
  

UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMSKO DELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NINA MIHELIČ 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
UNIVERZA V LJUBLJANI 

EKONOMSKA FAKULTETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMSKO DELO 
 

POVEZOVANJE PODJETIJ Z RAZISKOVALNIMI INSTITUCIJAMI 
ŠTUDIJA PRIMERA PODJETJA HYB D.O.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, julij 2009           NINA MIHELIČ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA 

 

Študentka Mihelič Nina izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala 

pod mentorstvom mag. Lidije Brščič, in da dovolim njegovo objavo na fakultetnih spletnih 

straneh. 

 

V Ljubljani, dne____________________      Podpis: _______________________________ 



 

i 

 
KAZALO 

 
UVOD .............................................................................................................................................1 
1 RAZISKOVALNO-RAZVOJNA FUNKCIJA V GOSPODARSTVU.......................................2 

1.1 Raziskovalno-razvojna funkcija in inovativnost ...................................................................2 
1.2 Opis raziskovalno-razvojnega okolja v Sloveniji..................................................................3 

1.2.1 Kvantitativni prikaz raziskovalno-razvojnega okolja v Sloveniji ..................................4 
1.2.1.1 Izdatki za raziskave in razvoj ..................................................................................4 
1.2.1.2 Zaposleni v raziskovalno-razvojni dejavnosti .........................................................4 
1.2.1.3 Inovacijska aktivnost podjetij..................................................................................5 
1.2.1.4 Patentna aktivnost ...................................................................................................5 

1.2.2 Vloga in predstavitev vladnih programov na področju raziskav in razvoja...................6 
2 SODELOVANJE GOSPODARSTVA IN ZNANOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN 
RAZVOJA.......................................................................................................................................9 

2.1 Sodelujoči in njihove značilnosti ..........................................................................................9 
2.2 Oblike sodelovanja in potek prenosa znanja .......................................................................10 
2.3 Vzroki in motivi za sodelovanje..........................................................................................12 
2.4 Dejavniki uspešnega sodelovanja........................................................................................14 

3 PRIMER SODELOVANJA NA PODROČJU RR ....................................................................15 
3.1 Način in opis sodelovanja med podjetjem Hyb in Institutom Jožef Stefan ........................15 
3.2 Financiranje raziskovalno-razvojne dejavnosti ...................................................................16 
3.3 Prednosti sodelovanja..........................................................................................................17 

3.3.1 Prednosti z vidika Hyb-a ..............................................................................................17 
3.3.2 Prednosti z vidika IJS...................................................................................................17 

3.4 Težave pri sodelovanju........................................................................................................18 
3.4.1 Težave pri sodelovanju z vidika Hyb-a........................................................................18 
3.4.2 Težave pri sodelovanju z vidika IJS.............................................................................20 

3.5 Vladni ukrepi na področju sodelovanja...............................................................................21 
3.5.1 Vloga vladnih ukrepov z vidika Hyb-a ........................................................................21 
3.5.2 Vloga vladnih ukrepov z vidika IJS .............................................................................22 

SKLEP...........................................................................................................................................23 
LITERATURA IN VIRI ...............................................................................................................25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ii 

 
KAZALO PRILOG 
 
 
Priloga 1: Zaposleni v raziskovalno-razvojni dejavnosti................................................................ 1 
Priloga 2: Inovacijsko aktivna in neinovativna podjetja................................................................. 2 
Priloga 3: Inovacijska in raziskovalno-razvojna dejavnost v predelovalni dejavnosti ................... 3 
Priloga 4: Organizacijska struktura na področju znanosti, tehnološkega razvoja, inovacij in 
podjetništva ..................................................................................................................................... 4 
Priloga 5: Proces prenosa tehnologije z univerze v podjetje .......................................................... 5 
Priloga 6: Zgodovina in opis podjetja Hyb d.o.o. ........................................................................... 6 
Priloga 7: Zgodovina in opis Instituta Jožef Stefan ........................................................................ 7 
Priloga 8: Intervju z Marijo Kosec.................................................................................................. 7 
Priloga 9: Intervju z Darkom Belavičem ...................................................................................... 12 
Priloga 10: Intervju z Igorjem Lipuščkom.................................................................................... 13 
Priloga 11: Intervju z Vesno Žvegla ............................................................................................. 15 
Priloga 12:  Tabelarni prikaz prednosti in težav pri sodelovanju ................................................. 17 
Priloga 13: Izkaz poslovnega uspeha podjetja Hyb d.o.o. ............................................................ 18 
 
 



 
1

UVOD 
 
Zahteve trga po novih, boljših in drugačnih izdelkih ali storitvah silijo podjetja v proces 
nenehnih raziskav in razvoja. Da ohranjajo osrednjo konkurenčno prednost, izboljšujejo tržni 
delež in uspešnost, morajo neprestano vlagati v razvoj zaposlenih in proizvodnega programa. 
Spreminjati se morajo z zahtevami trga ali pa te spremembe ustvarjati. V zadnjih letih se je s tem 
namenom povečeval delež sredstev, ki so jih podjetja vlagala v raziskave in razvoj. Proces je 
postajal kompleksnejši, dražji in nepredvidljiv, kar je tudi razlog, da se podjetja z željo po večji 
uspešnosti povezujejo med sabo ali z drugimi institucijami. To omogoča vsakemu izmed 
sodelujočih, da se osredotoči na ključne aktivnosti znotraj svojega podjetja ali organizacije in 
optimalno izrabi svoje resurse za prispevek h končnemu rezultatu.  
 
Namen diplomske naloge je opisati sodelovanje med podjetji in znanstvenimi institucijami na 
področju raziskav in razvoja. V uvodnem poglavju sta predstavljeni vloga in pomen 
raziskovalno-razvojne dejavnosti. Pri tem je večji poudarek na ureditvi in značilnostih tega 
okolja v Sloveniji. Pomembnost raziskav in razvoja za celotno gospodarstvo in blaginjo države 
pa zahteva tudi spodbude in smotrno delovanje vlade na tem področju. Spodbudno okolje in 
razne olajšave so pomemben dejavnik za uspešno in učinkovito sodelovanje. Pri tem je 
pomembno usklajeno delovanje mnogih elementov sistema, kjer veliko vlogo prevzemajo prav 
vladne institucije na tem področju. Delovanje, področja in ukrepi vlade so predstavljeni na koncu 
prvega poglavja, nekaj specifičnih ukrepov pa tekom celotne diplomske naloge.   
 
Drugo poglavje je namenjeno teoretičnemu opisu sodelovanja. Pri tem so predstavljene vse 
institucije oziroma subjekti, ki se vključujejo v sodelovanje. Opredeljene so oblike sodelovanja 
in proces prenosa znanja oziroma rezultatov raziskav in razvoja iz znanstvene sfere v 
gospodarstvo. Opisani so ključni vzroki, zakaj se posamezni subjekti odločajo za tovrstno 
sodelovanje, in dejavniki, ki imajo velik vpliv na uspešno sodelovanje in zadovoljive rezultate 
raziskovalno-razvojnega dela.  
 
Zadnje poglavje diplomske naloge je namenjeno prikazu sodelovanja med podjetjem Hyb d.o.o. 
iz Šentjerneja in Institutom Jožef Stefan, med katerima raziskovalno-razvojno sodelovanje 
poteka že od leta 1972. Poglavje opiše način sodelovanja, zbirni prikaz glavnih prednosti 
sodelovanja in težav, ki se pri tem pojavljajo ter poda vlogo vladnih ukrepov v tem primeru.  
 
Cilj diplomske naloge je analiza sodelovanja na področju raziskav in razvoja med podjetji in 
znanstvenimi institucijami. Pri tem je cilj sprva orisati teoretično ozadje sodelovanja in 
raziskovalno-razvojne funkcije ter kasneje prikazati ključne prednosti in težave, ki sta jih pri 
sodelovanju izpostavili obe organizaciji. Na koncu so ključne ugotovitve študije primera zbrane 
v tabelarnem prikazu (priloga 12). Predvsem omenjene težave predstavljajo določne ovire tudi za 
tista podjetja, ki se o tovrstnem sodelovanju še odločajo. Z njihovo izpostavitvijo in zbirnim 
prikazom so tako omogočeni nazorni pregled, analiza in kasnejše smotrno delovanje organizacij 
in ljudi na tem področju. 
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1 RAZISKOVALNO-RAZVOJNA FUNKCIJA V GOSPODARSTVU 

1.1 Raziskovalno-razvojna funkcija in inovativnost 
 
V Statističnem letopisu (2008, str. 145-146) sta znanstveno raziskovanje in eksperimentalni 
razvoj (v nadaljevanju RR) opredeljena kot ustvarjalno in sistematično delo, ki je namenjeno 
povečanju znanja o človeku, kulturi in družbi, ter uporabo tega znanja za razvoj novih aplikacij.  
 
Izraz RR pri tem pokriva naslednje dejavnosti: 

• Temeljno raziskovanje, katerega osnovni cilj je pridobivanje novega znanja na podlagi 
temeljnih pojavov in opazovanih dejstev. 

• Aplikativna (uporabna) raziskovanja so usmerjena k pridobivanju novega znanja, 
vendar z določenimi praktičnimi cilji in nameni. 

• Eksperimentalni razvoj pa je sistematična uporaba znanja, ki je bilo pridobljeno s 
temeljnim in aplikativnim raziskovanjem oziroma s praktičnimi izkušnjami in je 
usmerjeno v proizvodnjo novih materialov, izdelkov ali naprav ter k uvajanju novih 
postopkov, sistemov in storitev. 

 
Inovacije, kot rezultat RR dejavnosti, zajemajo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, 
finančnih in gospodarskih aktivnosti. Temeljijo na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih 
kombinacij že obstoječih tehnologij ali na uporabi znanja, ki ga je pridobilo podjetje. Pri tem 
lahko zajemajo nov izdelek, storitev in postopek ali bistveno izboljšavo že obstoječih. Inovacija 
mora biti nova za podjetje, pri čemer ni nujno, da je nova tudi na tržišču ali razvita v samem 
podjetju (Statistični letopis 2008, str. 148). 
 
Dinamičnost raziskovalno-razvojne funkcije nakazujejo različne vloge in oblike te dejavnosti v 
preteklosti. Ta se je skozi čas prilagajala gospodarskim in političnim razmeram. Tako Wang in 
Kleiner (2005, str. 91-92) od leta 1950 dalje razlikujeta pet različnih obdobij ali generacij 
inovativnosti, predvidevata pa tudi spremembe v šesti generaciji. Za peto generacijo, ki se je 
začela leta 1990, je značilna interakcija RR z okoljem podjetja, ki vključuje konkurente, 
distributerje, stranke in dobavitelje. Pri tem je poudarek na koordinaciji in integraciji sistema, 
hitrost v razvoju izdelka pa dopolnjujeta kontrola hitrosti in predvsem pravočasnost razvoja. Za 
šesto generacijo upravljanja RR avtorja predvidevata raziskovalne laboratorije znotraj podjetij, 
kjer bo poudarek na iskanju radikalnih inovacij. V ospredje bodo prihajale različne tehnološko 
raziskovalne strategije, kot so skupni raziskovalni laboratoriji, notranje podjetništvo, združitve 
tehnoloških podjetij ali intelektualnih pravic, skupna podjetniška vlaganja, podjetniški tvegani 
kapital, neodvisne raziskovalne skupine in mreže ter notranje vodene RR. Pri tem večina 
rezultatov raziskav ne bo predstavljala le dela in uspeha enega samega podjetja, ampak bo 
temeljila na skupnem delu povezanih manjših organizacij, primarno vodenih v smeri interesa in 
ne dobička. 
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V Resoluciji iz leta 2005 o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu (v nadaljevanju 
ReNRRP) za obdobje 2006-2010 je poudarjen pomen poslovnega sektorja pri doseganju 
nacionalne konkurenčnosti. Zaradi srečevanja podjetij s konkurenco na globalnem svetovnem 
trgu je zelo pomembno, da nenehno inovirajo. Pri tem lahko potrebno znanje ustvarjajo sama ali 
pa se to znanje v podjetja prenaša iz zakladnice svetovnega znanja, iz univerz in javnih 
raziskovalni inštitutov ter iz drugih podjetij ali mednarodnih projektov. Pomemben generator 
novih proizvodnih znanj so tako tudi akademske in raziskovalne institucije, vendar Petrin (2003) 
pri tem poudarja, da je tam nakopičeno oziroma producirano znanje mrtvo, če je produkcija 
znanja sama sebi namen in ne pride do njegovega prenosa v gospodarstvo.  
 
V Programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti (v nadaljevanju Program 
ukrepov) za obdobje 2007-2013 (2006, str. 33) je opredeljeno, da imajo na znanju in 
inovativnosti temelječe države tesno povezavo med javnim raziskovalnim in izobraževalnim 
sektorjem v gospodarstvu, intenzivno vlagajo v RR, imajo visoko stopnjo inovativnosti, visoko 
usposobljeno delovno silo ter ustrezno informacijsko infrastrukturo s podpornimi institucijami. 
Vendar pa je pri tem potrebno tudi upoštevati, da med kakovostnim znanjem, znanstveno 
odličnostjo univerz in inštitutov ter ekonomsko uspešnostjo gospodarstva ni neposredne 
povezave (Pučko, 2003, str. 27).  
 

1.2 Opis raziskovalno-razvojnega okolja v Sloveniji 
 
Na podlagi evropskega poročila o inovativnosti (European Innovation Scoreboard 2008, 2009, 
str. 3, 41) je Slovenija uvrščena med »države - zmerne inovatorke«, za katere je značilno, da je 
njihova uspešnost na področju inovatorstva pod povprečjem EU. Pri tem so relativne prednosti 
Slovenije v primerjavi s povprečjem EU27 zabeležene na področju človeških virov, financ in 
podpore ter števila inovativnih podjetij, slabosti pa na področju uspešnosti inovacijskega procesa 
v obliki števila patentov, blagovnih znamk, modelov in tehnološke uravnoteženosti plačilnih 
tokov. V Poročilu o razvoju (2009, str. 41) je opredeljeno da kazalniki napredka glede  
raziskovalno-razvojne in inovacijske ter informacijsko-komunikacijske aktivnosti kažejo 
nezadostne premike za večji preboj in izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva v preteklih letih, 
še posebno ob upoštevanju zelo ugodnih razmer v gospodarstvu v preteklih nekaj letih, ki so 
omogočali izdatnejše povečanje vlaganj za RR dejavnost v poslovnem in javnem sektorju 
 
Vedno večji tehnološki zaostanek Slovenije za zahodnimi državami, globalni pritiski in dražja 
država potiskajo pomemben del poslovnega sektorja na rob preživetja. Za zaustavitev trenutnega 
gospodarskega zaostajanja in posledičnega poslabšanja blaginje in kakovosti življenja ljudi je 
potreben torej hiter preskok na zahtevne in visokotehnološke izdelke in storitve. Potrebno je 
zagotavljanje spodbudnejšega okolja za znanost in tehnologije na nacionalni in regionalni ravni s 
pozitivno naravnano zakonodajo in spodbudnim okoljem za  razmah investicij, s posodabljanjem 
in povezovanjem raziskovalne infrastrukture na univerzah, raziskovalnih zavodih in v 
gospodarstvu, s spodbujanjem interaktivnega sodelovanja med državnim, poslovnim in civilno-
družbenim sektorjem in z uveljavitvijo sodobnega razumevanja vloge znanja in znanosti v 
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družbenem in gospodarskem razvoju kot ključne investicije za družbeni in gospodarski napredek 
(ReNRRP, 2006).  
 
V Raziskavi o stanju inovacijske dejavnosti v Sloveniji (2009, str. 19, 29, 31) je objavljen 
seznam več kot 400 aktivnih subjektov podpornega okolja, ki na različne načine podpirajo 
inovacijsko dejavnost. Kljub velikemu številu pa je za uspešno delovanje potrebno zagotoviti 
uskladitev področij delovanja med vladnimi agencijami in prilagoditev financiranja subjektov 
podpornega okolja. Pri tem je opazna neusklajenost obsega infrastrukture po statističnih regijah, 
pri čemer pa velik del subjektov ni specializiran in nudi storitve v več vsebinskih kategorijah, ki 
se raztezajo od pomoči pri sami invenciji, pa naprej do zagona podjetja, razvoja samega izdelka 
oziroma storitve, nastopa na trgu in kasnejše rasti podjetja. 
 

