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Povzetek
Namen odbora za znanost in tehnologijo, ki je bil ustanovljen leta 2006 v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je pomoč in podpora upravnemu odboru Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije predvsem na področju povezovanja gospodarstva in znanosti ter pri zagotavljanju
prenosa novih tehnologij iz akademske in znanstveno raziskovalne sfere v strokovne sekcije in
posredno tudi v mala ter mikro podjetja. Ustanovitvi odbora je botrovala tudi potreba po identifikaciji novih in za obrt ter podjetništvo zanimivih tehnologij.
Odbor je v štirih letih svojega delovanja uspešno organiziral številne odmevne dogodke in sodeloval na prireditvah, ki pomembno spodbujajo sodelovanje in prenos znanja med znanstveno raziskovalno sfero ter obrtniki in podjetniki. Publikacija je namenjena predstavitvi dejavnosti odbora,
njenim uspehom in pogledu v prihodnost. Pomemben del pa je namenjen tudi predstavitvi raziskave tehnološke razvitosti mikro in malih podjetij, ki jo člani odbora v okviru projekta EnergyHub
in zunaj njega izvajajo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci.
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RESERACH STUDY OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES
IN THE FRAME OF CHAMBER FOR CRAFT AND SMALL BUSINESS OF SLOVENIA
Key words: research, technological development, chamber, craft, small business, science,
technology, indicators, questionnaire;

Summary:
The aim of the Committee for science and technology, that has been established in 2006 in the
frame of the Chamber for craft and small business of Slovenia, is giving the support to the board of
directors of the chamber on cooperation and connection the business and the science, and on enabling a transfer of knowledge about new technologies from science and research institutions to
the professional sections of the chamber and by that also to the micro and small enterprises. The
motive for the establishment of the committee is also the need for the identification of new and for
the craft and small business interesting technologies.
The Committee has in the four years of the activity successfully organized many acknowledged
events and took part on several others that have important contribute to the fulfilment of the vision and mission as a promoter and supporter of the cooperation and knowledge transfer between
science and research institutions and craft and small business. This publication is aimed to present the committee activities, successes and prospects. Significant part of the publication is intended for the research study on the technological development in micro and small enterprises
that is conducted by the members of the committee in cooperation with corresponding experts.
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Predgovor
Odbor za znanost in tehnologijo (OZT), je bil ustanovljen leta 2006 v okviru Obrtno- podjetniške zbornice Slovenije (OZS). Poslanstvo odbora je pomoč in podpora upravnemu odboru
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije predvsem na področju povezovanja gospodarstva in
znanosti ter pri prenašanju novih tehnologij iz akademske in znanstveno raziskovalne sfere v
strokovne sekcije in posredno tudi v mala ter mikro podjetja. Ustanovitvi odbora je botrovala
tudi potreba po identifikaciji novih in za obrt ter podjetništvo zanimivih tehnologij.
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je bila prepoznana nova razvojna paradigma, ki
sodobno obrtništvo in podjetništvo dojema v neki novi obliki in dimenziji, kjer se izdelki in
storitve izvajajo s pomočjo sodobne strojne opreme, računalniško podprtih tehnologij, avtomatiziranih in robotiziranih sistemov ter z novodobnim mehatronskim pristopom. Pri tem je
pomemben poudarek na sodobni organiziranosti, uspešnih poslovnih modelih ter trajnostnem
in vzdržnem razvoju, kjer sta človek in njegova blaginja v središču pozornosti.
Čas, v katerem živimo, in čas, ki prihaja, bo namreč korenito spremenil dosedanje oblike izdelovanja novih izdelkov in storitev, saj bo pogojen z uporabo povsem novih materialov naslednje generacije, kot so pametni materiali oziroma materiali s spominom (smart materials) in
nanotehnologijo. Odbor za znanost in tehnologijo je že ob svoji ustanovitvi spoznal, da je za
uspešno povezovanje gospodarstva in znanosti ter za prenos tehnologij potrebno poiskati
načine in mehanizme, ki prej v okviru zbornice niso bili vzpostavljeni. Na pomen povezovanja
gospodarstva z univerzami sta leta 2006 s prispevkom Mehanizmi in vzvoda za sodelovanje
med gospodarstvom in univerzo oz. prenos znanja iz univerz v obrt na PODIM-u opozorila
avtorja tega prispevka, dr. Viljem Pšeničny in Janez Škrlec. Sistematičen pristop k povezovanju
gospodarstva in znanosti je v letu 2006 pripeljal do zgodovinskega podpisa dogovora o sodelovanju med Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in našo največjo razvojno raziskovalno
organizacijo, Institutom Jožef Stefan. Leto pozneje je bil sporazum o sodelovanju podpisan
tudi s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Še dejavneje se je nadaljevalo povezovanje s posameznimi laboratoriji Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerze Mariboru, Kemijskim institutom v Ljubljani in drugimi. Aktivnosti odbora so se začele
usmerjati v organizacijo tehnoloških dni, nanotehnoloških dni, energetskih tehnoloških dni
in drugih strokovnih dogodkov. Sodelovanje z institucijami znanja se je razširilo na skupne
sejemske predstavitve in na spodbujanje inovativnosti obrtnikov in podjetnikov. Odbor je
članom zbornice in območnim zbornicam sistematično približal nove in aktualne tehnologije
na številnih področjih: od elektronike, avtomatike, mehatronike, robotike, strojništva do
računalništva, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in drugih. Spoznavanje novih teh6
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nologij se je začelo širiti na področja adaptronike, mikroelektromehanskih sistemov (MEMS),
mikrofluidike, medicine, inteligentne protetike, alternativnih virov energije in še posebno
fotovoltaike ter vetrnih elektrarn.
Odbor za znanost in tehnologijo je bil v letu 2009 še posebno uspešen, saj se je uspešno vključil
v konzorcij in projekt EnergyHub. Gre za projekt okoljskih tehnologij in za trajnostni razvoj na
tem področju. Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republike Slovenije in Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA). S
sodelovanjem odbora v tem projektu so se zbornici odprle možnosti pridobitve finančnih
sredstev za tovrstno dejavnost.
Med uspehi odbora v letu 2009 je treba izpostaviti tudi tri odlično izpeljane dogodke, ki so
pritegnili k sodelovanju skupno 647 udeležencev. Gre za uspešni 3. in 4. nanotehnološki dan
ter energetski tehnološki dan. Dogodke je organiziral odbor za znanost in tehnologijo ob podpori svojih partnerjev ter ob medijski podpori revij Obrtnik, IRT 3000, Ventil in Avtomatika.
Odbor pa se je lotil še ene zahtevne naloge – raziskave tehnološke razvitosti malih in mikro
podjetij. Gre za prvo tovrstno raziskavo pri nas, ki bo pokazala trenutno stanje na tem področju
in opozorila na potrebnost sistematičnih sprememb za izboljšanje tehnološke razvitosti malih
in mikro podjetij ter za povečanje inovativnosti in razvojne naravnanosti, kar ima lahko za
rezultat nove izdelke in storitve z višjo oziroma visoko dodano vrednostjo.
Raziskavo tehnološke razvitosti malih in mikro podjetji izdeluje odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornico Slovenije. Aktivno vlogo študije sta prevzela predsednik
odbora Janez Škrlec in član odbora dr. Tomaž Perme. Pomoč pri študiji so nudili tudi ostali
člani odbora ter zunanji strokovnjaki in sodelavci: dr. Stojan Sorčan iz MVZT, prej zaposlen na
ARRS in mag. Andreja Jenko iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj ter drugi.
Raziskava tehnološke razvitosti malih in mikro podjetji bo v prvi verziji dokončana v letu 2010
in jo je smiselno dograjevati tudi v naslednjem obdobju, mogoče v nekoliko drugačni obliki.
Raziskava bo kot strokovna publikacija koristna za potrebe Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in še za številne druge institucije in ministrstva, ki morajo razpolagati z verodostojnimi
informacijami o dejanskem stanju v malih in mikro podjetjih. Raziskava bo koristna še zlasti
Obrtno-podjetniški zbornici, in sicer v procesih prijavljanja na projekte in načrtovanju strategije razvoja obrtnopodjetniškega sistema.
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1

