni iz teh centrov. Ne vem, če sploh 

še ...  

Ne nič ni. Tej, to je zdaj hujše ... ti iz katerih nič ni bilo, se pojavljajo na tej novi 

specializaciji, kjer je spet nekaj nesramno malega denarja na tam ... in se spet »pulijo« cela 

Slovenija se »puli« za tistih bogih 100 milijonov ali 50 milijonov koliko je zdaj. In pravijo, 

ja mi smo že kompetenčni center od prej, torej nam je potrebno sedaj dati še denar.  

V: Kje pa recimo dobivate največ tega znanja za razvoj novih storitev, aplikacij? 

Znanje, naše znanje je na internetu. Naše znanje je v sodelovanju z dobrimi institucijami 

po celem svetu. Z zahtevami kupcev si prisiljen se naučiti, znati inovirati. Imamo srečo, da 

sedaj smo zelo vpeti tudi v H20 raziskovalne projekte. Kar nam financira en dobršen del 

raziskovlane ekipe. In to je odličen poligon za učenje. Ko imaš konkretne primere, 

konkretne probleme, ki jih moraš reševati, ampak na nivoju bi rekel raziskav. Se pravi 



 

 

 

nimaš ... če delaš za konkretnega kupca, se mudi, je potrebno narediti čim prej, si omejen z 

denarjem, ki je odzadaj. Vprašanje, če lahko greš ko si na trgu dovolj globoko v problem. 

Rešiš ga pač, po liniji najmanjšega odpora, pokrpaš nekaj, da je dovolj dobro za končnega 

kupca. Ko pa delaš na tem, pa imaš čas, malo več, par mesecev več, za vsak problem. Da 

ga bolj preštudiraš, da imaš bolj znanstveni pristop bom rekel. In to je velika odlika 

evropskih projektov. Na katerih ocenjevalci, zelo gledajo na končne dejansko učinke. Ne 

na to ... drugi ocenjevalci gledajo to, da si finančno dobro poročal. Imaš revizije in tako 

naprej, če si ga lomil finančno jasno, da boš kaznovan. Ampak ocenjevalci, ki so tam v 

resnici so zunanji, neodvisni ocenjevalci, dobro plačani. Dobro preštudirajo projekt, in kaj 

si obljubil in to moreš tudi pokazati, da si naredil. In to jaz pogrešam v Sloveniji. Zato vsi 

raje sodelujemo na evropskih, kot pa na slovenskih projektih.  

V: Kako pa ocenjujete to znanje, ki nastaja na javnih institucijah, fakultetah recimo ... 

bolj bazično dojemate, ali bolj ga potrebujete za aplikativne zadeve? 

Bolj bazično. Kadar ga potrebujemo, je bazično. In mi ga potem tudi interdisciplinirno 

potrebujemo. Se pravi ko potrebujemo neka znanja, ki jim mi ni mamo potem jih 

uporabimo. Na primer matematike. Recimo delamo z organizacijskimi vedami iz Kranja, 

ki imajo neke postopke, znanje za odločevalske verige in tako naprej. Takšne stvari. Na 

področju super računalništva, mi v akademski sferi praktično nimamo sogovornikov. Tudi 

za naše doktorante, je bil ... je bila to težava. Ko so naši fantje znali več kot profesorji. To 

je »hudič«. In Slovenija tukaj zaostaja za Evropo za svetom. Enostavno, mi nimamo 

podiplomskega študija HPC-ja, cela država nima. Tukaj v Trstu je odlična institucija 

SISA(*), v Vidmu je, v Italiji ... V severni Italiji, ki smo jo vedno podcenjevali, v znanju 

računalništva, so »capljali« za nami, to razvijajo v Sloveniji pa ne. Tako,da to je boleče ja.  

V: Več stikov imate vrjetno s kupci, kot pa s (?)? 

Ja, ja. Veliko več. Kupci, naročniki, ki nam dajo probleme, tudi delane rešitve. In mi jih 

pomagamo, da pridejo do cilja.  

V: Kako pa poteka komunikacija med vodstvom in sodelavci? Vključujete sodelavce v 

te glavne poslovne odločitve?  

Vedno.  

V: Imate kakšne sestanke glede tega? 

Delamo z ramo ob rami na projektih, seveda tudi fizično smo skupaj. Je potrebno. 