1.2.1 Kvantitativni prikaz raziskovalno-razvojnega okolja v Sloveniji  

1.2.1.1 Izdatki za raziskave in razvoj 
 
Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (v nadaljevanju BIRR) so v Sloveniji v 
letu 2007 znašali 500,5 milijona EUR, za 16,2 milijona EUR več kot leta 2006. Pri tem je BIRR 
leta 2007 znašal 1,45 % bruto domačega proizvoda. Poslovni sektor zavzema največji delež v 
BIRR, in sicer 58,3 %, na drugem mestu so državni viri v vrednosti 178,2 milijona EUR (35 %), 
sledijo viri iz tujine, katerih delež v BIRR znaša nekaj manj kot 5,8%, viri iz visokega šolstva za 
RR dejavnost (0,36 %) ter viri zasebnih nepridobitnih organizacij v vrednosti 0,062 milijona 
EUR (0,01%). Največji delež bruto domačih izdatkov za RR dejavnosti je bil namenjen 
naravoslovnim in tehniškim vedam (90,05 %), znotraj tega je bilo največ bruto domačega izdatka 
za RR dejavnost namenjenega tehniškim in tehnološkim vedam (44,1 % vseh BIRR), sledijo pa 
medicinske vede (25,4 % skupnih BIRR). Družbenim vedam je bilo v letu 2007 v Sloveniji 
namenjeno 5,7 % celotnih BIRR, humanističnim vedam pa 3,7 %. Poslovni sektor je največ 
izdatkov namenil industrijski proizvodnji in tehnologiji (60 % vseh poslovnih BIRR), državni  
ter visokošolski sektor pa sta oba namenila 51 % svojih BIRR neusmerjenim (temeljnim) 
raziskavam (Goričar, 2009). Mrkaić (2004, str. 269) pa pri tem meni, da je pri analizi sredstev 
BDP, ki so namenjena znanosti, potrebno upoštevati tudi strukturne dejavnike, ki lahko znižujejo 
motive za produktivno raziskovalno delo. »Poglavitni razlog našega strukturnega zaostajanja je 
ta, da so vlaganja tako v osnovne, kot tudi v aplikativne raziskave premajhna in neustrezno 
strukturirana, saj ne spodbujajo raziskovalcev k izboljševanju kvalitete njihovega dela in ne 
prispevajo k povečevanju motivov za iskanje sodelovanja z gospodarstvom.«  

1.2.1.2 Zaposleni v raziskovalno-razvojni dejavnosti 
 
Dodeljevanje dodatnih sredstev v RR s strani vlade pomeni možnost dodatnih razvojnih 
projektov. Pri tem se v Sloveniji pojavlja težava predvsem zaradi pomanjkanja naravoslovno 
izobražene delovne sile in inženirjev. To je velika sistemska nepravilnost, ki je nastala kot 
posledica napačnega razvoja in kot taka onemogoča inovativni tehnološki razvoj z angažiranjem 
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močnega potenciala tehničnih in naravoslovnih kadrov (Kos, 2009, str. 7). V obdobju 2000-2006 
se je število diplomantov na področju naravoslovja in tehnike sicer povišalo za 5,7 %, kar pa še 
vedno kaže na veliko zaostajanje za EU, kjer je bila rast kar 25,4 odstotna. Število teh 
diplomantov se je v letu 2007 sicer povečalo in znašalo kar 2.836 diplomantov, vseeno pa 
Slovenija po njihovem številu na 1000 prebivalcev v starosti 20-29 let, ki znaša 9,8 diplomantov 
na področju naravoslovja in tehnike, močno zaostaja za evropskim povprečjem, ki znaša 13 
diplomantov (Poročilo o razvoju 2009, str. 135).  
 
Kot je prikazano v prilogi 1, se je v obdobju 2000-2006 število zaposlenih v RR dejavnosti za 
nedoločen ali določen čas (fizične osebe) z 12.220 povzpelo na 13.521. Od skupno 13.521 
zaposlenih v raziskovalno-razvojni dejavnosti v letu 2006 jih je bilo kar 42 % zaposlenih v 
poslovnem sektorju, od tega jih je imelo največ (2.468 zaposlenih) visoko univerzitetno 
izobrazbo. V državnem sektorju je bilo zaposlenih 3.088 oseb (22,8 %), od tega pa je bilo največ 
zaposlenih z doktoratom. V visokošolskem sektorju je bilo zaposlenih 4.738 oseb, kar znaša 
35 %, in v zasebnem nepridobitnem sektorju 28 oseb oziroma 0,21 % zaposlenih. Izmed vseh 
zaposlenih je bilo največ raziskovalcev (8.270 oseb), med njimi jih je bilo 1.146 uvrščenih v 
kategorijo mladih raziskovalcev.  

1.2.1.3 Inovacijska aktivnost podjetij 
 
Na področju inovacijske aktivnosti podjetij se je Slovenija v obdobju 2004-2006 približala 
evropskemu povprečju. Tako je bilo v obdobju 2004-2006 v Sloveniji inovacijsko aktivnih 
35,1 % podjetij,  v EU pa je ta delež znašal 38,9 % (Poročilo o razvoju 2009, str. 137). Največ 
inovacijsko aktivnih podjetij v Sloveniji je v obdobju 2004-2006 spadalo v dejavnost 
nepremičnin, najema in poslovnih storitev, kjer je bilo inovativnih 43,1 % podjetij, sledijo pa 
podjetja v predelovalni dejavnosti, kjer je bilo inovativnih 41,2 % podjetij (Statistični letopis, 
2008, str. 158). Tabela v prilogi 3 prikazuje odstotek podjetij iz predelovalne dejavnosti, ki so 
inovacijsko sodelovala. Pri tem je v obdobju 2004-2006 v Sloveniji inovacijsko sodelovalo 
50,2 % podjetij. Največ (42,7 %) jih je sodelovalo z dobavitelji opreme, materiala in komponent, 
sledijo stranke, s katerimi je sodelovalo 38 % podjetij. S svetovalci, laboratoriji ali privatnimi 
inštituti je sodelovalo 23 % podjetij, nekoliko manj pa z univerzami ali drugimi izobraževalnimi 
ustanovami. Najmanj pa so podjetja v obdobju 2004-2006 sodelovala z vladnimi ali javnimi 
raziskovalnimi ustanovami (15 % podjetij). 

1.2.1.4 Patentna aktivnost  
 
Patenti  prikazujejo inovacijsko dejavnost države in njeno sposobnost za prenos znanja v 
gospodarsko korist (Eurostat regional yearbook 2008, str. 154). Nanašajo se na izključno pravico 
fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv 
(Patenti, Domača stran Urada RS za intelektualno lastnino, 2009). Leta 2008 je bilo na Uradu za 
intelektualno lastnino prejetih 327 nacionalnih patentnih prijav (leta 2007 pa 346). Od tega so jih 
318 vložili domači prijavitelji, 9 pa tuji. Na podlagi nacionalnih prijav je bilo v letu 2008 
podeljenih 242 patentov, kar je za 2 % manj kot leta 2007 (Letno poročilo UIL, 2008, str. 17, 21).  
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1.2.2 Vloga in predstavitev vladnih programov na področju raziskav in razvoja  
 
Obstaja več oblik vladnih politik, s katerimi lahko vlade vplivajo na odločitve in strategije 
podjetij o raziskavah in inovacijah  (Monitoring industrial research, 2007, str. 17): 
 

• financiranje javnih raziskovalnih organizacij in programov, vključno s stimulacijo 
povezovanja znanosti in industrije, 

• direktne davčne podpore v obliki subvencij in davčnih olajšav,  
• javni nakupi in druge oblike potrošnje, 
• finančna podpora za inovacijsko aktivnost, 
• zagotavljanje delovne sile na področju znanosti, tehnologije in raziskav, 
• ureditev registracije in zaščite zasebne lastnine, 
• regulacija trga dobrin in ureditev delavske zakonodaje. 

 
V letu 2007 je EU predstavila dopolnjen 7. okvirni program znanstveno-raziskovalnega in 
tehnološko-razvojnega dela. Ta predstavlja glavno orodje EU za financiranje raziskav v Evropi 
za obdobje 2007-2013, proračun programa za sedemletno obdobje pa znaša 50,5 milijard EUR. 
Program se osredotoča predvsem na podporo raziskavam na izbranih prednostnih področjih ter je 
usmerjen v zaposlitvene potrebe in konkurenčnost Evrope (Znanost in raziskave, Vladni portal 
Slovenija. Doma v Evropi, 2009). 
 
V Sloveniji ureja način izvajanja politike raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki se financira iz 
državnega proračuna in drugih virov, Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD, 2006). 
Ta zakon določa tudi organizacijo raziskovalne in razvojne dejavnosti ter pogoje za opravljanje 
te dejavnosti, kar podpira prehod v družbo, ki temelji na znanju in postavlja RR dejavnost kot 
razvojno prioriteto. Pri tem RR obsega temeljno in uporabno raziskovanje ter predkonkurenčne 
raziskave, industrijske raziskave in prenos znanja. Javna služba na področju raziskovalne in 
razvojne dejavnosti se izvaja v obliki raziskovalnih programov programske skupine v javnih 
raziskovalnih zavodih, na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi 
koncesijske programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega in javnega prava. V 
ZRRD (2006) je opredeljeno, da vlada RS zagotavlja sredstva za financiranje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti v državnem proračunu in iz drugih virov za naslednje namene:  

• financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih in razvojnih 
projektov,  

• ustanoviteljske obveznosti Republike Slovenije do javnih raziskovalnih in javnih 
infrastrukturnih zavodov, 

• usposabljanje in razvoj raziskovalnih in razvojnih kadrov,  
• mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje, 
• promocijo raziskovalne in razvojne dejavnosti, 
• financiranje znanstvenega publiciranja in komuniciranja ter drugo, določeno s tem 

zakonom. 
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Leta 2005 je državni zbor RS sprejel Resolucijo o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem 
programu za obdobje 2006-2010 (ReNRRP), ki se s številnimi ukrepi usmerja h kvaliteti in 
učinkovitosti raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Ti se osredotočajo na spodbujanje večjega 
raziskovalnega in razvojnega ter inovacijskega sodelovanja med podjetji in raziskovalno sfero ter 
v razvoj posredniških struktur (posrednikov) za povečanje absorpcijske sposobnosti za prenos 
tehnologij in inovacij iz svetovne zakladnice znanja v domačo gospodarsko sfero ter za 
spodbujanje hitrejšega prenosa znanja iz slovenske raziskovalne sfere v podjetja. Med naloge 
spada tudi izboljšanje pogojev za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju 
človeških virov, infrastrukture in širšega okolja ter povečanje prenosa rezultatov iz RR v 
poslovno okolje. Na tem področju so kot načini spodbujanja prenosa rezultatov navedeni 
motivacijski mehanizmi v obliki stimulativnih štipendij za naravoslovno-tehniške vede za študij 
doma in v tujini, časovno omejene subvencije plač in prijazni davčni ukrepi za osebe, ki iz javnih 
raziskovalnih organizacij prestopijo v gospodarstvo. Nadalje se podpira financiranje 
raziskovalnih projektov zunaj javnega sektorja pod vodstvom podjetja, ki zagotavlja tržno 
komponento in s tem zagotovi inovacijo, spodbujanje povezovanja med domačimi subjekti 
(mreže, grozdi, tehnološke platforme, tehnološki centri itd.) in na nivoju EU, oblikovanje 
tehnoloških jeder, podpora razvojnim centrom, spodbudno davčno okolje, spodbujanje 
interdisciplinarnega in medinstitucionalnega sodelovanja, cenovno ugodna uporaba laboratorijev 
in merilnih instrumentov in drugo (ReNRRP, 2005). 

Leta 2006 je bil sprejet tudi Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za 
obdobje 2007-2013. Znotraj štirih osnovnih stebrov programa sta na področju RR dejavnosti še 
posebno aktualna drugi (Znanje za gospodarstvo) ter tretji (Razvoj in inovacije v gospodarstvu) 
steber. V okviru Ministrstva za gospodarstvo je cilj ukrepov stebra »Znanje za gospodarstvo« 
krepitev notranjih sposobnosti podjetij za intenzivnejši, na znanju temelječ razvoj, kar bo 
omogočilo slovenskemu gospodarstvu obvladovanje vse hitrejšega tehnološkega napredka. 
Ukrepi so usmerjeni v krepitev ustreznih človeških virov za potrebe gospodarstva s 
stimuliranjem povečevanja deleža vrhunsko izobraženih in visoko kvalificiranih kadrov v 
gospodarstvu, s prioritetnim razvijanjem naravoslovno-tehničnih znanj, s spodbujanjem 
mednarodne mobilnosti visoko kvalificiranih kadrov kot tudi s spodbujanjem mobilnosti 
razvojnih kadrov iz institucij znanja v gospodarstvo. Namen ukrepov znotraj stebra »Razvojniki 
za gospodarstvo« pa je povečanje kakovosti in uporabnosti znanstvenega in raziskovalnega 
razvojnega dela, pretok znanja med znanstveno in raziskovalno sfero ter gospodarstvom in 
spodbujanje sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, univerzami in gospodarstvom (Program 
ukrepov, 2006, str. 24).  
 
V prilogi 3 je prikazana organizacijska struktura znotraj vlade na področju znanosti, 
tehnološkega razvoja, inovacij in podjetništva. Pri tem je pomembno sistemsko delovanje 
ministrstva, Sveta za znanost in tehnologijo RS in agencij na področju raziskovalne in 
tehnološko-razvojne dejavnosti. Na področju izboljševanja sistema nadzora, usmerjanja, 
ugotavljanja upravičenosti financiranja in kvalitete delovanja javnih raziskovalnih organizacij so 
organizirane sledeče agencije (ReNRRP, 2005):  
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• Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) 
ARRS opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem NRRP ter druge 
naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti. Odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih 
programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja 
njihovo financiranje. Spremlja in nadzira tudi izvedbo programov in projektov ter delo pravnih 
in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud (ARRS, 2009). 
 

• Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) 
TIA opravlja naloge v skladu s sprejetim NRRP in drugimi nacionalnimi programi na področju 
tehnološkega razvoja in inovativnosti. Planira, usmerja in financira aktivnosti za promocijo 
inovativnosti in pospeševanje RR dejavnosti ter prenos znanja. V sklopu svojega delovanja pa 
spodbuja tudi povezovanje med institucijami znanja in gospodarstvom (TIA, 2009). 
 

• Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) 
JAPTI deluje na področju podjetništva in podjetniškega okolja, tujih neposrednih investicij, 
internacionalizacije podjetij, razvoja in pospeševanja finančnega okolja, partnerstva med 
akademsko in gospodarsko sfero, znanja za gospodarstvo ter zagotavljanja informacij, znanja in 
virov financiranja za podjetja. V sklopu sektorja za podjetništvo spodbuja posamezne vrhunsko 
izobražene in visokokvalificirane kadre, da se povežejo z gospodarstvom. Prav tako spodbuja 
aplikativne RR projekte v podjetništvu za pridobivanje novih znanj. Znotraj agencije deluje tudi 
Slovenski center za konkurenčnost in inovativnost, ki omogoča povezovanje med posameznimi 
podjetji, ki poslujejo tradicionalno, z inovativnimi podjetji in institucijami znanja (JAPTI, 2009). 
 

• Slovenski podjetniški sklad (SPS) 
Med drugim vključuje področje delovanja SPS tudi sofinanciranje projektov malih in srednje 
velikih podjetij (v nadaljevanju MSP). Državne pomoči podjetniškega sklada se preko javnih 
razpisov ponudijo podjetniškemu sektorju v obliki nepovratnih sredstev za sofinanciranje 
razvojnih investicij v novo tehnološko opremo v MSP, nepovratnih sredstev za sofinanciranje 
zagona inovativno naravnanih podjetij v tehnoloških parkih, podjetniških in univerzitetnih 
inkubatorjih ter drugje (SPS, 2009).  
 
V raziskavi (Pezdir, 2004, str. 222, 232, 240) so podjetja v Sloveniji kot najpomembnejši ukrep 
vladne politike za povečevanje sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom ter prenosa 
raziskovalno-razvojnih dosežkov v gospodarstvo ocenila davčne olajšave za investiranje v RR, 
sledijo pa mu finančne podpore za skupne raziskovalno-razvojne projekte med gospodarstvom in 
znanostjo. Enaka razvrstitev je bila tudi pri ocenah fakultet, medtem ko je bil pri ocenah 
inštitutov vrstni red prvih dveh ukrepov zamenjan, na  tretje mesto pa je bil uvrščen ukrep 
podpore razvoja intermediarnih struktur (tehnološki parki in centri, inkubatorji in drugo), kjer se 
lahko rezultati neposredno tržijo. 
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2 SODELOVANJE GOSPODARSTVA IN ZNANOSTI NA PODROČJU 
RAZISKAV IN RAZVOJA 

2.1 Sodelujoči in njihove značilnosti 
 
Rama in Ramakrishna (2005, str. 1484) pravita, da obstaja večja verjetnost za razvoj tržno 
uspešne tehnologije, če se v proces razvoja tehnologije povezano vključita industrija in 
raziskovalno-razvojna institucija. Vseeno pa je potrebno samo področje RR dejavnosti ter 
sodelovanja gledati širše. V celotnem procesu namreč sodelujejo tudi drugi subjekti, ki bodisi 
sodelujejo pri samem razvoju ali pa delujejo kot podporne institucije, z namenom olajšati in 
pospešiti sodelovanje in sam prenos znanja. Lenarčič meni, da je potrebno sodelovanje znanosti 
in gospodarstva gledati kot dvosmerni pretok znanja. Pri tem mora biti vlaganje v znanje in 
povezovanje znanosti in gospodarstva skupni globalni interes, in ne le posameznih udeležencev 
procesa (STA, 2008). 
 
Spreminjajočo se vlogo v odnosih vlade z akademsko sfero in industrijo opisuje model trojne 
vijačnice. Zabrisane meje med temi sferami so osnova za izboljšanje pogojev inoviranja in 
razvoja družbe. Namesto ločene vloge prihaja med njimi do močne interakcije in prevzemanja 
vlog. Pri tem so univerza, industrija in vlada relativno avtonomne, vseeno pa se njihove vloge 
prekrivajo. Tako univerza na nekaterih področjih prevzema vlogo industrije in na primer pomaga 
pri ustanavljanju novih podjetij v sklopu inkubatorjev. Vlada prevzema vlogo industrije na 
področju tveganega kapitala za pomoč pri ustanavljanju novih podjetij. Tudi industrija lahko 
med drugim prevzema vlogo univerze pri izobraževanju in raziskavah. S spremembami na 
področju razvoja pa prihaja tudi do sprememb odnosov (Etzkowitz, 2002, str. 8). To spodbuja 
uporabo na znanju temelječih strategij in pospešuje hitrost socio-ekonomskega razvoja s 
povečevanjem prostega pretoka ljudi, idej in inovacij, ki predstavljajo jedro modela trojne 
vijačnice. Prav razumevanje te dinamike v razvoju in soodvisnosti delovanja pa je pogoj za 
ustvarjanje potrebnih in zadovoljivih pogojev za inovacije in trajnostni razvoj (Dzisah & 
Etzkowitz, 2008, str. 102). 
 