Uvod
Odbor je bil ustanovljen leta 2006. V njem je pet članov, od tega predsednik odbora, podpredsednik odbora in trije člani odbora. Odbor ima tudi sekretarja, ki je strokovni delavec Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije. Člani opravljajo delo v odboru prostovoljno. Od petih članov
odbora za znanost in tehnologijo so štirje po statusu obrtniki oziroma podjetniki, eden pa je
zunanji član, ki prihaja iz akademske sfere, konkretno iz fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze Maribor. V odboru za znanost in tehnologijo imamo trenutno
dva doktorja znanosti in tri inženirje različnih tehniških strok.
Osnovna naloga odbora za znanost in tehnologijo je povezovanje gospodarstva in znanosti ter
zagotavljanje prenosa specifičnih znanj v mikro in mala podjetja, še zlasti pa zagotavljanje
prenosa novih in aktualnih tehnologij. Odbor je tudi svetovalni organ upravnemu odboru
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Delo odbora za znanost in tehnologijo je opredeljeno v
njegovih planskih dokumentih.

1.1 Člani odbora za znanost in tehnologijo pri OZS
Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ima od decembra
2009 naslednjo sestavo:

Janez ŠKRLEC,
predsednik odbora
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Janez Škrlec je inženir mehatronike. Poleg predsedovanja odboru za
znanost in tehnologije je tudi predsednik sekcije elektronikov in
mehatronikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Dejaven je
tudi v svetu za znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter razvojni
skupini za materiale in nanotehnologije pri svetu vlade Republike Slovenije za konkurenčnost. Spodbuja povezovanje znanosti in drobnega
gospodarstva ter si prizadeva ustvariti možnosti, ki bodo malemu
gospodarstvu ter mikro in malim podjetjem omogočile ukvarjanje z
visokimi in aktualnimi tehnologijami.
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Iztok Kramberger je doktor znanosti s področja elektrotehnike in je
zaposlen kot visokošolski učitelj in raziskovalec na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Od
leta 2006 je podpredsednik sveta za elektronske komunikacije
Republike Slovenije. Elektronske komunikacije vidi kot ključne za
napredovanje v sodobno informacijsko družbo, razen tega imajo tudi
izjemno pozitiven socialni, kulturni in politični vpliv. Raziskovalni
interesi Iztoka Krambergerja vključujejo računalniški vid, stereoskopsko zajemanje slike in vizualizacijo, razširjeno in navidezno Doc. dr.
resničnost, vmesnike človek-stroj, vmesnike med možgani in računal- Iztok KRAMBERGER,
podpredsednik odbora
nikom, strojno pospešeno procesiranje slike, širokopasovne brezžične/žične komunikacije, vključujoč digitalno razširjanje medijskih
vsebin, družbeno mreženje in natisljiva organska elektronika. Iztok
Kramberger je inovativna, komunikativna in kreativna osebnost s
poslovnim navdihom in s sposobnostjo dela v skupini, ki se rada sooča
z novimi izzivi.