Uporabljamo različna orodja za kolaboracijo, od internega wikija. Kjer je kot orodje za 

prenos znanja, ko nekdo nekaj naštudira v globino. Je obvezen to vsak od nas v wikiju 

dokumentirat. Da se potem drugi lahko učimo iz tega. Če gre kdo na drago predavanje, na 



 

 

 

konferenco v Ameriko, mora, ko pride nazaj pustiti 2,3 strani, »slajde« in tako naprej. 

Tako je prav. Če ne je to sam posameznik. Ta prenos znanja, je dajamo veliko pozornosti. 

In čim prej, čim mlajšeljudi vključiti, jih »vržt« v bazen, da splavajo. To je naš moto. 

Tako, da tehnični direktor je postal z 27 leti in izvršna direktorica z 26 leti. In tako naprej. 

Meni se to ne zdi nič čudnega, ker konec koncev jaz se z 25 ustanovil podjetje, pa se nisem 

počutil zelo, zelo mlad.  

V: Kako pa gledate na notranjo konkurenčnost sodelavcev? Obstaja sploh, skrivanje 

znanje ali kaj takšnega? 

Vsake toliko kakšen nov tudi pride. Ampak ni tega. Jaz bi celo včasih želel spodbuditi 

notranjo konkurenčnost. Prej kakšen drug problem. Najtežje je motivirat ljudi, ki nimajo 

želja. Če ima človek željo, da bi nekaj dosegel, da bi zaslužil, da bi napredoval. Potem ga 

je lahko motivirati. Ali z denarjem, ali z večjo pisarno  ali z titulo, ali z službenim avtom ... 

pač iščeš, komu kaj ustreza. Pri zelo mladih generacijah pa opažam, da ni želje. Kako boš 

nekoga, ki se mu ne da nič motiviral, s čim. Če se mu nič ne da. Ne bi rad delal krivice, 

kakšni novi generaciji. Ampak najtežje je motivirati ljudi, ki nimajo želje. Bolj pomembno 

je meni želja, kakor znnaje. Če pride mlad sem in pokaže neverjetno željo, da bi rad uspel 

v nečem, ima večje šanse, da bo uspel res. Kot pa eden ko zna, pa se mu ne da, ne ve. 

Zakaj bi delal, če pa mu je lepo tako kot je. 

V: Kako pa gledate na to formalno znanje, dajete prednost tistim, ki imajo diplomo ali 

tistim, ki še nimajo pa ...  

Jaz ... meni je vseeno. Naš najdražji človek v podjetju, nima diplome. Ne da nima 

diplome, je po dveh mesecih fakultete pustil, ker se mu je zdelo vse skupaj brezveze. Je pa 

briljanten um, sin(?) dveh doktorjev znanosti. Nima veze z fdormalno izborazbo, prej 

kontra. Me začudi včasih, ko pridejo ljudje iskat službo. So iz Gorice, so stari 26 let, 

diplomira in potem pošlje prošnjo na Arctur in mi ga z veseljem sprejemo na razgovor. 

Rečemo kaj pa znaš, na katerem področju bi pa delal, delala. Ja programiral. Pa si že kaj 

programiral? Ja ne, saj bi se lahko naučil. Če se pri 26 nisi naučil programirati, nemoreš 

programirati. To je tako kot košarka, vrhunski šport. Pri 19 moraš že nekje biti. Pri 22 

moraš že igrati v prvi ligi, mi smo prva liga. To je prva liga, tukaj ni heca. Pri 28, 29 

dosežeš svoje vrhunce, z malo sreče boš igral tja do 33, do 25 tu pa tak. To je konec. Se 

pravi mi programerje upokojimo pri 35. V bistvu kaj narediš, narediš ga kot vodjo 

programerjev, mentorja, kot sistemskega inegratorja, kot človeka ki pomaga. Ampak to ni 

več človek, ki lahko 8 ur na dan koncentrirano »bulji« v monitor in kodira. Programiraš 

lahko do smrti, ampak ne boš učinkovit, ne gre. Zato je meni smešno, da pride izobražen 



 

 

 

človek iz našega vrlega izobraževalnega sistema in pravi, da bi se ja se bo naučil. Da so 

imeli neki izpit iz programiranja, da bi se še kaj ... Ja saj se lahko zdaj začne zdaj. Mi 

potrebujemo pri 26 tiste, ki nekaj že znajo. Ni ovire, ti nemoreš uporabljati super 

računalnika. Če pride človek, ki reče, da še ni videl super računalnika, ni nič narobe. Ker to 

je drago, ker to stane in to nima vsak doma. Programirati lahko greš v knjižnico, v 

mladinski center pa se tako naučiš. Lahko si otrok «klošarjev« grdo rečeno, pa imaš vso 

možnost se naučiti programirati. Ni povezano z nekim denarjem, investicijo, nevem kaj. Če 

pa te to ne zanima, pa te tudi pri 27 ne bo zanimalo.  