Posamezne subjekte v procesu sodelovanja na področju RR lahko razdelimo v različne sektorje. 
Pri tem so znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne organizacije ter raziskovalno-
razvojne enote glede na osnovno dejavnost, cilj, ekonomski in pravni status ter vir financiranja 
razvrščene v pet institucionalnih sektorjev. Sodelovanje tako poteka med organizacijami oziroma 
subjekti iz poslovnega sektorja, državnega sektorja, zasebnega nepridobitnega sektorja, 
visokošolskega sektorja in sektorja tujine (Frascati Manual, 2002, str. 54-73, Statistični letopis 
2008, str. 146-147). V ReNRRP (2005) pa so institucije izvajalke raziskovalne in razvojne 
dejavnosti razdeljene na organizacije v poslovnem sektorju, univerze, javne raziskovalne zavode 
in posrednike. Značilnosti posameznih sodelujočih v raziskovalno-razvojni dejavnosti so: 
 
• Poslovni sektor združuje vsa podjetja, organizacije in institucije, katerih primarna dejavnost 

je tržna proizvodnja blaga in storitev za prodajo javnosti po ceni, ki naj bi pokrila vsaj 
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stroške. Ta sektor zajema pretežno RR enote, razvojne sektorje, oddelke in razvojne skupine 
v gospodarskih družbah. Sem uvrščamo zasebna podjetja, javna podjetja in neprofitne 
institucije.  

 
• Državni sektor zajema nefinančne družbe pod javnim nadzorom, druge enote centralne 

ravni države, druge enote lokalne ravni države in neposredne uporabnike državnega 
proračuna. Sem spadajo inštituti, centri, bolnice, muzeji, osrednje knjižnice, ki poleg osnovne 
dejavnosti, ki ni RR, opravljajo tudi znanstveno-raziskovalno in RR delo. 

 
• V zasebni nepridobitni sektor spadajo zasebne nepridobitne institucije, ki oskrbujejo 

zasebnike in gospodinjstva. V ta sektor sodi tudi raziskovalno-razvojno delo državljanov 
(zasebni raziskovalci). 

 
• Visokošolski center združuje univerze in druge izobraževalne institucije po srednji šoli, ne 

glede na vir financiranja. V to skupino spadajo tudi raziskovalni inštituti, eksperimentalne 
postaje in klinike, ki delujejo pod neposrednim nadzorom in upravljanjem visokošolskih 
institucij ali pa v povezavi z njimi. 

 
• Sektor tujina vključuje vse institucije in posameznike, ki so zunaj političnih meja določene 

države in mednarodne organizacije v državi. 
 
• Sektor posrednikov, dodatno opredeljen v ReNRRP, zagotavlja pretok znanja iz javnih 

institucij, ki izvajajo RR, v poslovni sektor. V sklopu tega Slovenija razvija predvsem 
tehnološka jedra, tehnološke centre industrijskih panog, tehnološke mreže in platforme, 
industrijske grozde, univerzitetne spin-off inkubatorje, tehnološke parke in podjetniške 
inkubatorje, pisarne za prenos tehnologije, službe za upravljanje z intelektualno lastnino  ter 
druge ustrezne oblike generiranja in prenosa tehnoloških znanj. 

 

2.2 Oblike sodelovanja in potek prenosa znanja 
 
»Inovacije nastanejo kot posledica aplikacije znanja (…). Sama inovacija nastane v podjetju, 
znanje, potrebno za ta rezultat, pa lahko prihaja iz različnih virov.« Pri tem je pomembno 
razumevanje poti in virov tega znanja. Vir znanja je lahko notranje izvajanje RR dejavnosti, kjer 
podjetje uporablja lastne vire. Na drugi strani pa se pojavlja alternativna strategija v obliki 
zunanjega pridobivanja znanja oziroma tehnologije. Pri tem se lahko podjetje povezuje s 
strankami, dobavitelji, podobnimi (lahko tudi konkurenčnimi) podjetji ter javnim sektorjem 
(Padmore, Schuetze & Gibson, 1998, 613-615). 
 
Veugelers in Cassiman (1999, str. 66) razlikujeta med strategijo lastne inovacijske dejavnosti 
(ang. Make decision) in strategijo nakupa (ang. Buy decision). Pri tem zunanje oblike 
pridobivanja virov informacij delita na pridobivanje informacij od drugih podjetij, kamor se 
uvrščajo tako dobavitelji materiala in opreme, stranke podjetja ter bližnji konkurenti. Drugo 
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skupino predstavljajo raziskovalne institucije, kot so univerze, javni raziskovalni inštituti in 
tehnični instituti ter nenazadnje tudi pridobivanje informacij preko javno dostopnih virov v 
obliki patentnih informacij, konferenc, publikacij in seminarjev. 
 
 Izmed več načinov sodelovanja in povezovanja na področju RR pa izbira pravilne oblike temelji 
na različnih dejavnikih. V osnovi se izkaže, da je za dosego inovacije s pomočjo raziskovalno-
razvojnega sodelovanja pomembno, da oblika sodelovanja olajša oziroma pospeši prenos znanja 
med subjekti (Annique, Cazurra & Asakawa, 2008, str. 9). Škrlec (Asja, 2009, str. 13) pravi: 
»Povezovanje gospodarstva in znanosti  je sila zapleten in dolgotrajen proces.« Za sistematični 
prenos znanja v gospodarsko sfero je potrebno vzpostaviti trajne mehanizme povezovanja in 
sodelovanja tako na izobraževalnem, razvojnem pa tudi na poslovno-finančnem področju. 
Rezultati uspešnega sodelovanja pa se pokažejo šele ob uspešni implementaciji visoko 
tehnološkega znanja v podjetjih.  
 
Glede na definicijo OECD (Industry-Science relations, 2000, str. 165), ki razporeja oblike 
sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom, jih lahko razvrstimo v naslednji vrstni red, kjer so 
oblike razporejene po vrstnem redu od najbolj formalne do manj formalnih oblik: 
 

1. Skupni raziskovalni laboratoriji 
2. Ustanavljanje spin-off podjetij 
3. Licenciranje, patentiranje skupnih razvojno-raziskovalnih dosežkov 
4. Pogodbe o skupnih raziskavah in razvoju 
5. Mobilnost kadrov med zaposlitvami na inštitutu in v podjetjih 
6. Izvajanje programa pretočnih mladih raziskovalcev 
7. Skupne objave v znanstvenih in strokovnih revijah 
8. Skupno organiziranje konferenc, seminarjev in drugo 
9. Neformalni stiki, pomoč in sodelovanje med strokovnjaki na inštitutu/fakulteti in 

v gospodarstvu, ki delujejo na podobnem raziskovalnem področju. 
 

Leta 2005 je bila v Sloveniji v sklopu poročila o tehnološkem sodelovanju med znanostjo in 
gospodarstvom (Pezdir, 2004, str. 226-235) opravljena anketa o sodelovanju med inštituti, 
univerzami in gospodarstvom. Predstavniki posameznih organizacij so pri ocenjevanju 
pogostosti in ustreznosti oblike sodelovanja uporabljali mersko lestvico od 1 (najmanj 
pogosta/ustrezna oblika) do 5 (najbolj pogosta/ustrezna oblika). Pri tem je bila najbolj pogosta in 
ustrezna oblika sodelovanja med inštituti in gospodarstvom omenjena najbolj neformalna oblika 
sodelovanja po metodologiji OECD, in sicer neformalni stiki, pomoč in sodelovanje med 
strokovnjaki na inštitutu in v gospodarstvu, ki delujejo na podobnem raziskovalnem področju in 
je bila ocenjena s povprečno vrednostjo 3,58. Naslednja oblika so bile pogodbe o skupnih 
raziskavah in razvoju (3,21) ter skupno organiziranje konferenc, seminarjev itd (3,11). Na drugi 
strani je bilo pri primerjavi sodelovanja na področju RR med fakultetami in gospodarstvom na 
prvih treh mestih ugotovljena enaka razvrstitev, s tem, da je povprečna vrednost pogostosti 
neformalnih stikov znašala 3,8. Prav tako sta bili višji tudi povprečni vrednosti za pogodbe o 
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skupnih raziskavah in razvoju (za 0,19 odstotne točke) ter skupno organiziranje konferenc in 
seminarjev (za 0,11 odstotne točke).  
 
Splošni model prenosa tehnologije med znanostjo in industrijo (priloga 4) se začne z izumom 
znanstvenikov na univerzi, v laboratorijih ali drugem univerzitetnem okolju. Sledi registracija 
invencije pri pisarni za prenos tehnologije, kjer se je pomembno tudi odločiti o morebitnem 
patentu in s tem zaščititi intelektualno lastnino. Zaradi stroškovnega vidika je potrebna 
vnaprejšnja ocenitev možnosti za komercializacijo patenta. Pogosto pa v tem procesu interes za 
patent pokaže že samo gospodarstvo. Namen pisarn za prenos tehnologije je torej pospeševanje 
prenosa znanja ali tehnologije v industrijo. Po prejemu patenta se prične proces trženja 
tehnologije v gospodarstvu oziroma pri vseh zainteresiranih. Po izbiri podjetij ali podjetnikov 
sledita pogajalski proces in sklenitev sporazuma o prenosu. Ta lahko vključuje prednosti za 
znanstveno ustanovo, kot sta na primer honorar ali lastniški delež v primeru novoustanovljenega 
podjetja (start-up podjetje). V zadnji stopnji je tehnologija vpeljana v podjetje oziroma v izdelek. 
Sodelovanje je možno tudi po tej točki, ko lahko znanstvena institucija nudi tehnično svetovanje, 
skrbi za sredstva in pripomočke v času trajanja dogovora ali sodeluje pri vodenju v primeru 
prejetega lastniškega deleža (Siegel, Waldman, Atwater & Link, 2003, str. 113-115). 
 

2.3 Vzroki in motivi za sodelovanje 
 
Kotnik (2004, str. 257) meni, da je pri analizi prenosa znanja iz akademske in raziskovalne sfere 
v gospodarstvo pomembno tudi vprašanje motivacije podjetij za sodelovanje z znanstveno-
raziskovalnimi institucijami. Pri tem pravi: »Podjetjem bo sodelovanje v interesu, če bo to 
povečevalo rezultate njihove inovacijske dejavnosti v obliki inoviranih proizvodov ali postopkov 
oziroma učinke teh rezultatov na uspešnost delovanja podjetja.«  
 
Sakakibara (1997, str. 147) deli ključna motiva sodelovanja na delitev stroškov in delitev znanj 
oziroma veščin med subjekti sodelovanja na področju RR. V primeru osredotočenja sodelujočih 
organizacij na delitev stroškov je pomembno jasno razumevanje ciljev in načrta sodelovanja. 
Zaradi podobnega znanja spadajo sodelujoči v večini primerov v isti sektor. To pa je tudi razlog 
za lažjo dosego dogovora o raziskovalno-razvojnem sodelovanju. Na drugi strani pa motiv 
delitve znanja, poleg pomembnosti končnega rezultata, poudarja tudi proces akumulacije 
resursov in znanja. Za člane tovrstnega sodelovanja je lažje sodelovati brez jasno postavljenih 
ciljev. Način sodelovanja je primeren predvsem za podjetja, ki vstopajo na nova poslovna 
področja, pri čemer sodelovanje poteka med organizacijami z različnih področij industrije.  
 
Še podrobneje pa sta Bai Y. in O´Brien G.C. (2008, str. 164) motive povzela v štirih različnih 
kategorijah. Pri tem razlikujeta med sledečimi: 
 

• Delitev stroškov: sodelovanje podjetij na področju RR, z namenom optimizirati oziroma 
si medsebojno deliti stroške, se osredotoča na 5 ključnih spremenljivk: 

o fiksno delitev stroškov med partnerji, 
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o realizacijo ekonomije obsega pri RR, 
o izognitev potratnim podvojitvam, 
o sledenje zniževanju stroškov RR, 
o delitev dodatnih sredstev za RR. 

 
• Delitev tveganja: v tem primeru želijo podjetja skozi raziskovalno-razvojno sodelovanje 

pridobiti izkušnje in veščine, ki bodo znižale tveganje RR in hkrati povečale verjetnost 
uspeha, kot če bi na tem področju podjetje delovalo samo. Ta motiv se nadalje osredotoča 
na sledeče merljive spremenljivke: 

o razpršitev tveganja med sodelujočimi partnerji, 
o obrambo pred grožnjami zunanjih tekmovalcev,  
o zmanjševanje konkurence med sodelujočimi podjetji, 
o zmanjševanje negotovosti. 
 

• Delitev veščin: poleg pomembnosti končnega rezultata ta motiv poudarja tudi proces 
akumulacije resursov in znanj med partnerji. Motiv se osredotoča predvsem na: 

o dostop do dodatnega znanja, 
o prenos tehnologije, 
o izmenjavo informacij, 
o izobraževanje na področju managementa, 
o izobraževanje raziskovalcev. 
 

• Tržna moč: motiv podjetij pri RR sodelovanju je tudi doseganje konkurenčne prednosti s 
strateškimi povezavami, kjer podjetja kombinirajo svoje resurse in zmožnosti. 
Podrobnejša delitev se osredotoča na: 

o razvoj novih in naprednih produktov, 
o razvoj novih trgov in dostop do novih trgov, 
o pospešen prenos proizvodov od razvoja do trga, 
o produktno diverzifikacijo, 
o vzpostavljanje ovir proti novim vstopajočim podjetjem, 
o podporo mednarodni širitvi. 
 

Hagedoorn, Link in Vonortas (2002, str. 587), ki so motive ločeno prikazali za podjetja in državo, 
menijo, da vlada promovira in podpira raziskovalno sodelovanje z namenom popraviti tržne 
napake pri vlaganjih v RR, predvsem zaradi prisotnosti nepomembnih raziskav, pospešiti 
tehnološko inoviranje ter povečati pretok tehnoloških informacij med podjetji, univerzami in 
javnimi raziskovalnimi inštituti. V raziskavi o razlogih oziroma motivih za raziskovalno-
razvojno sodelovanje v Sloveniji (Pezdir, 2004, str. 223-238) je gospodarstvo kot glavni razlog 
za sodelovanje z znanostjo navedlo možnost skupnih prijav na državne projekte. Sledilo mu je 
sodelovanje zaradi pritiskov konkurence ter sodelovanje zaradi možnosti uporabe najnovejše 
raziskovalne opreme, ki je na razpolago raziskovalnim institucijam. Inštituti so med glavnimi 
razlogi opredelili sodelovanje z industrijo, ki je del celostne strategije inštituta, dostop do 
potencialnih kupcev rezultatov njihovega RR dela ter prispevek k povečevanju konkurenčnosti 
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narodnega gospodarstva. Raziskava je bila opravljena tudi med fakultetami. Dobljene povprečne 
vrednosti ocen so pokazale, da so glavni razlogi sodelovanja fakultet z gospodarstvom prispevek 
k povečevanju konkurenčnosti narodnega gospodarstva, skupne prijave na državne projekte ter 
celostna strategija fakultete, katere del je sodelovanje z industrijo.   
 

2.4 Dejavniki uspešnega sodelovanja 
 
Uspešna partnerstva so tista, kjer sodelujoči dosežejo ali presežejo svoje cilje. Ti pa so odvisni 
od samega partnerstva, podjetja in značilnosti projekta (Caloghirou, Hondroyiannis & Vonortas, 
2003, str. 85). Bizan (2003, str. 1628) je uspešnost RR sodelovanja opredelil na področju 
tehnične, tržne in finančne uspešnosti. Pri tehnično uspešnem raziskovalno-razvojnem projektu 
je pomembno doseganje postavljenih ciljev, ki jih je podjetje definiralo na začetku projekta, pri 
tržni uspešnosti je pomembna uspešna komercializacija projekta in prodaja, finančna uspešnost 
RR pa se navezuje na sposobnost podjetja ustvariti neto dobiček iz projekta.  
 
Howells in partnerji (1998, str. 30)  so kot nosilce uspešnega odnosa med znanostjo in industrijo 
opredelili naslednje dejavnike: 
 

• medsebojno zaupanje in osebno povezanost, 
• skupne cilje in korist iz povezovanja, 
• profesionalni odnos akademske sfere, 
• že na začetku jasno določene cilje in prioritete, 
• odličnost raziskav, kapacitet in osebja,  
• dobro komunikacijo in trženje, 
• možnost zadovoljitve potrošnikovih potreb, 
• doseganje nizkih/konkurenčnih cen in drugo. 