Bojan Črtalič je solastnik in direktor družinskega podjetja FerroČrtalič,
d. o. o. Bojan Črtalič je po končanem študiju leta 1975 začel z razvojem
in izdelavo peskalne tehnike in opreme, ki je nato postala glavna veja
proizvodnje v podjetju. Danes je podjetje vodilna družba za razvoj in
proizvodnjo strojev na področju obdelave površin, s 45-letno tradicijo
ter lastno registrirano blagovno znamko FerroECOBlast. Njegovo podjetje strankam po celem svetu zagotavlja razvoj rešitev, inženiring in
izdelavo specialnih namenskih strojev za obdelavo površin.
Bojan ČRTALIČ,
član odbora

Andrej KRAJNC je samostojni podjetnik (ISER, Andrej Krajnc, s. p.).
Usposablja odrasle na področju računalništva in informatike za pridobitev ECDL spričeval. Izdeluje programsko opremo za celovite poslovne rešitve. Osnovno dejavnost dopolnjuje s pedagoškim delom kot
imenovan višješolski predavatelj za informacijske predmete na področjih strojništva, elektrotehnike, komunale in poslovnega upravljanja. Aktivno sodeluje s podjetji na področju poslovne informatizacije in informacijskega menedžmenta Prizadeva se za prenos znanja
in tehnologij v proizvodne procese. Je tudi predsednik območne Andrej KRAJNC,
sekcije pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto.
član odbora
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Doc. dr. Tomaž PERME,
član odbora

Dr. Tomaž Perme je od leta 2006 samostojni podjetnik z osnovno usmeritvijo v raziskovanje, razvoj in svetovanje na področju proizvodne
logistike. Pri reviji IRT3000 je dejaven vse od njenega začetka, najprej
kot urednik področja avtomatizacija in informatizacija, sedaj pa kot
urednik področja proizvodnja in logistika. Svojo osnovno dejavnost
dopolnjuje s pedagoškim in raziskovalnim delom na Fakulteti za management Koper kot visokošolski učitelj na področju menedžmenta
proizvajanja in pri projektu Model za tehnično in ekonomsko optimizacijo logističnega sistema. Na Univerzi na Primorskem je izvoljen v
naziv docent na področju logistike. V okviru svojih pristojnosti si
prizadeva za boljši prenos znanja iz znanosti v industrijo in izkušenj iz
industrije v znanost.
Rudolf Wostner je tudi sekretar štirih strokovnih sekcij pri OZS: sekcije
elektronikov in mehatronikov, sekcije kovinarjev, sekcije elektro
dejavnosti in sekcije plastičarjev. Organizira delo odbora, skrbi za
prenos informacij med odborom in strokovnimi sekcijami. Obvešča
člane sekcij o možnostih sodelovanja z inštituti, fakultetami pri
prenosu visokih tehnologij v obrt in podjetništvo.

Rudolf WOSTNER (OZS),
sekretar odbora

1.2

Vloga in perspektiva odbora za znanost in tehnologijo
Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije spodbuja tehnološki
razvoj znotraj OZS, in to v okviru delovanja odbora samega ter v sodelovanju z različnimi
inštitucijami znanja, še zlasti z Institutom Jožef Stefan, Kemijskim inštitutom v Ljubljani in
različnimi fakultetami in laboratoriji znotraj fakultet in z razvojno-raziskovalnimi inštituti v
industriji.
Odbor spodbuja predvsem področja:
• informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), zlasti področja:
telekomunikacije, informacijske tehnologije, elektronske komunikacije,
e-poslovanje, e-izobraževanje in vseživljenjsko izobraževanje, fiksna, brezžična,
mobilna, internetna, radiodifuzna omrežja, storitve, aplikacije, vsebine,
protokoli, algoritmi in optimizacija telekomunikacijskega prometa, razvoj
inovacijskih okolij, konvergenčne, interaktivne, širokopasovne in mobilne
tehnologije, protokoli in nove metode prenosa, razvoj in testiranje programske
opreme, varnost, kakovost in zanesljivost;
• napredne (novi kovinski in nekovinski) materiale in nanotehnologije, zlasti
področja: nanoelektronika in naprave za nanotehnologijo, nanomateriali v
elektrokemijskih sistemih, sinteza nanodelcev in nanokompozitov, sinteza
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anorganskih nanostruktur, bionanostruktur in priprava kompozitov,
nanostrukturirane površine in mejne plasti, karakterizacija na nanometrski skali,
novi mehko magnetni in getrski materiali, materiali za elektroniko naslednje
generacije, hibridni materiali, kompleksni materiali, materiali s spominom,
metamateriali in strukture na siliciju, nove tehnologije in drugo;
• kompleksne sisteme in inovativne tehnologije vodenja procesov: zlasti
proizvodna informatika, razvoj sistemov za osvajanje novih izdelkov, vodenje
kompleksnih sistemov in procesov, odkrivanje napak in avtomatska kontrola
kvalitete, daljinsko in distribuirano vodenje, sodobna orodja in gradniki za
sisteme vodenja, avtomatizacija strojev in naprav, mehatronika in mehatronski
sistemi ter in mikromehatronika, informacijsko obvladovanje proizvodov skozi
celotni življenjski cikel, računalniško podprte tehnologije in drugo;
• biotehnologijo in farmacijo: zlasti aktivne učinkovine, struktura in interakcije v
formulacijah, rekombinantne učinkovine, karakterizacija biotehnoloških
produktov, funkcijska genomika in sistemska biologija za potrebe nove,
postgenomske biotehnologije, integracija genomike/proteomike z
nanotehnologijo in bioinformatiko (za razvoj orodij za potrebe funkcijske
genomike oz. sistemske biologije), razvoj novih zdravil in biofarmacevtikov,
razvoj novih diagnostičnih sredstev in načinov zdravljenja, uporaba inteligentne
protetike v medicini, laboratoriji in mikroreaktorji na čipu, mikrofluidika in
drugo;
• tehnologije za trajnostno gospodarstvo: zlasti energijske in okoljevarstvene
tehnologije, tehnologije za racionalno rabo in proizvodnjo energije (še zlasti
sončne – fotovoltaika), tehnologije za varno in zdravo okolje, za trajnostno
gradnjo, za zagotavljanje in kontrolo kvalitete okolja (zemlje, vode, zraka), hrane
in izdelkov.
Odbor za znanost in tehnologijo sodeluje tudi na projektih, kot so EnergyHub, Inovation 2020,
INO09, INO10 in E-PRAGMATIC. V projektu EnergyHub je tudi nastala raziskava o tehnološki
razvitosti mikro in malih podjetij v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
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2