V: Še eno vprašanje glede lastniške strukture ... vi ste ... 

Jaz sem bil do pred par let nazaj edini lastnik, pred par leti sem dal ključnim delavcem, 

smo imeli cel program tri letni, sem jim podelil deleže, sem jim dodelil lastniške deleže. 

Tako da sedaj nas je mislim, da 6,7. In potem je strateški partner še vstopil, kitajska 

korporacija z 10% zaenkrat. To je sedaj tako. Jaz imam še zmeraj nevem 60%, nekaj 

takšnega.  

V: Kaj pa hčerinska podjetja, imate kaj? 

Ustanavljamo. Podjetja niso prav kot hčerinska, ustanavljamo jih kot fizične osebe. Ker 

če ne preveč kompleksen sistem postane za tako majhna podjetja, da bi sedaj povezano 

podjetje delali pa konsulidirane bilance, pa nevem kaj še vse. So ta podjetja, ki 

ustanavljamo, so v bistvu namenjeno tudi start up-om, ki naj bi prevzeli večinske deleže in 

naj bi pognali stvari naprej.  

V: Kaj pa če se primerjate z drugimi podobnimi podjetji, ocenjujete, da je vaše podjetje 

bolj pripravljeno sprejemati neko tveganje kot ostala? 

Ne. Mi smo klasično, bi rekel slovensko podjetje. Vedno vse te knjige, vsi start upi so 

pa narejeni za ameriški način razmišljanja. To je potrebno paziti. Ker to kopirati vse iz 

Amerike pač ne gre. Moje podjetje bo imelo 24 let, 24 let smo tukaj, 24 let nismo bili niti 

en dan blokirani, 24 let nakazujemo plače, 24 let zaposlujemo in prikazujemo dobiček 24 

let. Ni bilo vsako leto enostavno, smo imeli tudi vzpone, padce, spremembe. To je podjetje, 

ki je preživelo marikatero dobro veliko podjetje v tem času. Ki je šlo in pustilo tisoče 

brezposelnih. Ni pa to ameriški način ramišljanja. Ameriški način razmišljanja je 

diplomiraj, ustanovi podjetje, investiraj vse kar imaš, zadolži se in potem ga prodaj. In 

potem boš »denar« in potem si bogat. Potem ta denar na borzi spet vrtiš in služiš oziroma 

propade, kakorkoli. To je potrebno paziti, to mene malo moti. Vsak, ki ima 3 minute in je 

bil 2krat v Ameriki pride in nekaj »naklada. Nevem, če je to kaj.  

V: Najboljše ni ne. Pogledati neke stvari, potem pa prilagoditi okolju ne ... 



 

 

 

Celo okolje mora biti tako. V Ameriki se preseliš iz vzhodne na zahodno obali in zaživiš 

novo življenje. Ne poznaš nobenega tam. Dobiš »prijatelje« v 2 dneh. Takšne prijatelje z 

navednicami. Mi imamo prijatelje drugače v Sloveniji. Jaz imam prijatelje iz osnovne šole, 

ki se dobivamo še sedaj. In se ve, tistih 10 ljudi. Ostalo so znanci. Jaz imam tisoče takšnih, 

živjo, kako si. Drugo okolje, kultura. Če v Sloveniji propadeš, če v Sloveniji ti firma gre v 

stečaj, si zaznamovan, ožigosan. 