 
Caloghirou et al. (2003, str. 96) so v raziskavi ugotovili, da je uspeh pri sodelovanju močno 
odvisen od povezanosti skupnih raziskav z notranjimi raziskovalno-razvojnimi dejavnostmi 
podjetja, nadalje od naklonjenosti podjetja za skupni trud pri učenju od partnerjev ter od 
odsotnosti problemov prilaščanja znanja med partnerji. Mora-Valentin, Montoro-Sanchez in 
Guerras-Martin (2004, str. 32) so v raziskavi faktorje uspeha pri sodelovanju na področju RR 
razdelili na faktorje, ključne za vzpostavitev sodelovanja, in organizacijske faktorje. Med prvimi 
so najpomembnejši: predhodne povezave, ugled, jasna definicija ciljev ter institucionalnost in 
geografska bližina. Med organizacijskimi faktorji pa so bili kot najpomembnejši ugotovljeni 
pripadnost, komunikacija in zaupanje. V primeru podjetij so bili v raziskavi kot faktorji 
največjega vpliva na uspeh opredeljeni pripadnost, predhodne povezave in jasno opredeljeni cilji, 
v primeru raziskovalnih institucij pa predhodne povezave, komunikacija, predanost in zaupanje. 
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3 PRIMER SODELOVANJA NA PODROČJU RR 

3.1 Način in opis sodelovanja med podjetjem Hyb in Institutom Jožef Stefan 
 
Sodelovanje med podjetjem in znanstveno institucijo se je pričelo leta 1972. Takrat sta Iskra 
Elementi in Odsek za keramiko na Institutu Jožef Stefan (v nadaljevanju IJS) ustanovila mešano 
raziskovalno-razvojno skupino (v nadaljevanju RR skupina). Leta 1974 so se v tej RR skupini na 
IJS začela občasna izpopolnjevanja delavcev na področju debeloplastne tehnologije, ki so nato 
zavzemali ključna mesta v tehnologiji in razvoju v samem podjetju. Ker je bilo istočasno razvitih 
tudi nekaj izdelkov za podjetje, so v Šentjerneju leta 1975 pričeli s proizvodnjo. V začetku 
devetdesetih let je prišlo v podjetju do reorganizacije, omenjenim spremembam pa je sledila tudi 
RR skupina. Iskra IEZE Hipot je prevzemala večino razvojnega dela, medtem ko je bilo 
raziskovalno in zahtevnejše razvojno delo še vedno prepuščeno RR skupini. S svojim delom so 
sredi devetdesetih razvili tehnologijo za novo generacijo hibridnih debeloplastnih vezij in s tem 
pomagali podjetju pri prodoru na zahtevnejše zahodnoevropsko tržišče (Belavič, 1998).  
 
Leta 1996 je iz RR skupine, ki je bila poprej del podjetja Iskra Hipot, nastalo podjetje Hipot-RR, 
locirano na Odseku za keramiko Inštituta Jožef Stefan in financirano s strani Hyb-a. Trenutno so 
v njem zaposlene tri osebe. Odgovorni so za raziskave, razvoj in prenos tehnologije in delujejo v 
tesni povezanosti s tehnologi v Hyb-u in drugimi raziskovalci na  IJS (Belavič, 2003, str. 20-21, 
priloga 8). Dejavnost podjetja Hipot-RR so predvsem raziskave debeloplastnih materialov, 
substratov in polimernih materialov, zasledovanje in proučevanje trendov v hibridni tehnologiji 
ter preizkušanje novih tehnologij in materialov, uvajanje novih tehnologij oziroma tehnoloških 
procesov v proizvodnjo, razvoj novih izdelkov (hibridnih vezij in senzorjev) in prenos v 
proizvodnjo. Zaposleni v Hipot-RR pri tem sodelujejo s tehnologi v proizvodnji pri tekoči 
problematiki ter občasno ali stalno kontrolirajo tehnološke procese. Prav tako publicirajo in 
sodelujejo na domačih in tujih konferencah. Poleg naštetih dejavnosti pa RR skupina tudi 
izobražuje in vzgaja kadre za kasnejše delo v Hyb-u (Belavič, 1998).  

Pri sodelovanju med Hyb-om, Hipot-RR ter IJS je prisotna tesna kooperacija med raziskovalci, 
razvojniki in tehnologi ter poznavanje raziskovalnih zmožnosti in industrijskih problemov. To pa 
posledično omogoča mehak tehnološki transfer med raziskovalno sfero in industrijo (Belavič, 
2000, str. 142). Zellner (2003, str. 1894) meni, da je sistematično prehajanje znanstvenikov v 
privatni sektor povezano z intenzivnejšim prenosom specifičnega znanja, ki tako omogoča 
učinkovitejšo preslikavo izumov. To prispeva k lažjemu usklajevanju bazičnih raziskav s tržnimi 
RR dejavnostmi podjetja, in obratno, omogoča podjetjem nenehno soočenje njihovih tehnoloških 
izzivov z aktivnostmi javnih bazičnih raziskav. 

Nenehni razvoj tehnologije pa zahteva tudi spremembe vsebine raziskovanja mešane RR skupine. 
Pri tem se sama oblika sodelovanja ohranja, vsebinsko pa morata biti širina in usmerjenost 
raziskovanj skrbno pretehtani predvsem v treh vidikih: prepoznavanju bistvenih raziskovalnih, 
tehnoloških in tržnih trendov, določitvi raziskovalnih potreb, ki so v veliki meri vezane na 
strateško usmerjenost Hyb-a, in upoštevanju sposobnosti partnerjev (Belavič, 1998, str. 47).  
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3.2 Financiranje raziskovalno-razvojne dejavnosti  
 
Pri odločanju Hyb-a za nadaljnje RR projekte je pomembno upoštevati skupne cilje podjetja. Na 
finančni strani odločanja se podjetje osredotoča predvsem na stroškovne analize. Sama 
prihodkovna plat se namreč v primeru uspešno izvedenega projekta pokaže šele skozi daljše 
časovno obdobje (priloga 11).  
 
V Frascati Manual (2002, str. 108, 118) so izdatki podjetja za RR razdeljeni na notranje in 
zunanje. Notranji izdatki vključujejo vse izdatke za raziskovalno-razvojno dejavnost, ki se izvaja 
znotraj podjetja v določenem obdobju, ne glede na vir sredstev. Zunanji izdatki pa so vsota 
izdatkov, ki jih podjetje nameni drugi organizaciji, ki bo izvajala raziskovalno-razvojno 
dejavnost v določenem obdobju.  
 
V letu 2008 so v Hyb-u za RR projekte, kamor so vključeni tudi stroški raziskave trga ter 
vzpostavitev in razvoj tržne mreže za prodajo novih proizvodov,  namenili 1.066.000 EUR, kar 
je predstavljalo 13 % čistih prihodkov od prodaje. Pri tem je 58,3 % izdatkov za RR dejavnost 
predstavljalo notranje razvojne stroške, preostanek (445.000 EUR) pa so namenili za nakup 
zunanjih RR storitev. Podrobnejša delitev notranjih izdatkov Hyb-a za RR pokaže, da je podjetje 
skoraj 57 % namenilo za stroške dela, 41 % za stroške materiala, preostali del izdatkov za 
notranje izvajanje RR dejavnosti pa so predstavljali stroški izobraževanja. V letu 2009 bo Hyb za 
5 potrjenih raziskovalno-razvojnih projektov, v katerih skupaj z ARRS nastopa kot sofinancer, 
namenil skupno 118.000 EUR. Znotraj tega znaša delež sredstev, namenjen sodelovanju z IJS, 
slabih 32.000 EUR, poleg tega pa je potrebno dodati še posreden strošek najemnine in 
uporabnine opreme in materialov na IJS, kar znese dodatnih  47.000 EUR (prilogi 11 in 13). 
 
Raziskovalce, zaposlene v podjetju Hipot-RR, financira Hyb, IJS pa na drugi strani, poleg 
gospodarske sfere, večji del potrebnih sredstev pridobi preko javnega financiranja. V letu 2008 je 
IJS več kot 73,18 % denarnih sredstev pridobil na razpisih državnih ministrstev in agencij, 
13,71 % na mednarodnih razpisih, preostalo (13,11%) pa na domačem trgu. Skupni prihodki, 
brez finančnih prihodkov, so v letu 2008 znašali 42.747.752 EUR in so se glede na leto 2007 
povečali za 5,63 %. V letu 2008 je od skupno 43,13 mio EUR prihodkov IJS skoraj 73,2 % 
(31,56 mio EUR) povezanih z opravljanjem javne službe, 11,57 mio EUR pa z lastno dejavnostjo. 
Znotraj tega zavzemajo prihodki evropskega okvirnega programa 4,71 mio EUR, prihodki 
domače industrije 3,75 mio EUR, preostalo pa drugi mednarodni in domači projekti. Prihodke 
javne službe, ki se nanašajo na projekte, pa sestavljajo: 14,04 mio EUR je IJS prejel za 
opravljanje programov, 5,09 mio EUR za opravljanje projektov, 3,66 mio EUR pa za izvajanje 
projekta mladi raziskovalci (Poročilo o delu v letu 2008, 2009, str. 21, 33).  
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3.3 Prednosti sodelovanja  

3.3.1 Prednosti z vidika Hyb-a 
 

• Uporaba rezultatov RR 
Ključno prednost sodelovanja Hyb-a z znanstvenimi institucijami predstavlja možnost uporabe 
rezultatov RR v dejavnosti podjetja. Z uspešno implementacijo tako podjetje dosega večjo 
konkurenčno prednost z vidika stroškovne učinkovitosti, povečuje svoj tržni delež ter ponuja 
izboljšane ali nove proizvode. Koristi vlaganj v sodelovanje pa je potrebno zaradi daljših 
postopkov RR ter vpeljave v proizvodnjo gledati dolgoročno (priloga 11).  
 

• Prehajanje in izobraževanje kadrov 
Prednost za podjetje se kaže tudi v možnosti prehoda kadrov in prenosa znanja. Zaposleni v 
raziskovalno-razvojnem oddelku Hyb-a zaradi tesnega sodelovanja z IJS in podjetjem Hipot-RR 
širijo svoje znanje in se izobražujejo na določenih področjih, odvisnih od delovanja in interesa 
podjetja (priloga 10).  
 

• Uporaba najnovejših spoznanj RR na področju delovanja podjetja 
Povezovanje z uveljavljenimi raziskovalci na določenem področju, ki poznajo svetovne trende v 
RR in sodelujejo z mednarodnimi strokovnjaki, omogoča dotok novega in najnovejšega znanja v 
podjetje in kasnejšo vpeljavo v proizvodnjo (priloga 10).  
 

3.3.2 Prednosti z vidika IJS  
 

• Interakcija in izmenjava znanja 
Po besedah Marije Kosec (priloga 8) prihaja zaradi sodelovanja med ljudmi iz gospodarske in 
znanstvene sfere do velike interakcije in prenosa znanja. Pri tem drugačne značilnosti delovnih 
okolij in zaposlenih povzročajo ustvarjalne konflikte in zahtevajo interakcijo sodelujočih, vendar 
veliko pripomorejo k uspešnejšemu končnemu rezultatu. Prihod zaposlenih iz gospodarstva v 
znanstvene institucije je lahko na eni strani prednost tako za znanost kot na drugi strani za 
gospodarstvo. Ljudje iz gospodarske sfere namreč poznajo tamkajšnjo situacijo in potrebe, 
raziskovalna sfera oziroma zaposleni na inštitutih pa jim na drugi strani nudijo izobraževanje na 
področju raziskovalnega dela. 
 

• Ločenost raziskovalcev od težav gospodarstva 
Ena izmed prednosti sodelovanja je možnost opravljanja RR na lokaciji, ki je ločena od podjetja. 
Tako se lahko RR nameni več časa, saj raziskovalcev v ločenem okolju ne pestijo aktualne 
težave podjetja, zaradi delovanja v sklopu IJS pa lahko uporabljajo tudi tehnologijo, znanje in 
povezave, ki so dosegljivi na IJS (priloga 8). 
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• Pomoč na prvi stopnji prenosa RR v proizvodnjo  
V prvem delu prenašanja rezultatov RR v proizvodnjo lahko raziskovalci na inštitutu veliko 
pomagajo zaposlenim v Hyb-u. Razlike v znanju namreč omogočajo drugačen pogled na 
situacijo. V Sloveniji je namreč pogosta težava ta, da se rezultati aplikativnih raziskav na 
inštitutu kasneje neuspešno implementirajo v proizvodnjo. Vsekakor pa je sam strogi del razvoja 
še vedno na strani zaposlenih v samem podjetju (priloga 8).  
 

3.4 Težave pri sodelovanju  

3.4.1 Težave pri sodelovanju z vidika Hyb-a 
 

• Razlike v časovni naravnanosti gospodarskih subjektov in znanstvenih institucij 
Časovna pričakovanja se lahko med organizacijama v odvisnosti od ciljev in načina 
organiziranja zelo razlikujejo. Pri sodelovanju je torej pomembna opredelitev časovne dimenzije, 
ki bo skladna s pričakovanji vseh partnerjev (Arena, 2004). V Hyb-u so poudarili (prilogi 9 in 
10), da se težava pojavlja v težnji podjetja po čim hitrejši aplikaciji rezultata RR oziroma 
konkretnega proizvoda v samo proizvodnjo in prodajo. Na drugi strani pa so za področje RR s 
strani znanstvenih institucij značilni dolgoročnejši pogled in dolgotrajnejši postopki, ki so 
ponavadi daljši od enega leta. Pri tem je težava še toliko večja za manjša in srednje velika 
podjetja (v nadaljevanju MSP), kamor spada tudi Hyb, kjer se v daljšem časovnem obdobju že 
lahko pojavijo težave s financiranjem, pomanjkanjem motivacije za nadaljnje vlaganje v RR, 
pritiski s strani trga, ki zahteva hitre rešitve, ter konkurenčni položaj, ki sili podjetja v hitre 
reakcije in spremembe. 
 

• Težave na strani financiranja 
V Pravilniku o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov 
(2009) je opredeljeno, da ARRS temeljne projekte financira do 100 % utemeljenih stroškov 
projekta. Na drugi strani pa so aplikativni projekti s strani ARRS sofinancirani do 75 % 
odstotkov utemeljenih stroškov projekta. Pokritje preostalih vsaj 25 % pa mora zagotoviti 
prijavitelj aplikativnega projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov. Pomembno je 
poudariti, da rezultati aplikativnih raziskav ne pomenijo iste vrednosti za podjetje kot za 
raziskovalne inštitute. Po končanih aplikativnih raziskavah mora podjetje vložiti še nadaljnja 
sredstva, da rezultate aplikativnih znanstvenih raziskav prenese v svojo proizvodnjo, sprva v 
obliki prototipa, kasneje pa v končni izdelek (prilogi 9 in 10). Obdobje med javno financiranim 
bazičnim raziskovanjem in s tveganim kapitalom financiran razvoj izdelka se imenuje dolina 
smrti. V tem obdobju prihaja do pomanjkanja kapitala za financiranje prehoda invencij v 
inovacije (Wessner, 2005, str. 9-10). V vmesnem obdobju razvoja se pojavlja težava v določanju 
časa in izdatkov, namenjenih raziskovalno-razvojnemu projektu, z namenom doseči uspeh v 
lansiranju proizvoda na trg. Osredotočanje na obsežne projekte, ki imajo lahko daljnosežen vpliv 
na uspešnost podjetja, velikokrat zahteva čas in izdatke, ki močno presegajo prvotno postavljene 
ocene (Osawa & Miyazaki, 2006, str. 96). 
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• Pomanjkanje podjetniške naravnanosti na nekaterih področjih raziskovanja 
oziroma pri določenih projektih  

Pri dolgoročnih raziskavah in projektih se pojavlja težava velikih vlaganj v RR s strani podjetja, 
kar ob neuspešnih oziroma neugodnih rezultatih RR za podjetje povzroča težak umik oziroma 
dokončno opustitev projekta. V tem primeru se pojavlja razlika v vidiku uspešnosti končnega 
rezultata RR med podjetjem in raziskovalci. Končni rezultat RR se v znanosti aplicira v 
objavljenih strokovnih člankih, medtem ko za podjetje šteje aplikativna vrednost končnega 
rezultata v proizvodnji. Pri tem lahko končane raziskave, z nezmožnostjo prenosa uporabne 
vrednosti v podjetje, močno ogrozijo njegovo nadaljnjo uspešnost in obstoj (priloga 10). Pojavlja 
pa se tudi omejenost organizacij znanja pri ustanavljanju spin-off podjetij in pri ukvarjanju s 
pridobitno dejavnostjo (Gospodarska zbornica Slovenije, 2009). To posledično omejuje 
motivacijo za povezovanje z gospodarskimi organizacijami na skupnih projektih. Na drugi strani 
pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se vsi vrhunski raziskovalci, ki se izkazujejo tudi z 
inovativno usmeritvijo, ne želijo preleviti v podjetnike in prevzeti vso skrb za uspešno 
komercialno delovanje spin-offov. S svojimi invencijami želijo prinašati koristi družbi in v 
primeru uspešne komercializacije njihove invencije prejeti nagrado (Mali, 2004, str. 45). 
 

• Težava v širini zastavljenega projekta  
Na strani podjetja se pojavljajo težnje k rešitvi točno definiranega projekta, medtem ko so same 
raziskave in razvoj s strani znanstvenih institucij velikokrat usmerjeni širše in se pri samem 
poteku ne omejujejo s točno definiranim ciljem. V podjetju nato kot končno težavo izpostavijo 
nejasne rezultate, ki ne pokažejo ključnega dejavnika, ampak le širše orišejo področje. Velik del 
rešitve težave pa nato še vedno preostane podjetju (priloga 10). 
 

• Različen interes in cilji podjetij in znanstvenih institucij  
Na eni strani znanstvene institucije težijo k poudarjanju bazičnih raziskav. Na drugi strani pa v 
podjetjih težijo h konkretnejšim aplikacijam znanosti, ki bodo rezultirala v konkretnih 
proizvodih ali rešitvah, uporabnih za poslovanje podjetja. Pri tem prihaja po mnenju 
gospodarstva tudi do razkoraka zaradi nezainteresiranosti raziskovalcev za podrobnejše 
aplikativne raziskave. Zaradi velike vloge vladnega financiranja je za raziskovalce pomembneje 
ustrezati kriterijem vlade za financiranje projektov. V tem primeru se upošteva tudi uspešnost 
prenosa in uporabe znanja, ki pa je po mnenju podjetja premalo vrednotena (priloga 10). Pri 
sodelovanju je tako potrebna potrpežljivost partnerjev, ki je preizkušena tako med čakanjem na 
pozitivne rezultate ali pa med daljšim obdobjem nezadovoljivih rezultatov (Arena, 2004). Ob 
tem pa Kosec (priloga 8) meni, da tudi dobra odkritja iz teoretskih raziskav, ki so objavljena, 
pomagajo pri odkritju nečesa novega in jih lahko podjetja uporabijo v svojem poslovanju.  
 