Raziskava tehnološkega razvoja mikro
in malih podjetij
2.1

Cilji in namen raziskave
Glavni cilji raziskave so izdelava podatkovnega pregleda, vsebinske analize in strokovne ocene
stanja na področju tehnološkega razvoja slovenskega drobnega gospodarstva s poudarkom na
mikro in malih podjetjih, ki so združena v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Začetni cilj je oblikovati merila in kazalnike tehnološkega razvoja, ki bodo podlaga za raziskavo
stanja in primerjalno analizo.
Poglavitni namen raziskave je postaviti temelje načrtnega usmerjanja in vlaganja v trajnostni
razvoj mikro in malih podjetij. Izhodišče tega je ocena dejanskega stanja tehnološke razvitosti
drobnega gospodarstva z metodologijo in kazalniki, ki bodo omogočali pridobivanje podatkov,
oceno stanja in primerjalno analizo z drugimi gospodarstvi.
Raziskava je lahko koristna tudi za nadaljnje usmerjanje tehnološkega razvoja celotne Slovenije. Pomaga lahko opredeliti cilje in prednostne naloge tehnološke politike v novem nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu. Namen raziskave je tudi spodbuditi zanimanje in
razpravo različnih strokovnih javnosti o prihodnjem tehnološkem razvoju Slovenije.
Izziv raziskave je povezati in pojasniti dejavnike in kazalnike (vhode in izhode) tehnološkega
razvoja. Pri tem je pomembno prepoznati vložke v tehnološko dejavnost in njihov vpliv na
dosežke v gospodarstvu in družbi.

2.2

Podatki in kazalniki
Zelo pomembna je zasnova raziskave na podatkih, ki bodo lahko argumentirano podpirali
postavljene cilje. Zato je treba za zelo jasno opredeljene cilje raziskave poiskati povezavo s
potrebnimi podatki. V bistvu je treba določiti metodologijo in kazalnike, ki bodo izpolnjevali
zahteve postavljenih ciljev.
Za oceno in analizo stanja tehnološke razvitosti in primerjalno analizo z drugimi gospodarstvi
je treba najprej določiti kazalnike, ko bodo dali oceno tehnološkega razvoja oziroma tehnološke razvitosti. Kazalniki morajo temeljiti na razpoložljivih podatkih, njihovo pridobivanje pa
bo največji izziv pričujoče prve raziskave in nadaljnjih raziskav. Pridobiti in pregledati bo
namreč treba do sedaj opravljene raziskave in analize na področju stanja tehnološkega razvoja
v slovenskem in drugih gospodarstvih.
Glavni viri podatkov za določitev kazalnikov in metodologije bodo objave državnih in mednarodnih institucij, ki zbirajo in analizirajo ekonomske in druge podatke o nacionalnem
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gospodarstvu in družbi, vzajemne knjižnične baze, svetovni splet, pa tudi podatki Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije, sorodnih organizacij in združenj. Vir informacij pa je tudi
zajetna baza podatkov Odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije, rezultati izvedenih anket in bogatih forumskih aktivnosti strokovne sekcije
elektronikov in mehatronikov pri Obrtno-podjetniški zbornice Slovenije.

2.3

Načrt poteka raziskave
Raziskava sledi vsebinskemu in časovnemu načrtu dejavnosti od izdelave predhodne raziskave, določitve kazalnikov in metodologije tehnološke razvitosti, izdelave dopolnjenega
načrta glavne raziskave, izvajanja glavne raziskave, predstavitve rezultatov, razprave in
pridobivanja mnenj o raziskavi na zbornici ter poročanja in razširjanja rezultatov raziskave v
širšo strokovno in zainteresirano javnost.
Načrt glavne raziskave vsebuje dopolnitev in potrditev kazalnikov, izdelavo metodologije,
zbiranje podatkov, urejanje in analizo podatkov ter izdelavo poročila glavne raziskave.
Vsebina poročila o pregledu ključnih kazalnikov tehnološke razvitosti je nastala na podlagi
pregleda zbranih prispevkov in poročil, ki se dotikajo področja tehnološkega razvoja.
Pri zbiranju gradiva in z nasveti sta zelo pomagala dr. Stojan Sorčan, vodja oddelka za analize
Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter mag. Andreja Jenko, sekretarka v
Službi vlade Republike Slovenije za razvoj.
Dr. Sorčan je izdelal relativno enostaven šifrant možnih rezultatov in učinkov raziskav in
tehnološkega razvoja ter vprašalnik za njihovo identifikacijo, ki bi ga lahko uporabili v
raziskavi. V raziskavi bi lahko natančno analizirali samo nekaj uspešnih in neuspešnih
primerov raziskovalno-razvojne dejavnosti med člani zbornice. Predvsem pa je pomembna
ugotovitev, da dosedanje raziskave tehnološkega razvoja po svetu kažejo, da je nemogoče
izluščiti enotne vzorce tehnološkega razvoja, saj naj bi bili odvisni predvsem od posameznih
primerov (primeri dobre prakse). Zato je treba pregledati socialno mrežo dejavnikov oziroma
omrežje sodelovanja uspešnih tehnoloških podjetnikov, odkriti in prepoznati vse dejavnike, ki
so kakorkoli sodelovali pri načrtovanju, izvedbi in komercializaciji določenega tehnološkega
razvoja.
Mag. Jenkova je poudarila pomen tehnoloških platform in razvojnih skupin za oblikovanje
strategije in prednostnih nalog tehnološkega razvoja. Strinjala se je z ugotovitvijo predhodne
raziskave, da ni ustreznih kazalnikov, ki bi dali oceno o tehnološki razvitosti in da je to
pomembna naloga tudi sveta za konkurenčnost.
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3