 

 

 

Priloga C: Alternativni izračuni skupnega povprečja socialnega kapitala 

Alternativni izračun 1 

    Indikator 
socialnega 

kapitala                                       
-                                         

Država 

Medsebojno 
zaupanje              

- povprečje 

Institucionalno 
zaupanje              

- povprečje 

Povprečje 
indikatorjev 
socialnega 

kapitala 

Denmark 76,8 77,0 76,9 

Norway 74,8 72,6 73,7 

Finland 72,0 66,8 69,4 

Sweden 65,5 63,4 64,5 

Switzerland 53,6 66,3 60,0 

Netherlands 64,3 53,8 59,1 

Iceland 54,9 50,3 52,6 

Belarus 40,3 51,4 45,9 

Austria 41,9 45,6 43,7 

Germany 40,3 46,9 43,6 

Great Britain 46,2 38,0 42,1 

Belgium 42,1 41,0 41,5 

Estonia 42,7 39,6 41,2 

Ireland 45,3 35,0 40,1 

Turkey 13,5 64,3 38,9 

Spain 35,0 30,4 32,7 

France 29,4 34,9 32,2 

Russian 
Federation 

29,2 34,5 31,9 

Italy 33,6 29,7 31,7 

Hungary 32,7 29,2 31,0 

Cyprus 17,0 44,6 30,8 

Latvia 26,8 27,3 27,1 

Czech Republic 31,5 22,3 26,9 

Slovenia 26,4 26,3 26,4 

Greece 21,7 30,9 26,3 

Lithuania 34,0 17,0 25,5 

Slovak Republic 24,6 23,7 24,2 

Ukraine 28,7 16,3 22,5 

Portugal 22,3 22,7 22,5 

Romania 12,6 29,5 21,0 

Poland 24,7 15,9 20,3 

Croatia 22,2 18,0 20,1 

Bulgaria 18,4 12,2 15,3 

 



 

 

 

Alternativni izračun 2 

     Indikator 
socialnega 

kapitala                                       
-                                         

Država 

Medsebojno 
zaupanje              

- povprečje 

Aktivno 
članstvo                 

- povprečje 

Institucionalno 
zaupanje              

- povprečje 

Povprečje 
indikatorjev 
socialnega 

kapitala 

Norway 74,8 58,8 72,6 68,7 

Denmark 76,8 48,4 77,0 67,4 

Finland 72,0 44,1 66,8 61,0 

Switzerland 53,6 53,2 66,3 57,7 

Netherlands 64,3 52,4 53,8 56,9 

Sweden 65,5 34,7 63,4 54,5 

Iceland 54,9 50,1 50,3 51,7 

Austria 41,9 57,4 45,6 48,3 

Germany 40,3 49,5 46,9 45,6 

Ireland 45,3 48,6 35,0 43,0 

Great Britain 46,2 41,5 38,0 41,9 

Belgium 42,1 36,0 41,0 39,7 

Belarus 40,3 19,4 51,4 37,0 

Italy 33,6 43,6 29,7 35,6 

Spain 35,0 40,7 30,4 35,3 

Turkey 13,5 27,5 64,3 35,1 

Cyprus 17,0 41,1 44,6 34,2 

Estonia 42,7 20,3 39,6 34,2 

France 29,4 36,3 34,9 33,5 

Slovenia 26,4 34,6 26,3 29,1 

Russian 
Federation 

29,2 17,5 34,5 27,1 

Czech Republic 31,5 27,4 22,3 27,1 

Croatia 22,2 40,0 18,0 26,7 

Hungary 32,7 17,3 29,2 26,4 

Latvia 26,8 23,7 27,3 25,9 

Lithuania 34,0 25,9 17,0 25,6 

Slovak Republic 24,6 27,6 23,7 25,3 

Portugal 22,3 30,4 22,7 25,1 

Greece 21,7 16,6 30,9 23,1 

Ukraine 28,7 20,5 16,3 21,8 

Romania 12,6 19,3 29,5 20,4 

Poland 24,7 16,5 15,9 19,0 

Bulgaria 18,4 9,4 12,2 13,3 



 

 

 

Priloga Č: Osebna bibliografija za obdobje 2011-2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

1. GOJKOVIČ, Uroš, ADAM, Frane. The impact of the local environment on the 

organizational structure and organizational culture of high-tech companies : the case 

of Slovenia. V: CAR, Zlatan (ur.), KUDLÁČEK, Jan (ur.). IN-TECH 2015 : 

proceedings, International Conference on Innovative Technologies, 9. - 11. 9. 2015, 

Dubrovnik, (Proceedings (International Conference on Innovative Technologies), 

ISSN 1849-0662). Rijeka: Faculty of Engineering, 2015, str. 124-126. [COBISS.SI-

ID 33497181]  