Nekateri znanstveniki identificirajo končni izdelek procesa RR v obliki razvoja produkta in 
licence, kljub temu pa mnogi nasprotujejo takšnemu vidiku sodelovanja. Nagibajo se k 
razumevanju sodelovanja v obliki nepretrganega procesa. Razlaga je lahko v nezmožnosti 
doseganja soglasja pri končnih rezultatih sodelovanja, predvsem zaradi prevelike osredotočenost 
na svojo vlogo v procesu in posledično nevidenja celotne slike (Siegel et al., 2003, str. 119). 
Arena (2004) pri tem meni, da je potrebno pred združitvijo na določenem področju oceniti 
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ujemanje partnerjev. Verjetnost doseganja produktivnega sodelovanja je večja v primeru, če 
imata partnerja cilje, vire in sposobnosti, ki se medsebojno dopolnjujejo. Pri tem ni mišljena 
identičnost, ampak možnost prehoda sinergij med organizacijama, kar bi zapolnilo vrzeli v 
zmožnostih podjetja. 
 

3.4.2 Težave pri sodelovanju z vidika IJS 
 

• Različna časovna naravnanost  
Uspešnost podjetja je odvisna tudi od hitrosti reševanja težav ali vpeljave novih proizvodov ali 
storitev. Poti do doseganja večje uspešnosti pa so v gospodarstvu drugačne kot v znanstveni sferi. 
V slednji je potrebno poleg hitrosti upoštevati tudi razumevanje problema. Časovna komponenta 
je vsekakor pomembna za ohranjanje konkurenčnega položaja raziskovalcev in inštituta na 
področju RR. Razvoj uporabnih rezultatov za podjetje pa zahteva razumevanje RR, premišljeno 
delo in posledično tudi daljše časovno obdobje. Pri tem se na IJS zavedajo nujnosti hitrega 
odziva in pomoči pri reševanju trenutnih težav z znanjem in opremo, ki jo imajo. V osnovi pa je 
potrebno upoštevati drugačen način dela v raziskovalni sferi, za razliko od razvojnega dela v 
industriji, ki ga opravljajo raziskovalci in razvojniki v samem podjetju (priloga 8). 
 

• Različna znanja in interesi  
Arvanitis, Kubli in Woerter (2008, str. 1880) menijo, da največje ovire za sodelovanje 
raziskovalnih institutov v prenosu tehnologije in znanja predstavljajo različni interesi in vedenja, 
strah zaradi možne izgube znanstvene neodvisnosti ali zapostavljanje bazičnih raziskav in 
znanstvenih objav. Avtorji imenujejo to »kulturne razlike« med univerzami in industrijo, ki jih 
lahko povežemo z različnimi cilji univerz in podjetij ter s pomanjkanjem znanja o težavah in 
interesih drugih. Prav tako je bilo v raziskavi (Siegel et al., 2003, str. 119) ugotovljeno, da 
glavno oviro za učinkovit prenos predstavlja pomanjkanje razumevanja univerzitetnih, 
podjetniških ali znanstvenih norm oziroma pravil. Belavič (priloga 9) pri tem meni, da pri 
sodelovanju gospodarstva z znanostjo prihaja do precejšnjih horizontalnih razlik med 
sodelujočimi. Gre predvsem za težave v komunikaciji zaradi opravljanja različnega dela 
posameznikov na različnih področjih znanosti ter tudi na različna pričakovanja posameznikov 
tako znotraj institucij, ki spadajo pod različna znanstvena področja, kot na drugi strani v samem 
podjetju. Gospodarstvo na inštitutih išče pomoč na področju težav, ki so za lastne raziskovalno-
razvojne oddelke prezahtevne ali preobsežne. Zaradi tega se pojavljajo tudi težave v 
nenatančnem definiranju problemov oziroma zahtev, znotraj katerih lahko tako znanost ponudi 
raziskave več možnih rešitev ali določenega ožje usmerjenega področja, ki podjetju ne ustrezajo.  
 

• Vpliv različnih dejavnikov na uspešnost RR  
Zahteve podjetja se nanašajo na rezultat raziskovalno-razvojnega procesa v obliki patenta 
oziroma prototipa. Pri tem sama zahteva po končnih rezultatih podjetja in zahteva po javni objavi 
rezultatov ne predstavljata velike težave za raziskovalce. Večjo težavo za uspešen rezultat 
predstavlja usklajevanje idej in potreb gospodarstva s stroškovno razsežnostjo končnega 
rezultata ali samo tehnično nerešljivostjo projekta. Na drugi strani pa je uspeh končnega rezultata 
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RR v proizvodnji odvisen tudi od uspeha realizacije samega rezultata v proizvodni proces 
podjetja, ki se v veliki večini odvija v notranjih  raziskovalno-razvojnih oddelkih podjetja  
(priloga 8). 
 

• Stalna skrb za zagotavljanje komunikacije in razumevanja dela  
Zaradi same oblike sodelovanja je potrebna stalna komunikacija med raziskovalci na IJS in 
zaposlenimi v Hyb-u. Upoštevati je potrebno različno naravnanost gospodarske in znanstvene 
sfere, pri čemer sodelovanje zahteva razumevanje in strpnost zaposlenih v obeh organizacijah, še 
posebno v težjih situacijah. Zaposleni morajo svoje delo usklajevati, saj lahko pomanjkanje 
nadgrajevanja in dopolnjevanja dela posledično ogrozi tok sodelovanja (priloga 8).  
 

• Nepravilni ukrepi in pomanjkanje spodbud s strani vlade  
Težave pri sodelovanju se kažejo tudi v neprimernih vladnih ukrepih na nekaterih področjih 
spodbujanja in podpiranja sodelovanja. Težava je predvsem v obsežni birokraciji pri prijavi na 
razpisane projekte, oblikovanju centrov odličnosti, premalo je različnih razpisanih projektov, ki 
bi vključevali več sodelujočih organizacij in posledično projekte večje vrednosti. Nenazadnje je 
dan premajhen poudarek nagrajevanju uspešnih raziskovalcev, ki sodelujejo z gospodarstvom 
oziroma so pri svojem delu ali sodelovanju s podjetji uspešni. Po mnenju Marije Kosec (priloga 
8) je to tudi posledica pomanjkanja poglobljenih raziskav s področja znanosti in sodelovanja. 
Vlada in javne agencije ne spremljajo sprotnega obnašanja raziskovalne sfere in nastajanja 
novega znanja. Posledično se pojavljajo težave pri razpisih in pri razumevanju težav tako na 
strani znanosti kot gospodarstva. Prav tako je po besedah Koščeve (priloga 8) količina denarja, 
ki je namenjena sodelovanju na področju aplikativnih raziskav premajhna. Tovrstne raziskave že 
zaradi same zahteve po končnem rezultatu oziroma izdelku zahtevajo večja sredstva, kot pa le 
obdelava problema in končna objava.  
 

3.5 Vladni ukrepi na področju sodelovanja 

3.5.1 Vloga vladnih ukrepov z vidika Hyb-a 
 
Vloga vladnih ukrepov na področju RR ima v primeru Hyb-a vpliv na različnih področjih 
sodelovanja z znanstvenimi institucijami. Na področju aplikativnih raziskav podjetje sofinancira 
utemeljene stroške trenutno podprtih petih projektov v višini 25 odstotkov, preostalo vrednost pa 
financira ARRS. Podjetje se poleg tega prijavlja tudi na razpise s področja RR pri agencijah 
JAPTI, TIA in na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, kjer pa pretekle vloge 
niso bile uspešne. Vesna Žvegla meni (priloga 11), da so glavni vzroki za neuspešnost predvsem 
sledeči:  
 

• kratek čas, ki je na voljo podjetjem za oddajo vloge, 
• obsežno administrativno delo,  
• pomanjkanje pomoči pri interpretaciji in povratnih informacijah s strani uradnih oseb pri 

nekaterih agencijah,  
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• Hyb se zaradi izobrazbene strukture in odstotka vlaganj v RR v prodaji uvršča med 
proizvodna podjetja; zaradi tega na razpisih dobiva manj točk od podjetij, ki proizvodnje 
nimajo ali pa je ta manjša,  

• na večino razpisov se lahko prijavljajo le MSP, Evropska komisija pa obravnava velikost 
podjetja konsolidirano za celotno mrežo lastništva; ker je podjetje Hyb v večinski lasti 
skupine Novoline, ki gledano na celotno skupino ne ustreza kriteriju MSP podjetij,  tako 
izpade iz možnosti kandidiranja na razpisih. 

 
Podjetje je v obdobju 2004-2007 z IJS sodelovalo v dveh centrih odličnosti (v nadaljevanju CO), 
in sicer v CO za nanoznanosti in nanotehnologije ter v CO materiali za elektroniko naslednje 
generacije ter drugih prihajajočih tehnologij. Trenutno pa razmišljajo tudi o sodelovanju v 
novem centru (priloga 10). Ta oblika vladnega spodbujanja sodelovanja povezuje vrhunske 
raziskovalne skupine iz akademske sfere in gospodarstva, ki so na ožjih, specializiranih 
področjih sposobne preboja v evropskem in svetovnem merilu in skupaj s prodornimi 
slovenskimi podjetji lahko zagotovijo vodilno mesto naše države v tehnološko-razvojnih nišah. 
Raziskovalni centri odličnosti prispevajo predvsem k učinkovitejšemu prenosu znanja v produkte, 
storitve in procese z visoko dodano vrednostjo ter k pospeševanju zagona in razvoju novih 
tehnološko usmerjenih dinamičnih podjetij. Prav tako je njihova vloga v izboljševanju 
sodelovanja med nosilci znanja in podjetji ter v povečevanju vlaganj v aplikativne raziskave in 
razvoj na prioritetnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja (Centri odličnosti, 2009). 
 

3.5.2 Vloga vladnih ukrepov z vidika IJS 
 
Tudi na strani IJS je poslovanje močno vpeto v različne oblike vladnih ukrepov na področju 
znanosti in tehnologije. Predvsem na področju povezovanja IJS z gospodarsko sfero je velik 
poudarek na programih vlade, kot so spodbujanje prehoda mladih raziskovalcev, sodelovanje v 
podpornih oblikah (tehnološki parki, centri odličnosti), sodelovanje na področju aplikativnih in 
tehnoloških raziskav ter drugo. 
 
V Pravilniku o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov 
(2009) je opredeljeno, da ARRS financira temeljne projekte do 100 % utemeljenih stroškov 
projekta, aplikativne projekte do 75 %, projekte na področju industrijskih raziskav pa do višine 
50 % utemeljenih stroškov projekta, ki se ob določenih pogojih lahko tudi poveča. Interes države, 
opredeljen tudi v NRRP, je postopno povečevanje deleža specifičnih uporabnih in razvojnih 
raziskav, pri čemer se v okviru temeljnega raziskovanja financira predvsem usmerjene temeljne 
projekte in programe. Pri spreminjanju razmerja pa je potrebno upoštevati tudi vidik 
raziskovalcev (priloga 8). Poleg njihove ambicioznost in želje ima velik vpliv na prijavljanje 
razpisov v sodelovanju z industrijo tudi število in vrednost posameznih razpisov. To bi namreč 
omogočalo izbiro tistih, ki so za posameznega raziskovalca najprimernejši in bi jim prinašali 
določene prednosti pred drugimi oblikami.  
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Na spletni strani Tehnološke agencije (Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2009, TIA, 
2009) je objavljen tudi razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva«, ki je namenjen financiranju 
stroškov gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in tehnološkim centrom, povezanim 
z raziskovalnim delom mladih raziskovalcev in raziskovalk iz gospodarstva do pridobitve 
naslova doktor znanosti. Ta oblika sodelovanja je priložnost tako za znanost kot za podjetje. 
Prihaja namreč do dvostranskega prenosa znanja in različnega načina dela v industriji in na 
inštitutu (priloga 8).  
 
IJS je tudi soustanovitelj Tehnološkega parka Ljubljana, kjer sredstva za zagotavljanje izvajanja 
storitev za inkubirana podjetja delno zagotavlja JAPTI. Namen tehnološkega parka je 
spodbujanje nastajanja, delovanja in rasti tehnoloških družb. Pri tem zagotavlja ustrezno 
infrastrukturo ter nudi pomoč na tržnem, finančnem in tehnološkem področju (Tehnološki park 
Ljubljana, 2009). Prav tako je IJS v preteklosti sodeloval v centrih odličnosti. V programskem 
obdobju 2004-2006 je IJS pridobil nosilstvo štirih centrov odličnosti, trenutno pa potekajo novi 
razpisi  za sodelovanje. Po besedah Koščeve (priloga 8) razmišljajo o ponovni prijavi, slabosti na 
tem področju pa so v kompleksnosti in težki organizaciji tovrstnega sodelovanja. 
 

SKLEP 
 
Predstavljeno okolje sodelovanja na področju raziskav in razvoja prikazuje širok nabor različnih 
možnosti, vpetost številnih subjektov, pomemben vpliv vladne koordinacije in samo 
kompleksnost procesa sodelovanja. Raziskovalno-razvojno okolje v Sloveniji je pomembno 
področje za nadaljnjo uspešnost gospodarstva, znanosti in celotne države. Za uspešno delovanje 
in sožitje organizacij na tem področju pa so potrebne nenehne spremembe in prilagajanje ne 
samo sodelujočih organizacij, ampak tudi spremembe v podpornih organizacijah in delovanju 
ljudi. Pretekli dosežki kažejo napredek, vendar hkrati zahtevajo nenehne izboljšave, lov za 
najboljšimi in sledenje spremembam v svetu. Sodelujoče organizacije se pri sodelovanju soočajo 
tako z uspehi kot tudi s težavami. Tovrstno sodelovanje zahteva napor, tveganje in nenehno 
spremljanje procesa. Posledično so odločitve in delovanje organizacij na tem področju 
premišljene, vsi nadaljnji ukrepi pa skrbno pretehtani. V diplomski nalogi so kot glavne 
prednosti sodelovanja izpostavljene možnosti prenosa rezultatov RR in seveda komunikacija ter 
skupno delo, ki omogoča obojestranski pretok znanj in načina dela. V opisu težav pri 
sodelovanju je opazna različna naravnanost organizacij. Tako podjetja iz gospodarske sfere 
želijo hitre odzive in jasne rezultate, na drugi strani pa omejitve znanstvene sfere, zaradi samega 
načina dela, zahtevajo dolgoročno usmerjenost in delovanje. Vsekakor pa težavo predstavlja tudi 
obsežno in kompleksno področje vladnih ukrepov, kjer se po mnenju obeh organizacij pojavlja 
nesmotrna ureditev določenih področij spodbujanja sodelovanja in prenosa znanja.  
 
Pri pregledu rezultatov diplomske naloge je vsekakor potrebno upoštevati dejavnik, da sam 
prikaz temelji na analizi enega podjetja in ene znanstvene institucije oziroma na njunem 
medsebojnem sodelovanju. Ravno taka analiza pa je na drugi strani omogočila jedrnat opis 
sodelovanja. Potrebno je  tudi upoštevati, da je Hyb, kot predstavnik gospodarske sfere, manjše 
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visokotehnološko podjetje, ki ima z IJS urejeno dolgoročno sodelovanje, proces poteka z 
ustaljenimi postopki, tovrstna povezanost podjetja z znanstvenim inštitutom pa je preostanek 
preteklega poslovanja in ostaja tudi prihodnja naravnanost podjetja. Obe organizaciji sta pri 
svojem delovanju vpeti mnogo širše, kot je prikazano v diplomski nalogi, saj sodelujeta tudi z 
drugimi organizacijami v Sloveniji in tujini. Vsekakor pa je njun odnos močno interaktiven in 
vpet  v delovanje obeh. Nenazadnje pa se omejitev nanaša tudi na prikaz vloge državnih ukrepov, 
kjer je ključni vidik v diplomski nalogi osredotočen predvsem na Slovenijo. Pri tem je potrebno 
zavedanje obsežnosti tega področja in močne vpetosti v okolje in ureditev celotne Evropske unije.  
 