Predhodna raziskava
Cilj predhodne raziskave je pregled in analiza že obstoječih pomembnih raziskav, analiz in
podatkov na področju merjenja in ocenjevanja tehnološkega razvoja oziroma tehnološke
razvitosti neke države, regije ali podjetja.
V načrtu dejavnosti predhodne raziskave so zbiranje in pregled literature ter podobnih
raziskav s poudarkom na ugotavljanju kazalnikov tehnološke razvitosti ter metodologije
pridobivanja ustreznih podatkov, izdelavi kazalnikov in primerjalnih raziskav na podlagi
kazalnikov.
Namen predhodne raziskave je tudi zbrati in urediti podatke o osnovnem stanju raziskav in
razvoja v malem gospodarstvu med člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
Izhodišče raziskave so lahko splošni podatki o dejavnosti članov OZS, kot so podatki:
• kdo se z raziskovalni in razvojno dejavnostjo že ukvarja,
• kakšna je njihova struktura delovanja,
• vrsta in obseg dejavnosti, število oseb, njihova izobrazbena struktura, finančna
sredstva, oprema itd.
• kakšno dejavnost izvajajo,
• njihovi pomembni rezultati in dosežki,
• sodelovanje z njihovim okoljem (raziskovalnim in poslovnim),
• kako se njihova dejavnost razvija,
• kakšne so njihove težave in problemi,
• kakšni so njihovi uspehi.

3.1

Opredelitev osnovnih pojmov
Za oceno tehnološke razvitosti je treba najprej opredeliti, kaj sta tehnološki razvoj oziroma
visokotehnološki razvoj in kaj so tehnologije oziroma visoke tehnologije. Prva pomoč pri opredelitvi je bil Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), ki najbolj razumljivo in trajnostno
pomensko razlaga pomen slovenskih besed. Lahko bi rekli, da ima zbrane primere dobre
prakse.
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Tehnika je:
• dejavnost, ki se ukvarja s konstruiranjem in izdelovanjem strojev, delovnih
priprav, materialnih dobrin (SSKJ; 1); veda o tej dejavnosti;
• izdelki te dejavnosti (SSKJ; 2);
• strojna in druga oprema, potrebna za opravljanje kakega dela, dejavnosti (SSKJ; 3);
• urejen, ustaljen način, postopek opravljanja kakega dela, dejavnosti (SSKJ; 4).
Tehnologija je:
• veda o pridobivanju surovin, obdelavi, predelavi materiala v izdelke (SSKJ; 1);
• skupek postopkov takega pridobivanja, obdelave, predelave od začetka do
končnega stanja (SSKJ; 2);
• skupek postopkov kakega dela, dejavnosti sploh od začetka do končnega stanja
(SSKJ; 2);
• skupek postopkov glede na znanje, izkušnje, pravico uporabe (SSKJ; 2).
Inovativnost:
• inovacija je nov pojav, novost;
• inovativen se nanaša na (bistveno) izboljšanje, izpopolnitev, uvedbo česa novega
(SSKJ);
• OECD inovacijo definira kot pretvorbo ideje v tržni produkt ali storitev, nov
izboljšan proizvodni ali distribucijski proces ali kot novo metodo socialnih
storitev. V tej povezavi je inovacija sinonim za uspešno proizvodnjo, prilagoditev
in izkoriščanje novosti v ekonomskem in socialnem smislu. Po vsebini delimo
inovacije na programske, tehnično tehnološke, organizacijske, upravljavske in
metodološke.
Razvoj:
• Razviti pomeni spremeniti, navadno v popolnejšo, bolj dovršeno obliko; začeti
obstajati kot rezultat določenega procesa, dogajanja; delati, da kaj začne
obstajati v veliki meri in se čim bolj uveljavi.
• Razvitost je lastnost, značilnost razvitega.

3.2

Zbiranje in pregled literature ter podobnih raziskav
V nadaljevanju so predstavljeni nekateri dejavniki in kazalniki, ki jih uporabljajo različne
organizacije in institucije za oceno razvitosti. Prikazani so v vrsten redu, kot so bili zbrani.

3.2.1

Merila za oceno tehnoloških razvojnih in drugih projektov

Javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v malih in srednje velikih podjetjih
v letu 2008, merilo za ocenjevanje (MVZT 2008):
• finančna sposobnost prijavitelja,
• tehnološka sposobnost prijavitelja,
• upravljavska sposobnost prijavitelja,