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

2. ADAM, Frane, GOJKOVIČ, Uroš, PODMENIK, Dane. Socialni kapital in socialno 

podjetništvo v regionalnem okviru. V: ADAM, Frane (ur.). O stanju in perspektivah 

socialnega podjetništva v Sloveniji in Hrvaški = O stanju i perspektivama socialnog 

poduzetništva u Sloveniji i Hrvatskoj. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške 

analize, Založba IRSA, 2015, str. 48-78, tabele. [COBISS.SI-ID 33395037]  

 

1.25 Drugi sestavni deli 

3. GOJKOVIČ, Uroš, NOVAK, Robert (avtor, fotograf). Ureditev gramoznega 

parkirišča na Zadružnem trgu. Ptujčan, ISSN 1318-8550, 27. sep. 2013, leto 19, št. 9, 

str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 24263224]  

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 

2.01 Znanstvena monografija 

4. ADAM, Frane, GOJKOVIČ, Uroš, HAFNER, Ana, PUSTOVRH, Toni, ZAJC, 

Jožica. Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij 

na prenos znanja. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: IRSA - Inštitut za razvojne in 

strateške analize, 2014. 128 str. ISBN 978-961-93636-2-1. [COBISS.SI-ID 

274830592] 



 

 

 

5. ADAM, Frane, GOJKOVIČ, Uroš, HAFNER, Ana, PUSTOVRH, Toni, ZAJC, 

Jožica. Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij 

na prenos znanja. Ljubljana: IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize, 2014. 

124 str. ISBN 978-961-93636-1-4. [COBISS.SI-ID 273477376] 

 

2.11 Diplomsko delo 

6. GOJKOVIČ, Uroš. Vpliv izobraževanja in vzgoje na zaupanje v demokratične 

institucije v Sloveniji : primer Slovenska vojska : diplomsko delo. Ljubljana: [U. 

Gojkovič], 2011. 118 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/gojkovic-

uros.pdf. [COBISS.SI-ID 30471261]  

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija 

7. GOJKOVIČ, Uroš. Poročilo o rezultatih ankete o zadovoljstvu zaposlenih v Občinski 

upravi Mestne občine Ptuj v letu 2013. Ptuj: Mestna občina Ptuj, 2013. 21 str., 

tabele. [COBISS.SI-ID 33595485]  

8. GOJKOVIČ, Uroš. Predlog Strategije razvoja mladih v Občini Hajdina za obdobje 

2013 - 2020. Hajdina: Občina Hajdina, 2013. [17] str. [COBISS.SI-ID 33595741]  

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) 

9. GOJKOVIČ, Uroš. Dominikanski samostan : II. faza. Ptuj: [Mestna občina Ptuj], 

2013. 111 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33550173]  

10. GOJKOVIČ, Uroš. Mestni kino Ptuj : hiša ustvarjalnosti mladih : obnova in 

modernizacija objekta. Ptuj: [Mestna občina Ptuj], 2013. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-

ID 33594973]  

11. GOJKOVIČ, Uroš. Rekonstrukcija Mestnega trga na Ptuju : investicijski program. 

Ptuj: [Mestna občina Ptuj], 2013. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33550429]  

12. GOJKOVIČ, Uroš. Ureditev P+R parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuju : 

investicijski program. Ptuj: [Mestna občina Ptuj], 2013. 98 str., ilustr. [COBISS.SI-

ID 33550941]  

 

 

 

 



 

 

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 

13. ADAM, Frane, GOJKOVIČ, Uroš, HAFNER, Ana, IVANČIČ, Angela, 

PUSTOVRH, Toni, ZAJC, Jožica. Visokotehnološka podjetja : vpliv organizacijske 

kulture in socialnih omrežij na prenos znanja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 
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IZVEDENA DELA (DOGODKI) 

3.25 Druga izvedena dela 

14. GOJKOVIČ, Uroš (diskutant), PETERŽINEK, Maša (diskutant), VRHOVNIK 

ČAS, Marija (diskutant), BEOČANIN, Tadej (diskutant). Kako postati mladim 

prijazna občina? : razprava ob slavnostni podelitvi certifikatov Mladim prijazna 

občina 2016-2020, Mestni muzej Ljubljana, 6. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 34505565]  

 

 

 