Nenehne spremembe in napredek v okolju bodo to zahtevali tudi od znanstvene, gospodarske in 
državne sfere. Obsežnost raziskovalno-razvojnega področja pa bo zahtevala smotrno delovanje. 
To bo v povezavi z majhnostjo slovenskega okolja zahtevalo še večjo mednarodno vpetost vseh 
sfer ter povezovanje subjektov med sabo. Pri tem bo prihajalo v ospredje združevanje projektov, 
povezovanje idej in znanja. Ravno to področje omogoča še nadaljnje analize, vsekakor pa bo 
ureditev, zadovoljiva za vse subjekte sodelovanja, zahtevala še korenite spremembe in zahtevno 
usklajevanje medsebojnih interesov vseh sodelujočih. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Zaposleni v raziskovalno-razvojni dejavnosti 
 

Tabela 1: Zaposleni v raziskovalno-razvojni dejavnosti za nedoločen ali določen čas (fizične osebe), po sektorjih 
zaposlitve in stopnjah strokovne izobrazbe v Sloveniji 

 

Sektorji Skupaj Doktorat 
          

Magisterij   Specializacija

Visoka 
univerzitetna 

izobrazba 

Visoka 
strokovna 
izobrazba 

Višja 
strokovna 
izobrazba  

Srednja 
strokovna 
izobrazba Drugo

1995 12416 2155 1527 158 … 3720 1124 2731 1001
2000 12220 2701 1614 224 … 3638 1081 2463 499
2002 12379 3002 1662 213 3615 483 934 2131 339
2003 9506 2355 1083 112 2832 489 631 1697 307
2004 10155 2528 1085 124 3077 538 677 1809 317
2005 12600 2531 1085 124 3977 647 694 2035 371
2006 13521 3528 1256 159 4569 713 716 2210 370
SKUPAJ 13521 3528 1256 159 4569 713 716 2210 370
Raziskovalci 8270 3384 1062 144 3212 217 127 123 1
  - mladi raziskovalci 1146 3 97  - 1028 18 - - -
Strokovno osebje 1733 45 88 8 870 263 221 233 5
Tehnično osebje 2171 16 13 - 153 149 246 1465 129
Vodilno osebje 438 80 80 3 219 22 14 20 -
Drugo osebje 909 3 13 4 115 62 108 369 235
Poslovni sektor 5667 301 449 29 2468 452 453 1357 158
Raziskovalci 2660 242 335 21 1634 184 125 118 1
  - mladi raziskovalci 100 2 20 - 78 - - - -
Strokovno osebje 1175 28 48 5 552 172 160 206 4
Tehnično osebje 1223 - 1 - 63 72 129 900 58
Vodilno osebje 352 31 64 3 201 20 14 19 -
Drugo osebje 257 - 1 - 18 4 25 114 95
Državni sektor 3088 954 306 96 915 123 114 435 145
Raziskovalci 1973 901 270 95 696 8 - 3 -
 - mladi raziskovalci 383  - 20 - 363 - - - -
Strokovno osebje 289 3 15 - 134 68 46 22 1
Tehnično osebje 436 - 1 - 29 22 45 285 54
Vodilno osebje 86 49 16 - 18 2 - 1 -
Drugo osebje 304 1 4 1 38 23 23 124 90

Zasebni nepridobitni 
sektor 28 8 3 3 10 - 2 2 -
Raziskovalci 28 8 3 3 10 - 2 2 -
 - mladi raziskovalci - - - - - - - - -
Strokovno osebje - - - - - - - - -
Tehnično osebje - - - - - - - - -
Vodilno osebje - - - - - - - - -
Drugo osebje - - - - - - - - -
Visokošolski sektor 4738 2265 498 31 1176 138 147 416 67
Raziskovalci 3609 2233 454 25 872 25 - - -
 - mladi raziskovalci 663 1 57  - 587 18 - - -
Strokovno osebje 269 14 25 3 184 23 15 5 -
Tehnično osebje 512 16 11 - 61 55 72 280 17
Vodilno osebje - - - - - - - - -
Drugo osebje 348 2 8 3 59 35 60 131 50

 
Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2008, str. 149, 159, tabela 7.2. 
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Priloga 2: Inovacijsko aktivna in neinovativna podjetja 
 

Tabela 2: Inovacijsko aktivna in neinovativna podjetja v Sloveniji 
 

Dejavnosti 
Inovacijsko 

aktivna 
podjetja1) 

Inovatorji 
proizvoda2)

Inovatorji 
postopka3)

Inovatorji 
proizvoda 

in 
postopka4)

Nedokončane 
in/ali 

opuščene 
inov. 

dejavnosti5) 

Neinovativna 
podjetja6) 

% od vseh podjetij  
1999–2000 21,7 - - - - 78,3
2001–2002 21,1 5,6 1,8 12,8 0,9 78,9
2002–2004 26,9 5,0 6,6 15,0 0,3 73,1
2004–2006 35,1 6,6 7,9 19,5 1,0 64,9
  
SKUPAJ 35,1 6,6 7,9 19,5 1,0 64,9
C Rudarstvo z z z z - z
D Predelovalne dejavnosti 41,2 z z z z 58,8
E Oskrba z elektriko, plinom, 

vodo 
z - z z - z

G Trgovina; popravila mot. vozil 20,4 z 6,5 8,4 z 79,5
I Promet, skladiščenje in zveze 18,5 4,4 z z z 81,5
J Finančno posredništvo 37,7 z z z z 62,3
K Nepremičnine, najem, poslovne 

storitve 
43,1 9,7 5,4 26,2 1,7 56,9

 
Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2008, str. 160, tabela 7.14. 
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Priloga 3: Inovacijska in raziskovalno-razvojna dejavnost v predelovalni dejavnosti  
 

Tabela 3: Inovacijska in raziskovalno-razvojna dejavnost v predelovalni dejavnosti po velikosti podjetja v Sloveniji 
 

  Podjetja, ki so inovacijsko sodelovala 

Velikost 
podjetij Skupaj 

z drugimi 
podjetji 
znotraj 
skupine 

z dobavitelji 
opreme, 

materiala, 
komponent

s 
strankami 
ali kupci 

s 
konkurenti 
ali drugimi 

podjetji 

s svetovalci,  
laboratoriji,  
zasebnimi 

ustanovami 

z univerzami 
ali drugimi 

visokošolskimi 
ustanovami 

z vladnimi ali 
javnimi 

raziskovalnimi 
ustanovami 

1999–2000 - 10,4 28,9 34,4 9,4 20,9 22,6 15,0
2001–2002 45,8 19,8 22,7 25,8 6,5 17,0 20,4 13,9
2002–2004 47,2 15,0 37,5 33,0 20,4 19,6 19,4 13,2
2004–2006 50,2 18,8 42,7 38,0 24,5 23,0 22,7 15,0
          
SKUPAJ 50,2 18,8 42,7 38,0 24,5 23,0 22,7 15,0
mala 39,6 10,7 32,6 30,5 18,5 15,5 z z
srednje 
velika 

59,6 23,0 51,5 42,2 27,5 27,2 z z

velika 80,0 48,8 71,9 65,0 47,5 49,4 z z
          

 
Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2008, str. 163, tabela 7.15. 
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Priloga 4: Organizacijska struktura na področju znanosti, tehnološkega razvoja, inovacij in podjetništva 
 

Slika 1: Organizacijska struktura znotraj vlade na področju znanosti, tehnološkega razvoja, inovacij in podjetništva 
 

 
 

Vir: Raziskava o stanju inovacijske dejavnosti v Sloveniji s predlogom aktivnih ukrepov za spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti v slovenskem gospodarstvu, 2009, str. 28, slika 2.
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Priloga 5: Proces prenosa tehnologije z univerze v podjetje 
 
 

Slika 2: Prenos tehnologije z univerze v podjetje 
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Vir: Siegel, Waldman, Atwater & Link, Commercial knowledge transfer from universities to firms: improving the effectiveness of university-industry collaboration, 2003, str. 114.
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Priloga 6: Zgodovina in opis podjetja Hyb d.o.o. 
 
Zgodovina podjetja sega v leto 1972, ko je takratno podjetje Iskra Elementi v sodelovanju z IJS 
razvilo prvo hibridno vezje. Že naslednje leto je podjetje Iskra Elementi predalo projekt svoji 
hčerinski družbi Iskra IEZE, Uporovi elementi, iz Šentjerneja, ki je leta 1975 začela s 
proizvodnjo. V času tranzicije je podjetje preživelo brez večjih naložb, kar je povzročilo kasnejše 
kritično stanje na tem področju (Belavič, 1998). Z izgubo trga in posledično slabše finančne 
situacije je bilo podjetje Iskra IEZE Hipot tik pred stečajem. V letu 1991 je prišlo v podjetju do 
zamenjave lastništva in večjih sovlaganj. Dejavnost podjetja, vključno z zaposlenimi, se je 
prenesla na podjetje Hipot-Hyb, preostali dolgovi podjetja pa so se reševali preko prisilne 
poravnave. Leta 2001 je podjetje postalo del Holdinga Novoline, se v letu 2004 preimenovalo v 
Hyb - Proizvodnja hibridnih vezij d.o.o. ter se istega leta preselilo v nove poslovne in proizvodne 
prostore v Šentjerneju (Predstavitvena publikacija Hyb, 2007). 
 
Današnji proizvodni program je orientiran na štiri področja. Prvo je medicinska senzorika, drugo 
ločeno področje predstavljajo industrijski senzorji, tretje področje vključuje senzorje in 
elektroniko za avtomobilsko industrijo ter zadnje telekomunikacije. Blagovna znamka HybyMed 
zastopa izdelke, ki so namenjeni neposredni osebni rabi ljudi v medicini, medtem ko HybySens 
predstavlja izdelke, ki podpirajo delovanje aparatov in strojev (Hyb d.o.o., 2009).  

Za Hyb-ov tehnološki pristop sta značilna povezovanje več tehnologij in širok spekter znanja. V 
podjetju sami v celoti obvladujejo vse postopke, potrebne za izdelavo hibridnih vezij in 
mikroelektronskih sklopov. Za konkretne potrebe uporabnikov tako ustvarijo hitre in napredne 
rešitve, ki so v koraku s smernicami, novimi materiali in oblikovanjem. Danes poteka 
sodelovanje podjetja, poleg že omenjenega IJS, tudi s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v 
Ljubljani, Kliničnim centrom Ljubljana, inštitutom I-VITES iz Novega mesta ter številnimi 
raziskovalci iz Slovenije in tujine (Predstavitvena publikacija Hyb, 2007).  

V letu 2008 so znašali prihodki od prodaje 8.377.432 EUR. Od tega so jih 39,6 % ustvarili na 
domačem trgu, na trgih EU so ustvarili 60,2 % prihodkov prodaje, preostalo pa na drugih tujih 
trgih. Iz naslova subvencij je podjetje v letu 2008 dobilo 280.159 EUR, kar je za 56 % več kot v 
letu 2007. Dobiček pred davki je v letu 2008 znašal 864.206 EUR in je bil glede na leto 2007 
višji za 29 %. Čisti dobiček pa je v letu 2008 znašal 735.026 EUR in je bil glede na leto poprej 
višji za 32,2 % (Priloga 13). 
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Priloga 7: Zgodovina in opis Instituta Jožef Stefan 
 
Začetki IJS segajo v leto 1946, ko je bil ustanovljen Fizikalni institut pri Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti. Kot leto ustanovitve pa se šteje leto 1949, ko se je SAZU preusmeril na 
raziskave, povezane z miroljubno uporabo jedrske energije. Leta 1992 je IJS z odlokom Vlade 
RS postal javni raziskovalni zavod (Institut Jožef Stefan, 2009).  
 
Institut izvaja raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, 
biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške 
tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije. Pri svojem 
delovanju se aktivno vključuje v univerzitetno izobraževanje, sodeluje z ostalimi institucijami v 
Sloveniji in svetu, organizira mednarodne konference ter omogoča mednarodno izmenjavo 
strokovnjakov. V zadnjem obdobju je poudarek tudi na sodelovanju Instituta z gospodarsko sfero, 
sodelujejo in pomagajo pa tudi pri nastajanju novih podjetij, ki izhajajo iz znanja in novih 
tehnologij (IJS, 2009).  
 
Delovanje IJS se pri tem financira preko projektov, za katere se potegujejo na domačem in tujem 
trgu, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Največ projektov po številu in obsegu financira 
ARRS, nekaj pa tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (skupaj 73,18 % 
denarnih sredstev). Sem spadajo predvsem raziskovalni programi, temeljni in aplikativni projekti, 
podoktorski projekti in projekti mladih raziskovalcev. Na mednarodnih razpisih, pretežno v 
okvirnih programih EU, pridobi IJS 13,71 % sredstev, preostalo pa na domačem trgu. V letu 
2008 je IJS izvedel skupno 663 projektov, od katerih jih je bilo 354 izvedenih za tuji trg, 236 za 
agencije in ministrstva, preostalo pa za domači trg. Število naročnikov in financerjev je pri tem 
vključevalo preko 90 organizacij, v letu 2007 pa kar 148. Na dan 31. december 2008 je bilo v IJS 
zaposlenih 860 oseb (854 v letu 2007), od tega 658 raziskovalcev. Doktorat je imelo 67 % 
zaposlenih, preostalih 395 zaposlenih pa visokošolsko izobrazbo. Ti so v letu 2008 objavili 1254 
znanstvenih in 62 strokovnih člankov, prav tako pa je bilo prijavljenih 12 in podeljenih 14 
patentov. Šestdeset sodelavcev IJS je bilo v istem letu redno zaposlenih na univerzah, več kot 
140 rednih sodelavcev IJS pa je sodelovalo z univerzami (Poročilo o delu v letu 2008, 2009).  
 

Priloga 8: Intervju z Marijo Kosec  
 

Intervju s prof. dr. Marijo Kosec, vodjo odseka za elektronsko keramiko na Institutu Jožef Stefan, 
v sklopu katerega poteka tudi sodelovanje s Hyb-om. Intervju je bil opravljen 26. maja 2009 na 
IJS. 
 

1. Kako na IJS poteka sodelovanje z gospodarstvom, natančneje s Hyb-om? 
Sodelovanje s Hyb-om traja že skoraj 40 let in temelji na vsakoletno podpisani pogodbi. Pričelo 
se je z vpeljevanjem debeloplastne tehnologije na odseku IJS. Odsek za elektronsko keramiko je 
takrat poslal strokovnjaka na izobraževanje v Anglijo, kupili smo vso potrebno opremo ter nato 
začeli razvijati in izdelovati manjše serije debeloplastnih vezij. Kasneje se je to preneslo v 
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podjetje. Vseskozi so na odseku, v sklopu podjetja Hipot-RR, zaposleni ljudje, ki jih plačuje Hyb. 
Njihovo delo pa se navezuje na delovanje in reševanje razvojnih problemov Hyb-a.   
 

2. Kje se v tej obliki sodelovanja kažejo glavne prednosti? 
Raziskovalci za svoje delo uporabljajo opremo, ki jim je na voljo v sklopu IJS. Vsekakor je 
prednost, da so raziskovalci z delom na IJS odrezani od vsakodnevnih težav podjetja. Tako ob 
nenadnih spremembah in težavah v proizvodnji podjetja raziskovalci še vedno ostajajo 
odmaknjeni od le-teh, imajo več miru in se lahko bolje posvečajo svojemu delu. Nenazadnje 
lahko raziskovalci, zaposleni v Hipot-RR, uporabljajo vse znanje, obiske in  vezi, ki jih ima IJS v 
mednarodni znanstveni sferi. Vključeni so tudi v tri evropske projekte IJS. Poleg prednosti, ki jih 
od IJS dobijo ti raziskovalci, tudi sam IJS oziroma oddelek dobi ogromno od njih. Pokazali so 
namreč svet proizvodnje, ki je zelo drugačen od sveta raziskovalcev. In to je pri delu potrebno 
upoštevati.  
 

3. Kje se v tem sodelovanju pojavljajo težave? 
Pomembno se je zavedati, da te relacije ni enostavno vzdrževati. Potrebno je namreč stalno 
vzpostavljanje razumevanja in strpnosti. Med sodelovanjem prihaja tudi do nekakšnih 
ustvarjalnih konfliktov, ker ljudje v proizvodnji pač zahtevajo takšne stvari, ki jih včasih mi v 
raziskovalni sferi pravzaprav težko razumemo. Skratka, povezovanje teh svetov je zahtevno. V 
podjetju ali na IJS ni enostavno pojasnjevati, kdo so ti ljudje ter kaj in kje delajo. To je nekaj 
nenavadnega in je tudi v precejšnji povezanosti s finančnim stanjem podjetja. Ko težav na tem 
področju ni, sodelovanje poteka normalno, ko pa se pojavijo težave, situacija zahteva veliko 
prepričevanja, razlag in usklajevanja. Čeprav je Hyb v obdobju delovanja doživel velike 
spremembe in zamenjave direktorjev, nam je še vedno uspelo obdržati sodelovanje.  
 

4. Kako so pri delu teh raziskovalcev razporejene bazične in aplikativne raziskave? 
Na področju materialov je izredno težko razmejevati raziskave na bazične in aplikativne. Gre 
namreč za izredno uporabne stvari, in na začetku raziskav materialov je potrebno raziskave 
voditi v smeri nečesa uporabnega. Posledično na tem področju ni velikega razkoraka med 
bazičnimi in aplikativnimi raziskavami. Zaposleni v Hipot-RR delajo tudi na projektih ARRS-ja, 
kjer opravljajo aplikativne raziskave, njihovo delo pa je osredotočeno tudi na razvojne raziskave. 
Tukaj gre za drugačen način dela, ki zahteva uresničevanje drugačnih zahtev.  
 

5. Kaj pa različna časovna komponenta v sodelovanju IJS in podjetij?  
To je ena od bistvenih značilnosti. Razumem, da se v podjetju vedno mudi. Če je kaj narobe, če 
so v delovanju težave, se mudi s hitro rešitvijo le-teh. Sicer pa se mudi s prihodom nečesa 
novega na trg. Temu procesu so prilagojene tudi poti delovanja podjetja, ki pa so drugačne od 
poti v raziskavah na inštitutu. Pri nas hitrost dela ni rešitev. Osnova raziskovalnega dela je 
namreč dobro razumevanje problema. Seveda je pri tem pomemben tudi čas. Prevelika potrata 
časa za neko razumevanje lahko namreč povzroči, da nas prehitijo drugi inštituti. Brez hitrega 
odgovarjanja na raziskovalne in industrijske zahteve tudi inštitut nikamor ne pride in je premalo 
upoštevan. Prvenstveno v raziskovalni sferi pa vsekakor ni, da se nekaj odkrije do jutri, ampak 
predvsem, da se problem razume. Iz tega razumevanje lahko nastane cela vrsta uporabnih stvari. 