RAZISKAVA TEHNOLOŠKE RAZVITOSTI MALIH IN MIKRO PODJETIJ

17

• organiziranost raziskovalne razvojne dejavnosti v podjetju in delež v celotnem
prihodku, ki je namenjen raziskovalno razvojni dejavnosti,
• število in izobrazbena struktura zaposlenih,
• umestitev projekta v strategiji podjetja,
• ekonomski cilji projekta,
• metodologija in planiranje projekta,
• tehnološko razvojni cilji projekta,
• organiziranost raziskovalno-razvojnih aktivnosti in časovni načrt izvedbe
projekta,
• sestava raziskovalno-razvojne skupine in izračun stroškov dela,
• finančna konstrukcija projekta,
• stopnja tehnološke zahtevnosti projekta – primerjalni opis stanja in konkurence
in tehnološki napredek glede na izhodiščno stanje,
• ekološki vpliv rezultatov projekta,
• energetski vpliv rezultatov projekta.
Merila za oceno vlog na javni razpis Javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov
v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (SME) v letu 2009 – SMER (MVZT 2009):
• finančna sposobnost prijavitelja,
• tehnološka in upravljavska sposobnost prijavitelja,
• faze in končni izsledki/rezultati,
• tehnološki dosežki projekta,
• stopnja inovativnosti,
• ekološki in energetski vplivi rezultatov projekta.
Merila za izbor na razpis za neposredne spodbude raziskovalno-razvojne dejavnosti v podjetjih
v letu 2008 (JAPTI 2008):
• projektna merila in tehnološka perspektivnost,
• število novo zaposlenih na področju raziskovalno razvojnih aktivnosti glede na
velikost podjetja,
• povečanje deleža vlaganj v raziskovalno-razvojno aktivnost v skupnih prihodkih
podjetja,
• poslovni učinki projekta; rast prodaje izdelka ali storitve, ki je predmet projekta,
v roku 1 leta od zaključka projekta,
• poslovni učinki projekta; rast prodaje izdelka ali storitve, ki je predmet projekta,
na tuje trge v roku 1 leta od zaključka projekta,
• vrednost upravičenih stroškov projekta glede na velikost podjetja,
• ekološki prispevek – vpliv rezultatov projekta na okolje.
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Metodologija in merila za ocenjevanje vlog strateško raziskovalno-razvojnih projektov v
podjetjih SRRP (TIA 2009); tehnološka merila:
• tehnološka in poslovna perspektivnost rezultatov projekta, razvitih do ravni
prototipa,
• razmerje med tehnološko odličnostjo in tveganostjo projekta,
• tehnološka odličnost projekta (inovativnost, zahtevnost, kakovost, …),
• vpliv rezultatov projekta na okolje,
• sposobnost partnerjev in ključnih oseb za izvedbo projekta,
• sodelovanje podjetij z raziskovalnimi organizacijami,
• upravičenost izrabe virov (ustreznost načrtovanega obsega
razvojno-raziskovalnega dela),
• vpliv projekta na tehnološki razvoj in konkurenčnost partnerjev.
Pojasnila o ravni tehnološke razvitosti in tipa raziskav (TP MIR 2008) so v tabeli v prilogi 2.

3.2.2

Opredelitev stopenj tehnologij (Key figures 2009)

V kazalnikih znanosti, tehnologij in inovacij (STI) so podane štiri skupine oziroma vrste
proizvodnih tehnologij (v oklepaju je koda NACE):
• visoka tehnologija: pisarniški stroji in oprema ter računalniki (30), radio,
televizija ter komunikacijska oprema in naprave (32), medicinski, precizni in
optični inštrumenti ter ročne in druge ure (33), zračna in vesoljska plovila (35.3),
farmacevtski, medicinsko kemični in rastlinski izdelki (24.4);
• srednje visoka tehnologija: stroji in oprema (29), električni stroji in naprave (31),
motorna vozila, prikolice in polprikolice (34), druge transportne naprave (35),
kemikalije in kemični izdelki razen farmacevtskih, medicinsko kemičnih in
rastlinskih izdelkov (24 razen 24.4);
• srednje nizka tehnologija: koks, rafinirani izdelki iz nafte in jedrsko gorivo (23),
guma in plastični izdelki (25), nekovinski mineralni izdelki (26), osnovne kovine
(27), kovinski izdelki razen strojev in opreme (28), izgradnja in popravilo čolnov
in ladij (35.1);
• nizka tehnologija: živilski izdelki in pijača (15), tobačni izdelki (16), tekstil (17),
oblačila, dodatki in barvanje krzna (18), strojenje kož in oblačila iz usnja, izdelki
prtljage, ročnih torbic, sedlarstvo in izdelava konjske zaprege (19), les in izdelki
iz lesa in plute razen pohištva (20), celuloza, papir in izdelki iz papirja (21),
izdajanje, tisk in reprodukcija zapisanih medijev (22), pohištvena in druga
proizvodnja (36), recikliranje (37).