 
9

Procesi so namreč zahtevni in dolgotrajni, in potrebno je smotrno ravnanje inštituta. Velikokrat 
se tudi zgodi, da IJS na željo podjetij hitro naredi analize in v tem ni nobene težave. V osnovi pa 
je način raziskovalnega ter razvojnega dela za industrijo drugačen. Zato pa tudi razvojno delo za 
industrijo delajo v podjetju samem.  
 

6. Kakšno je razmerje med bazičnimi in aplikativnimi raziskavami? Je interes za 
ohranjanje tovrstnega razmerja tudi v prihodnje ali prihaja do kakšnih sprememb? 

Odgovor na to vprašanje je zelo težak. Zagotovo je na IJS več bazičnih raziskav, vendar je danes 
težava že v tovrstni delitvi raziskav. Velikokrat objavljena odkritja v bazičnih oziroma teoretskih 
raziskavah pomagajo predvsem večjim podjetjem pri odkritju nečesa uporabnega za njih. Večje 
tovarne namreč zelo sledijo znanstvenim objavam, ki so dobre, uporabne in razumljive. Tako 
dobijo ideje, ki jih lahko uporabijo. Samo razmejitev pa je morda možno gledati z vidika 
financiranja.  
 
Pri ohranjanju ali spreminjanju tega razmerja je potrebno upoštevati tudi vidik raziskovalcev. Če 
bo možno dobiti večje projekte, ki zahtevajo sodelovanje, se bodo raziskovalci prijavljali na te 
projekte. Večina jih je namreč zelo ambicioznih ljudi, ki želijo delati nekaj aktualnega ali za 
industrijo. Upoštevati pa je potrebno, da, tako kot vsi, tudi oni iščejo način za preživetje in se 
orientirajo tja, kjer so večje prednosti. Potrebno je vedeti, da tega ni možno spodbujati z 
govorjenjem, ampak predvsem z razpisi. Trenutno je zaradi razpisov Evropskih strukturnih 
skladov teh razpisov nekoliko več, vendar še vedno absolutno premalo, predvsem za spodbujanje 
večjih projektov in konzorcijev sodelovanja. 
 

7. Kje je glavni vzrok za to neusklajenost potreb in ponudbe? 
Mene moti predvsem pomanjkanje poglobljenih raziskav o dogajanju na tem področju v 
Sloveniji. ARRS je sicer že naredil analizo na podlagi preteklih oddanih poročil. Potrebno pa bi 
bilo predvsem sprotno spremljanje obnašanja in dogajanja v raziskovalni sferi, ter nastajanja 
novega znanja s strokovnega vidika. Potrebna bi bila torej posebna ekspertna skupina, ki bi temu 
dogajanju v slovenski znanosti sledila in lahko dajala bolj prilagojene pobude in predloge. 
Trenutno pa poteka to delo med raziskovalci in birokracijo ločeno, kar povzroča težave pri 
razpisih in pri razumevanju. Pri pregledu spletnih strani agencij po svetu ima na primer Finska 
na svojih straneh ogromno strokovnih podatkov o trenutnem dogajanju v znanstveni sferi, o 
pobudah in dosežkih. V Sloveniji pa so na spletni strani agencije ARRS sami obrazci in to 
predstavlja težavo. V državni birokraciji manjka torej predvsem stroke. 
 

8. Kakšen je interes raziskovalcev? So primarno osredotočeni na bazične raziskave ali 
je njihov glavni motiv videti rezultat v proizvodnji oziroma uporabi? Obstaja 
interes za sodelovanje ali gre za nujo, ki jo delegirata država, vodstvo inštitutov? 

Poklicno delo raziskovalcev, ki delajo v znanosti, je drugačno od tistih, ki delajo v razvoju. Ni 
nujno, ampak tudi meni osebno, kot raziskovalki, je v veliko veselje videti rezultat v proizvodnji, 
da deluje in se prodaja. Podobno je veselju, ko v znani reviji vidiš svoj članek z imenom in 
priimkom. Težko je torej reči, kaj ljudje raje delajo. Vsekakor pa odgovorne bazične raziskave 
zahtevajo enako odgovornost kot razvojno delo. Način dela je seveda drugačen tudi zaradi 
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časovne komponente. Vendar vseeno obstajajo načini, da se delo pospeši in postavlja obrobne 
težave na stran. Ko raziskovalci naredijo nek nov material in izmerijo vse njegove karakteristike, 
je to še vedno veliko premalo, da bi iz tega nastal nek senzor, ki bi bil že uporaben v proizvodnji. 
Zahteva še dodatne karakteristike, ki jih raziskovalci sploh ne preverjajo, saj se to naredi šele pri 
načrtovanju, da bo ta izdelek šel v proizvodnjo in prodajo. 
 

9. V podjetju so izpostavili, da aplikativni rezultati raziskav pomenijo še veliko 
oddaljenost od vpeljevanja v proizvodnjo. Kje se torej konča delo znanstvene sfere 
pri RR ter prenosu znanja? 

Povem lahko, kakšna je situacija v svetu. Sama nisem v industriji nikoli delala, po svetu pa 
vidim, da tisti del raziskav, ki je v bistvu razvoj, opravlja industrija sama. Pravzaprav inštitutov 
ne pusti zraven. Sicer sestankujemo z industrijskimi partnerji in se pogovarjamo, vendar nam ne 
zaupajo o konkretni vpeljavi. Tudi v primeru Hyb-a je tako, da kljub raziskovalcem tukaj, ki 
opravljajo delo nekako med raziskavami in razvojem, strogi del razvoja še vedno poteka v 
podjetju. Pri tem je pomembno, da v prvem delu prenosa v proizvodnjo raziskovalci tukaj lahko 
ogromno pomagajo, ker te stvari poznajo. Ponavadi se namreč v Sloveniji pri prenosu v 
proizvodnjo ustavi takrat, ko na inštitutu naredijo nekaj aplikativnega, nato pa tega ni mogoče 
vpeljati v proizvodnjo in realizirati. Zato vidim večjo uspešnost evropskih projektov tudi  v tem, 
da prisilijo raziskovalce z inštitutov, univerz in industrije, da skupaj delajo. In prav to 
sestankovanje in poročanje o rezultatih omogoča spremljanje napredka. Tega načina dela pa v 
Sloveniji žal ni. 
 

10. Končna aplikacija je torej še vedno na strani Hyb-a? Poteka v tem delu procesa še 
kakšno sodelovanje med IJS in podjetjem? 

IJS organizira tečaje, predavanja na IJS in v Hyb-u ter poročanja o konferencah. Proces je torej 
zelo interaktiven. K nam na IJS prihajajo tudi zaposleni iz Hyb-a, da jim pomagamo ugotoviti, 
kje so se pojavile težave. To je zelo pomembno, ker industrija ne more imeti vse potrebne 
opreme za različne analize. Prav na tem področju je torej tudi pomemben način sodelovanja med 
industrijo in znanostjo. Za tovrstno sodelovanje pa je pomembno poznavanje ljudi. Potrebno je 
zaupanje, ki ga lahko pridobimo le s skupnim delom. To možnost pa mora ponujati država. Tudi 
drugod po svetu je zelo malo podjetij, ki sama naročajo in plačujejo raziskave na inštitutih. V 
večini gre za projekte, ki so organizirani s strani državnih agencij in na katere se skupaj 
prijavljajo timi. V Sloveniji pa je teh razpisanih projektov relativno malo.  
 

11. Se pojavljajo tudi kakšne težave pri komunikaciji med IJS, raziskovalci, 
zaposlenimi v Hyb-u? 

Pri tem je vse odvisno od ljudi. Potrebno je zavedanje, da je stalna komunikacija nujna. Vse 
težave ali nezaupanje, ki se pojavi, namreč izhaja iz nepoznavanja tega, kaj kdo dela. Ampak to 
se seveda pojavlja v vseh oblikah sodelovanja. Pri tem pa je dolžnost vodij teh projektov ter 
zaposlenih, da stalno komunicirajo. Tako je možno lažje in hitreje najti razumevanje ali pa 
ugotoviti, da projekt pač ni izvedljiv.  
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12. Kako pa je s končnim rezultatom raziskav? Za podjetje namreč šteje le končni 
rezultat ali izdelek. Na drugi strani pa lahko raziskovalci, za podjetje neuspešen 
rezultat, še vedno objavijo v člankih.  

Ta stvar ima dve plati. Če se opravlja projekt za agencijo, kjer delajo tudi raziskovalci iz Hipot-
RR, potem je potrebno opraviti tudi del raziskovalnega posla in objavo. Vendar to ni velika 
težava. Ob razvojnem delu je namreč vedno možno poiskati nek problem, ki se ga obdela in nato 
objavi. To je dualni sistem, ki ga je pri delu potrebno imeti v mislih. Vsekakor pa se je potrebno 
zavedati, da ni možno vsake zadeve realizirati v novem proizvodu. Včasih se pojavi tehnična 
nerešljivost, zelo pogost razlog pa so tudi visoki stroški. Uspeh izdelka je v veliki meri odvisen 
od razvijalcev in razvojnikov, vendar je pri tem potrebno upoštevati tudi druge dejavnike. V tem 
trenutku bi to lahko bila tudi sedanja kriza, ki ta hip na delovanje IJS še ne vpliva, ima pa vpliv 
na razmere v gospodarstvu.  
 

13. Ali je prehod raziskovalcev iz ene sfere v drugo pogosta oblika sodelovanja?  
Pravzaprav se pogosto dogaja, da podjetja povprašujejo po mladih kadrih pri nas. Pri tem je 
pogostejše povpraševanje po diplomantih kot po doktorjih znanosti. Na žalost pa je v tehniki še 
vedno premalo ljudi. Zato ima torej še toliko večji pomen akcija »Mladi raziskovalci iz 
gospodarstva«. Prednost je predvsem v tem, da ima raziskovalec iz podjetja, ki se odloči za 
doktorat, veliko priložnost narediti nekaj dobrega za znanost in tudi za svoje podjetje. Pozna 
namreč industrijo, na IJS pa ga naučimo raziskovalnega dela. Potrebno pa se je zavedati, da je to 
izredno naporno. Potreben bi bil torej mehanizem, ki bi to spodbujal. Nemogoče je računati le na 
entuziazem raziskovalcev. Pozitivnih spodbud ali priznanj pa v Sloveniji manjka.  
 

14. Kakšna je vloga centov odličnosti ali tehnoloških parkov?  
IJS je v preteklosti že sodeloval s centrom odličnosti »Materiali za elektroniko naslednje 
generacije«. Osebno sem bila nad njim zelo navdušena, prav tako industrija. S tem centrom je 
poleg ostalih podjetij sodeloval tudi Hyb. Za delovanje in organizacijo je bilo potrebno relativno 
malo birokracije, pri sodelovanju pa je nastalo veliko novih idej in stvari, za katere se zavedamo, 
da jih ne moremo pripisati zgolj CO. Trenutno poteka razpis za nove CO, na katere se bomo 
ponovno prijavili. Slabost pa se pojavlja predvsem v veliki kompleksnosti in težki organizaciji. 
Ljudem oziroma organizacijam je potrebno dati določeno svobodo, da si sami organizirajo 
sodelovanje. Ta razpis pa zahteva ustanovitev novih zavodov.  Potrebno je ustanoviti novo 
pravno osebo in biti tam delno zaposlen. Načeloma je to sicer najtransparentnejši način črpanja 
sredstev, ampak jaz v tem ne vidim prednosti. Denar bi se lahko porabil na veliko boljši način, z 
manj birokracije. Raziskovalci smo predvsem računali, da si bomo v okviru teh sredstev lahko 
kupili kakšno novo opremo, ki je preko projektov ni možno dobiti. V Sloveniji sicer obstaja 
manjša možnost za nakup opreme preko razpisa ARRS, vendar je temu namenjeno premalo 
denarja, postopek prijave pa je zelo otežen.  
 

15. Kakšen je pogled IJS na prijavljanje na državne razpise s  področja RR?   
Prijavljanje na slovenske projekte je dosti bolj oteženo in zahtevno kot prijavljanje na evropske 
projekte. Še posebno velika težava je v podjetjih, kjer vedno primanjkuje časa in ljudi. Slovenske 
agencije so tako ogromno projektov izločile že na podlagi nepopolne oddaje dokumentov. Ker pa 
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je v Sloveniji teh dokumentov zelo veliko, se pogosto zgodi, da v tej množici kaj spregledaš. Na 
bolj bazično in aplikativno orientirane projekte pri ARRS je prijava relativno enostavna, vendar 
je težava pri aplikativnih projektih v tem, da je posameznemu projektu namenjeno malo denarja. 
Sama narava teh projektov pa ponavadi zahteva več denarja. Tehnološka agencija Slovenije ima 
na tem področju prednost, saj so njeni razpisani projekti večji po obsegu, vendar je sama prijava 
nanje zelo zahtevna. Pomembno je torej omogočiti večje projekte, kjer bo potrebna prijava 
konzorcijev, sestavljenih iz industrije in znanosti. Naslednja težava pa se pojavlja tudi v premalo 
raznolikih razpisih, kjer Slovenija močno zaostaja na primer za Finsko, Švedsko in ostalimi 
severnimi državami. V množici različnih razpisov za mlade, posebne ideje in drugo je tako 
možna izbira tistega, kar raziskovalcem ali podjetjem najbolj ustreza. 
 

Priloga 9: Intervju z Darkom Belavičem  
 
Intervju z Darkom Belavičem, vodjem raziskovalne skupine v Hyb-u, ki deluje na IJS. Intervju je 
bil opravljen 13. maja 2009 v prostorih Hyb-a.  
 

1. Kako bi opisali začetke sodelovanje in prenos znanja med Hyb-om in IJS? 
Sodelovanje se je pričelo v začetku 70-ih let, skupaj z razvojem hibridne debeloplastne 
tehnologije in ustanovitvijo mešane RR skupine v okviru Odseka za keramiko na IJS. V tej 
skupini so se začela občasna izobraževanja sodelavcev, ki so kasneje delo nadaljevali v podjetju. 
S proizvodnjo so tako v takratni Iskri IEZE, današnjem Hyb-u, začeli leta 1975. V kasnejših letih 
je prihajalo do izboljšav in novih proizvodov, ki so bili preneseni v proizvodnjo. V začetku 90-ih 
let se je podjetje reorganiziralo, na drugi strani pa je s svojim delom tem spremembam sledila 
tudi RR skupina. Danes ta mešana RR skupina povezuje tako raziskovalce z IJS kot raziskovalce, 
zaposlene v podjetju Hipot-RR. Seveda pa sodelovanje poteka tudi z drugimi organizacijami.  
 

2. Kakšna je torej vloga podjetja Hipot-RR v sodelovanju med Hyb-om in IJS? 
Hipot-RR ima danes 3 zaposlene. Je nekakšen vmesni člen v sodelovanju. Gre za samostojno 
podjetje, ki je registrirano za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti na področjih 
naravoslovja in tehnologije. Pri tem podjetje sodeluje na razpisih, kjer je potrebno sodelovanje 
industrijskega partnerja in raziskovalne institucije. Zaposleni v Hipot-RR opravljajo RR za Hyb 
na Institutu Jožef Stefan, plačuje pa jih podjetje Hyb. 
 

3. Katere so po vašem mnenju težave prenosa znanja in sodelovanja tako za podjetje 
kot za znanstvene institucije?  

Težavo predstavlja različna časovna naravnanost raziskovalno-razvojne dejavnosti v podjetju in 
na IJS. Oddelek za RR v Hyb-u tako opravlja predvsem kratkoročno naravnano delo na 
tehnološkem področju. Tu gre za namenski razvoj z namenom aplikacije izdelka v proizvodnjo. 
Na drugi strani pa IJS raziskuje predvsem stvari, ki bodo aktualne čez tri ali več let, pri čemer ni 
nujno, da bodo njihova dognanja uporabna za podjetje.   
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Vsekakor se razkorak pojavlja tudi v prenosu znanja med raziskovalci. Predvsem je opazna večja 
distanca pri zaupanju izsledkov dela ostalih raziskovalcev posameznikom iz podjetja. Pri tem je 
komunikacija veliko boljša med raziskovalci znotraj posameznih inštitutov, nepovezanih z 
gospodarstvom. To pa je pravzaprav prednost za Hyb, kjer raziskovalci, ki delo opravljajo zanj, 
delujejo znotraj raziskovalne institucije. Težave se pojavljajo tudi na področju horizontalnih 
razlik v znanju med sodelujočimi raziskovalci. Gre predvsem za težave v komunikaciji, ki se 
nanašajo na različna znanja, področje dela in pričakovanja posameznikov tako znotraj institucij 
kot na drugi strani v podjetju. Pojavljajo pa se tudi vertikalne razlike, ki se nanašajo na 
poudarjanje in večjo zavzetost raziskovalcev za bazične raziskave ter na drugi strani na želje 
podjetij po večji osredotočenosti na aplikativne raziskave, kjer želijo predvsem konkretne 
rezultate, ki so uporabni za njihovo področje poslovanja.  
 
Na področju financiranja je prisotna predvsem težava financiranja t. i. doline smrti, kjer ni 
interesa za vlaganje ne s strani podjetij ne s strani vlade. Za uspešen prehod te doline med 
rezultati znanosti in aplikacijo v proizvodnjo pa je potrebnega veliko zaupanja tako v 
sodelovanje kot v končni uspeh.  Težava je tudi vedno prisotna neusklajenost pričakovanj 
oziroma zahtev glede rezultatov med podjetji, raziskovalci in državo oziroma javnimi agencijami. 
Ravno v tem primeru se pojavlja razkorak v razumevanju uspešnosti raziskovalno-razvojne 
dejavnosti. Na eni strani se tako pričakujejo objave in število referenc, podjetja pa zahtevajo 
konkretne rezultate, primerne za njihov proizvodni proces.  
 

Priloga 10: Intervju z Igorjem Lipuščkom 
 
Intervju z mag. Lipušček Igorjem, direktorjem raziskav in razvoja v Hyb-u. Intervju je bil 
opravljen 12. maja 2009 v prostorih Hyb-a.  
 

1. Kje poteka trenutno sodelovanje z znanstvenimi institucijami, natančneje z IJS? 
Trenutno imamo v podjetju odprtih pet RR projektov. Od tega potekajo trije projekti v 
sodelovanju med Hyb-om, Hipot-RR ter IJS, pri četrtem sodeluje dodatno še Fakulteta za 
elektrotehniko ter pri zadnjem Hyb, Hipot-RR ter Fakulteta za elektrotehniko. Raziskovalni 
projekti v Hyb-u potekajo tudi v sklopu centrov odličnosti. Pri tem sodeluje Hyb z ostalimi 
podjetji v CO za materiale ter v CO za biomedicino. Pri teh raziskovalnih projektih gre za 
pogodbeno sodelovanje med ARRS ter IJS, Hyb pa v projektu sodeluje.  
 
Pri razvojnih projektih pa na področju financiranja sodelujemo z agencijo JAPTI, kjer gre 
predvsem za financiranje tekočih razvojnih projektov, v našem primeru virtualnega kabla in 
lastnega senzorja krvnega tlaka. V tem primeru gre za pogodbeno sodelovanje med Hyb-om in 
IJS, samo financiranje s strani javne agencije pa je vezano na krajše obdobje, ponavadi nekaj 
mesecev.    
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2. Kje v sodelovanju vidite razkorak oziroma težave? 
Razkorak se pojavlja na področju same uporabnosti rezultatov raziskav. Raziskovalci niso 
stimulirani za sodelovanje na aplikativnem nivoju, predvsem zaradi potrebnega prevzema večje 
odgovornosti. Ker industriji oziroma gospodarstvu ni v interesu zaključek raziskave v obliki 
strokovnega članka, ampak patent, morajo raziskovalci prevzeti večjo odgovornost. Ta se nanaša 
na konkretne rezultate in ne le na raziskovanje določenega področja. Zato se pri aplikativnih 
raziskavah pogosto pojavlja tudi interes sodelovanja med posameznimi podjetji. 
 

3. Ali je težava v interesu raziskovalcev tudi zaradi samega načina financiranja 
njihovega dela? 

Bazične raziskave so v celoti financirane s strani države, kar je pozitivno, ker to področje ni v 
interesu podjetij. Na področju aplikativnih raziskav pa je potrebno zagotoviti tudi sofinanciranje 
gospodarstva v obsegu 25 % vrednosti projekta. Pri tem bi bilo nujno večje usmerjanje znanosti 
v aplikativne raziskave, na področju bazičnih raziskav pa predvsem na prioritetna področja 
države. Težava ni toliko v samem financiranju, ampak v negotovosti. RR dejavnost zahteva od 
podjetja vlaganje  določenih sredstev v RR, neuspešen rezultat ali premajhna produktivnost 
znanstvene sfere pa lahko resno ogrozi delovanje podjetja. Na drugi strani pa je tudi sam umik 
po daljšem obdobju vlaganj za podjetje precej težak. Pri tem pa se je potrebno zavedati tudi 
časovne naravnanosti podjetij, ki stremijo k čim hitrejši aplikaciji rezultatov vlaganj v RR. S tem 
ohranjajo vodilno pozicijo na trgu in preprečujejo, da bi konkurenti prišli na trg pred njimi. 
 

4. Torej je težava tudi v dolgotrajnem procesu RR? 
Pri dolgotrajnih projektih ima podjetje težave zaradi velikih sredstev, ki jih vlaga v RR. To 
posledično povzroča težak umik, na drugi strani pa se pojavlja tudi razhajanje z znanostjo na 
področju končnih rezultatov raziskav. Kljub rezultatu, ki je za podjetje neuspešen in ne omogoča 
kasnejše vpeljave v proizvodnjo, imajo raziskovalci še vedno zadovoljiv rezultat, ki jim 
omogoča objavo znanstvenega oziroma strokovnega članka. Če pa bi bila motivacija 
raziskovalcev članek in potrditev rezultata v industriji, to zahteva drugačen način dela in tudi 
drugačen način ocenjevanja dela raziskovalcev. V povezavi s tem pa je prav 75-odstotno 
financiranje aplikativnih raziskav s strani države tudi razlog, da se institucije usmerjajo v 
uspešno rezultiranje na tistih področjih, ki jih upošteva vlada. Ta pa uspešnost raziskovalcev v 
večji meri presoja na podlagi člankov.  
 

5. Kakšne možnosti pa ima Hyb pri ocenjevanju sodelovanja inštitutov oziroma 
raziskovalcev s podjetjem?  

Na koncu leta podjetje pri pogodbenem sodelovanju napiše poročilo, kjer poda tudi svoje mnenje 
o sodelovanju. To je seveda lahko tudi negativno. Vendar se pri tem pojavlja težava v presojanju 
mnenja s strani akademske sfere, ki v večini primerov predvsem zaradi strokovne povezanosti 
ščiti raziskovalno sfero. Ne glede na to pa vseeno ohranjamo zavedanje, da smo vsi pravzaprav 
ljudje in da se trudimo po svojih močeh. Pri tem je pomembna tudi sama komunikacija že tekom 
sodelovanja med podjetjem in inštituti, da se vsa nesoglasja in težave čimprej in sproti uredijo.  
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6. Kakšne pa so prednosti sodelovanja? 
Zagotovo se kažejo v možnosti prehoda kadrov in prenosa znanja. Pri tem je sodelovanje v 
zadnjem času vse težje predvsem zaradi vse višjih zahtev HYB-a, ki so povezane z vse večjimi 
konkurenčnimi pritiski in oteženo gospodarsko situacijo. Prednost pa je tudi v tem, da podjetja 
nenehno iščejo novo tehnologijo, ki bo omogočila razvoj novega ali cenejšega proizvoda. V ta 
namen se povezujemo z instituti, ki nam na tem področju lahko pomagajo.  
 

7. Od česa pa je odvisen uspeh sodelovanja? 
Uspešnost sodelovanja  je v veliki meri odvisna tudi od nas in naše sposobnosti izkoristiti to 
sodelovanje in prednosti, ki jih omogoča. Pri tem so velikega pomena jasno postavljeni nameni 
oziroma cilji Hyb-a, ki morajo biti jasno posredovani institucijam. Težava gospodarske sfere se 
namreč pojavlja tudi v nenatančnem definiranju potreb, znotraj katerih lahko tako znanost 
ponudi raziskave več možnih rešitev ali določenega ožje usmerjenega področja, ki pa podjetju ne 
ustrezajo. Med sodelujočimi partnerji se namreč pojavljajo različna znanja, razmišljanja in 
potrebe. Gospodarstvo je pri tem ciljno usmerjeno in v veliki meri dobiva jasna navodila s strani 
trga oziroma kupcev. Težava znanosti pa je, da pri raziskavah lahko zaide s te ciljne usmerjenosti, 
tudi pri sodelovanju s podjetjem. Tukaj ponovno ni takšnega razočaranja za njih kot pa za 
podjetje, predvsem zaradi možne drugačne izrabe rezultatov v obliki člankov. Podjetja pa to ne 
zanima. Za nas je važen patent oziroma implementacija rezultata v proizvodnjo, ne pa nejasni 
rezultati ali različne opcije, od katerih nobena ni primerna.  
 

Priloga 11: Intervju z Vesno Žvegla  
 
Intervju z mag. Vesno Žvegla, direktorico trženja v Hyb-u. Intervju je bil opravljen 12. maja 
2009 v prostorih Hyb-a. 
 

1. Kako bi opisali glavni razlog za sodelovanje na področju raziskav in razvoja? 
Za sam proces se podjetje odloča predvsem zaradi dolgoročnega gledanja na potencialne koristi. 
Tukaj izstopa predvsem motiv podjetja po večjem tržnem deležu oziroma na drugi strani po večji 
stroškovni učinkovitosti podjetja, kar bo posledično povzročilo tudi cenovno konkurenčnost 
izdelka. Za določene projekte se odločamo po kriteriju podpiranja tistih področij, ki sledijo 
skupnemu cilju podjetja, vsekakor pa je pomembno tudi dogovarjanje s kupci o njihovih željah.   

 
2. Kako ocenjujete prihodkovni in stroškovni vidik sodelovanja? 

Na področju finančnega vidika RR sodelovanja se lahko podjetje osredotoča le na stroškovno 
plat sodelovanja, ki je opredeljena vnaprej. Prihodkovna plat pa je izražena skozi daljše časovno 
obdobje, kjer ima velik pomen tudi sama dolžina obdobja, ko je možno koristiti in prodajati te 
rezultate RR, kar pa je vnaprej težko opredeljivo. V letu 2009 bo tako Hyb za raziskovalno 
razvojne projekte namenil skupno 118.000 EUR. Samo neposreden del za IJS je znašal slabih 
32.000 EUR, poleg tega pa je tu še posreden strošek najemnine in uporabnine opreme in 
materialov na IJS, kar znese dodatnih nekaj manj kot 47.000 EUR.  
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3. Kolikšna je višina sredstev, ki jih Hyb namenja za notranje izvajanje RR, ter višina 
sredstev, ki jih namenja zunanjim institucijam za izvajanje RR? 

 
V letu 2008 smo za širše področje RR namenili 1.066.000 EUR, kar je predstavljalo 13 
odstotkov čistih prihodkov od prodaje. Od tega je bilo 621.000 EUR za notranje razvojne stroške, 
kjer so stroški dela znašali 353.000 EUR, stroški materiala 254.000 EUR ter stroški 
izobraževanja 14.000 EUR.  Preostalih 445.000 EUR pa je bilo namenjenih za nakup zunanjih 
storitev raziskav in razvoja.  
 

4. Kakšna pa je vloga vlade na  področju financiranja?  
Vlada predstavlja vez med podjetji, ki jih zanima sodelovanje z inštituti. Hyb se kot sofinancer v 
zadnjih letih vključuje v projekte IJS, ki so namenjeni raziskavam materialov in postopkov 
izdelave LTCC struktur. Pri tem 25 odstotkov vrednosti projektov financira podjetje, preostalo 
pa ARRS, in se nanaša tako na sodelovanje z IJS kot tudi Hipot-RR ter Fakulteto za 
elektrotehniko. 
 
 

5. Kaj pa sodelovanje s centri odličnosti? Kolikšni stroški nastajajo iz tega vira?  
Sodelovali smo z dvema centroma odličnosti, in sicer s CO za materiale za elektroniko naslednje 
generacije, kjer se je projekt imenoval Hibridni materiali in strukture in je trajal je od leta 2004 
do 2007. V drugem, CO za nanomateriale in nanotehnologijo, kjer smo sodelovali na projektu 
nano strukturirane površine in mejne plasti, trajal pa je v istem časovnem obdobju. Oba projekta 
sta trenutno že zaključena in danes nimamo več stroškov z njimi. Pogovarjamo pa se o možnosti 
sodelovanja z dvema novima centroma odličnosti, vendar do danes še nismo sprejeli odločitve o 
tem. Pred sprejemom odločitve za sodelovanje pa je potrebno potrditi tudi stroškovnik, kjer so 
stroški opredeljeni vnaprej in usklajeni s posameznimi projekti. Preko teh projektov se kasneje 
tudi sodeluje s centri odličnosti, pri čemer lahko vsak center prijavi od tri do pet projektov.  
 

6. Ali poteka v podjetju sodelovanje na področju financiranja tudi z drugimi javnimi 
agencijami ali ministrstvi? 

Prijavljamo se tudi na razpise Tehnološke agencije Slovenije, Javne agencije RS za podjetništvo 
in tuje investicije ter razpise Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Pri tem nismo 
preveč uspešni. Pri analizi rezultatov uspešnosti in vzrokov za slabše ocene lahko izpostavim več 
vidikov.  Razpisi in kriteriji ocenjevanja so pisani na način, kot da gre za razpise bazičnega in ne 
aplikativnega razvoja, kar se poudarja v medijih, nadalje je težava tudi v izjemno kratkem času 
od objave razpisa do oddaje vlog. Ta je v večini primerov en mesec, hkrati pa so v istem obdobju 
objavljeni tudi drugi razpisi. Seveda je s samo pripravo in spremljanjem razvojnih projektov tudi 
veliko administrativnega dela, v podjetju pa razvojni kader dela v dejanskem razvoju in nima 
časa sodelovati pri prijavi. Ob tem pa vloga za projekt, ki ni pisana v tehničnem jeziku, dobiva 
manj točk. Ocenjevalci so namreč tehnični strokovnjaki. Prav tako podjetje naleti na težavo ob 
iskanju povratnih informacij in pomoči pri interpretaciji, na drugi strani pa so zapisani odgovori 
v sklepih zelo površni in velikokrat odsevajo nepoznavanje predmeta vloge. Prav tako kot 
proizvodno podjetje dobivamo manj točk pri ocenjevanju, kot pa podjetja, ki proizvodnje nimajo 
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ali je ta manjša. Nenazadnje pa je težava tudi v tem, da se na večino razpisov lahko prijavljajo le 
mala in srednje velika podjetja, sama definicija velikosti pa je vezana na kriterij, ki določa 
velikost podjetja v sklopu celotne mreže lastništva. Hyb, ki je v lasti podjetja Novoline, pa tem 
kriterijem torej ne ustreza in tako izpade iz možnosti kandidiranja na razpisih. 
 

Priloga 12:  Tabelarni prikaz prednosti in težav pri sodelovanju 
 
 

Tabela 4: Zbirni prikaz prednosti in težav pri sodelovanju med Hyb-om in IJS na RR področju 
 

prednosti za podjetje prednosti za inštitut 

� uporaba rezultatov RR � interakcija in izmenjava znanj 

� prehajanje in izobraževanje kadrov � ločenost raziskovalcev od težav gospodarstva 

� uporaba najnovejših RR spoznanj na področju 
delovanja podjetja 

� pomoč na prvi stopnji RR  in prenosa v 
proizvodnjo 

težave podjetja težave inštituta 

� razlike v časovni naravnanosti gospodarskih 
subjektov in znanstvenih institucij 

� nepravilni ukrepi in pomanjkanje spodbud s     
strani vlade 

� težave na strani financiranja � različna časovna naravnanost 

� pomanjkanje podjetniške naravnanosti na 
nekaterih področjih raziskovalnja oziroma pri 
določenih projektih 

� stalna skrb za zagotavljanje komunikacije in 
razumevanje dela 

� težava v širini zastavljenega projekta � različna znanja in interesi 
� različen interes in cilji podjetij in znanstvenih 
institucij 

� vpliv različnih dejavnikov na uspešnost RR 
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Priloga 13: Izkaz poslovnega uspeha podjetja Hyb d.o.o. 
 

Tabela 5: Izkaz poslovnega uspeha podjetja Hyb d.o.o. v letu 2007 in 2008 
 

  Kategorije 2007 2008 
A. Prihodki od prodaje 6.765.530 8.377.432
I. Prihodki na domačem trgu 2.263.428 3.321.272
II. Prihodki na trgu EU 4.473.438 5.041.679
III. Prihodki na tujih trgih 28.664 14.480
B. Sprememba vrednosti zalog in nedokončane proizvodnje 0 171.003
C. Zmanjšanje vrednosti zalog in nedokončane proizvodnje -28.861 0
D. Drugi poslovni prihodki in subvencije 179.295 280.159
E. Kosmati donos od poslovanja 6.915.964 8.828.594
F. Poslovni odhodki 6.111.423 7.842.422
I. Stroški blaga, materiala in storitev 3.951.537 4.904.932
1. Stroški materiala 2.869.238 3.772.856
  a.) Stroški materiala 2.633.605 3.522.174
  b.) Stroški energije 225.157 232.745
  c.) drugi stroški materiala 10.476 17.937
2. stroški storitev 1.082.299 1.132.076
  a.) stroški transporta 41.010 47.043
  b.) stroški najema 10.431 11.977
  c.)stroški povezani z zaposlenimi 40.861 37.349
  d.) drugi stroški storitev 989.997 1.035.707
II stroški dela 1.570.229 1.860.327
1. stroški plač 1.086.121 1.303.851
2. Stroški pokojninskih zavarovanj 95.799 115.679
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 78.588 94.704
4. Drugi stroški dela 309.721 346.093
III. Odpisi vrednosti 334.492 354.049
1. Amortizacija 329.770 342.598

2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 0 7.651

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 4.722 3.800
IV. Drugi poslovnih odhodki 255.165 723.114
G. Poslovni izid iz poslovanja 804.541 986.172
H. Finančni prihodki 8.506 11.399
I. Finančni prihodki iz deležev 2.415 33
II. Finančni prihodki iz danih posojil 0 9.170
III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 6.091 2.196
I. Finančni odhodki 145.396 137.801
I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 5.243
II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 138.087 131.513
1. Finančni odhodki iz posojil, prejetihz od družb v skupini 0 5.505
2. Finančni odhodki iz bančnih posojil 138.087 126.008
III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 7.309 1.045
J. Drugi prihodki 3.188 4.436
K. Celotni poslovni izid 670.839 864.206
L. Davek iz dobička 114.376 129.204
M. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 556.462 735.002
  povprečno število zaposlenih 104,85 108,15

 
Vir: interni podatki podjetja Hyb d.o.o.. 