3.2.3

Stopnje izdelka in proizvodnih procesov

Okvirni metodološki priročnik od invencije do inovacije (Čelan in drugi 2002) podaja okvirna
izhodišča za oceno invencijske in inovacijske sposobnosti regije; inovacijski kompas s podatki
za trge, finance, podobe, upravljanje, sposobnosti, aktivnosti, identitete, prebivalstvo
(človeške vire) in okolje. Tehnike na kompasu samostojni ni. Glavne komponente kompasa se
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delijo na 45 podkomponent, kjer prav tako ni jasno izražene tehnike ali tehnologije. Med 135
vprašanji je nekaj vprašanj o podjetnosti, prisotnost in sodelovanju z RR ter institucijami
znanja in telekomunikacije (pristnost IKT podjetij). Neposrednega vprašanja o tehniki ali
stopnji tehnološke razvitosti ni.
Indikatorje uravnoteženega razvoja delijo (kdo?) na indikatorje ekonomskega, socialnega in
okoljskega razvoja. Med kazalniki ekonomskega razvoja so tudi vprašanja o kazalnikih
proizvodnje in tehnoloških virih (merimo z izumi, tehnično opremljenostjo, investicijami v
raziskave in razvoj itd.). Med 154 kazalniki so tudi:
• število raziskovalcev na 1000 prebivalcev (naravoslovci, inženirji, tehniki),
• število radijskih aparatov na 1000 prebivalcev,
• število TV-aparatov na 1000 prebivalcev,
• število telefonskih linij na 1000 prebivalcev,
• izvoz in uvoz orožja (?),
• ekvivalent emisij CO2, Ch4, SO2, NO2,
• kakovost vode,
• število vozil,
• dolžina in kakovost cest ter železnic,
• uvoz in uvoz rud in kovin,
• delež uvoza energije,
• ter drugi ekonomski podatki o BDP in podobno.
Pripomočki za določanje stopenj razvojno-tehnološke intenzivnosti izdelkov in proizvodnih
procesov. Povečanje te stopnje je inovacija. Menedžment dodane vrednosti si prizadeva za
korenito inovacijo. Splošna merila za uvrščanje v tehnološke stopnje so v tabeli 1. Stopnjo
določajo delež telesnega napora delavca (z večanjem stopnje usiha potencial znanja), delež
informacijskega učinka in izvedenskih sistemov. Vse skupaj pomeni proizvodno moč podjetja.
Delež vlaganja v raziskave in razvoj za določene izdelke ter višina dodane vrednosti.
Višina kosmate dodane vrednosti na zaposlenega je po zakonitostih ekonomsko-tehnološke
odvisnosti povezana s stopnjo razvojno-tehnološke intenzivnosti.
Stopnja izdelka po razvojni zahtevnosti in intenzivnosti (stopnja, opis zahtevnosti,
PiR/prihodki):
1. tradicionalni izdelki ročne spretnosti (0,05 %),
2. tradicionalni izdelki organizirane izdelave (< 0,1),
3. izdelki z majhnim vlaganjem veščin (< 0,4),
4. izdelki z višjim vlaganjem znanja in veščin (< 1,0),
5. izdelki z razvojnim vlaganjem (< 2,0),
6. izdelki s srednjim razvojnim vlaganjem (< 4,0),
7. izdelki z velikim razvojnim naporom (< 6,0),
8. izdelki z zelo dejavnim razvojnim vlaganjem (< 8,0),
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9. izdelki s potrebo raziskav (< 9,0),
10. izdelki s srednjim deležem raziskav (< 10,0),
11. izdelki z visokim deležem raziskav (< 11),
12. izdelki z velikim deležem raziskav, predvsem interdisciplinarnih (< 12),
13. izdelki z vsebnostjo elementov umetne inteligence, zelo velika zapletenost (< 14),
14. izdelki s srednjo vrednostjo umetne inteligence (< 16),
15. izdelki z veliko vsebnostjo umetne inteligence (< 18).
Stopnja proizvodnih procesov po tehnološki zahtevnosti in intenzivnosti (stopnja, vodenje in
stopnja zapletenostim (potrebno število izobraževalnih let):
1. ročno (4),
2. strojno (6,65),
3. strojno (7,87),
4. polavtomatizirano (8,7),
5. avtomatizirano kontinuirano (9,47),
6. avtomatizirano (10,21)
7. numerično krmiljeno NC (11,28),
8. visoka stopnja avtomatizacije (11,9),
9. računalniško krmiljeno (12,3),
10. računalniški sistemi (12,56),
11. računalniško podprto CAM, CAPP (12,8),
12. samovzdrževana (13,2),
13. robotska, samodejno vodena (13,65),
14. računalniško združena proizvodnja (14,12),
15. uporaba umetne inteligence (14,69).
Podani so tudi primeri panogah za oznake panog (po NOCE): 28, 29 in 35; 19; 24; 25; 30, 31, 32,
in 33; 20 in 36; 17; 21; in 15. Iz prvega pregleda tabel in primerov lahko sklepam, da je
razdelitev odvisna od trenutka in se z razvojem spreminja. Izdelki in storitve, pa tudi tehnologije, imajo svoj življenjski ciklus: razvoj, uvajanje, zrelost, upadanje in prenehanje. Iz podanih
primerov se že po bežni oceni vidi, da so nekateri izdelki zastareli in se niti več ne izdelujejo,
zato kažejo na stopnjo razvitosti v obdobju, ko so bili na stopnji zrelosti svojega življenjskega
ciklusa. To je pomemben vidik, ki ga je treba v nadaljevanju raziskave vsekakor upoštevati.

3.2.4

Mehanizem in metodologija za oblikovanje programov
na prednostnih področjih

Ena od nalog Sveta vlade Republike Slovenije za konkurenčnost je tudi spremljanje in vrednotenje učinkovitosti sprejetih odločitev (usmeritev, ukrepov).
Merljivi cilji sveta za konkurenčnost iz Končnega poročila s priporočili razvojnih skupin, 17.
november 2008 (Jenko 2008):
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• povečati število inovacijsko aktivnih podjetij kot delež vseh podjetij iz 27 % v
obdobju 2002-2004 na vsaj 40 % v obdobju 2013-2015 (kar je povprečje EU-27 v
obdobju 2002-2004) (še zlasti malih in srednjih podjetij tako v industriji kot v
storitvah),
• povečati število patentov (patentnih prijav) pri EPO na vsaj 110 patentnih prijav
na milijon prebivalcev na leto v obdobju 2013-2015 (kar je povprečje EU-27 v letu
2004 oziroma dvakrat več, kot je znašal podatek za Slovenijo v letu 2004 (54),
• povečati delež visokotehnološkega izvoza na vsaj 16 % v obdobju 2013- 2015 (kar
je povprečje EU-27 v letu 2006: 16,7% oz. dobre 3x več kot je znašal v Sloveniji l.
2006: 4,5%),
• investicije v raziskave in razvoj; v obdobju 2013-2015 doseči 3 % BDP za raziskave
in razvoj (2/3 zasebni sektor, 1/3 javni sektor),
Naloge razvojnih skupin:
• opredelitev in izbor ožjih področij raziskav in razvoja znotraj prioritetnih
področij, opredeljenih v strateških dokumentih, oziroma drugih področij, za
katere bo izkazan interes gospodarstva,
• predmet raziskav in razvoja so izdelki, storitve in procesi (tehnološki in
netehnološki),
• oblikovanje predlogov za usklajeno in učinkovito izvajanje ukrepov na področju
raziskav, tehnološkega razvoja, inovacij, podjetništva, internacionalizacije,
financiranja ipd.,
• predloge, navedene v prejšnjih točkah, posredujejo sektorski razvojni sveti svetu
za konkurenčnost.
Samo v poročilu skupine za poslovno finančno okolje je bilo omenjeno, da naj »podporno
okolje financira bolj dolgoročno, skupaj z jasno zastavljenimi rezultati in nadzorom doseganja
rezultatov,…«
Ključna merila, na podlagi katerih naj država razdeli sredstva, naj bodo:
• povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
• rast izvoza produktov z visokimi stopnjami dodane vrednosti,
• povečanje stopnje operativnega dobička,
• prestrukturiranje in inoviranje poslovnih modelov,
• razvoj novih produktov, ki so vodilni v globalnih nišah,
• delež prihodkov, ustvarjenih z novimi produkti v zadnjih treh letih,
• število EPO patentov,
• rast vlaganj v raziskave in razvoj ter
• ustvarjanje novih delovnih mest z vsaj 50.000 evri dodane vrednosti.
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3.3

Metodologije in klasifikacije OECD
V pregledu znanosti, tehnologij in industrije (Outlook 2008) so najpomembnejši dejavnik
(povratni kazalnik):
• bruto domači izdatek za raziskave in razvoj GERD (Gross domestic expenditure on
R&D)
• javne investicije ter zasebna vlaganja v raziskave in razvoj,
• HERD, izdatki za RR v visokem šolstvu
• FTE – full time equivalent (na RR)
• GOVERD (Government Intramural Expenditure on R&D) vladni notranji izdatki za RR
• GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays for R&D)
• Človeški viri v znanosti in tehnologiji (HRST): vlaganje v izobraževanje in
struktura
Kazalniki:
• število patentov (triadni patenti, EU patenti, …,)
• število znanstvenih objav,
• produktivnost,
• rast gospodarstva (?)
Politika znanosti in tehnologije vpliva na:
• državne zadeve: delovna mesta, izobraževanje, zdravstvo,
• svetovne zadeve: energetska varnost, podnebne spremembe.

3.3.1

Ocena socialno-ekonomskega vpliva javne politike
(Outlook 2008)

Večja potreba po pregledni politiki. Vlada mora upravičiti sredstva za spodbujanje inovacij;
koliko vlagajo, kam vlagajo in koliko dobi javnost oziroma država od tega nazaj. Ocena
socialno-ekonomskega vpliva javnega vlaganja v raziskave in razvoj je ključna za ovrednotenje
učinkovitosti (uspešnosti) javne porabe, ceniti prispevek za doseganje socialnih in
ekonomskih ciljev in razširjanja javne odgovornosti.
Težko je opredeliti in meriti (javne) koristi (javnega) vlaganja v raziskave in razvoj. Prelivajoči
in nenamerni učinku raziskav in razvoja so bolj običajni. Veliko ključnih znanstvenih odkritij
je nastalo povsem nenamerno, in uporaba znanstvenih raziskav je zelo pogosta na vseh drugih
področjih in ne tam, kjer so bile začete. Še več, čas za požeti vse prednosti in koristi RR je zelo
dolg.
Večina ocenjuje in analizira ekonomske vplive, čeprav seže pomemben del rezultatov javnega
vlaganja v raziskave in razvoj preko tega in poveča blaginjo državljanov. Med njimi so državna
varnost, varovanje okolja, izboljšanje zdravstva, socialna kohezija. Zato se veliko dela na
razvoju primerljivih kazalnikov in analitičnih tehnikah.
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3.3.2

Mikroekonomske analize o učinkih inovacij
(Outlook 2008)

Preprosti kazalniki preglednih analiz inovativnosti niso dovolj za odločanje v politiki. Kazalniki, ki temeljijo na preglednih analizah inovativnosti, so pomemben vir podatkov za merjenje
dejavnikov inovativnosti podjetjih in uspešnosti inovacije med državami. Vendar so to le
povprečne ocene za primerjalne analize (benchmarking). Povprečje pa ne prikaže veliko heterogenosti (raznovrstnosti in neenotnosti) inovacijskih vzorcev med podjetji, panogami in
lokacijami.
Kazalniki inovativnosti na podlagi mikropodatkov lahko sporoči policimakerje
Bolj natančni kazalniki na podlagi mikro podatkov (podatki na ravni podjetij) naj se uporabljajo za pridobivanje (ocenjevanje) posameznih lastnosti nekega podjetja glede na njegovo
velikost, industrijsko panogo (sektor industrije) in način inovacij. Razumeti in meriti različne
oblike inoviranja lahko pomaga pri oblikovanju in izvajanju inovacijske politike.

3.3.3

Projekt OECD Innovation Microdata

Projekt je namenjen ekonomski analizi in razvoju novih kazalnikov na podlagi podatkov na
ravni podjetij. Ugotovitve analize kažejo na obstoj treh različnih načinov inoviranja (inovacij):
novo-na-trgu povezano s tvorjenjem lastnih tehnologij; izboljšava procesov – uporaba vgrajenih tehnologij (nabava strojev, naprav in programske opreme) vključno z usposabljanjem
oziroma urjenjem zaposlenih; širše inoviranje (združuje organizacijske in tržno usmerjene
inovacijske strategije). Vendar nobeno inoviranje ni samo na en način in povsod enako.
Izboljšanje poznavanja inovoranja v podjetjih je nujno za oblikovanje inovacijske politike.
Pregledno poročilo o inovativnosti moramo razvijati naprej na primer s primerjanjem podatkov
o inovativnosti z drugimi podatki o poslovanju podjetja, kot so bilanca stanja, poročila o
razvoju in raziskavah in drugi. To bo omogočilo boljše razumevanje uspešnosti inoviranja in
politike, ki vpliva na inoviranje.
Kazalniki:
• BDP na prebivalca
• učinek obremenitve delovne sile (število delovnih ur na prebivalca)
• učinek produktivnosti delavcev (BDP na prebivalca/število delovnih ur na
prebivalca)
• izdatki za raziskave in razvoj
• delež izdatkov za razvojno-raziskovalne aktivnosti v BDP
• število patentov (triadnih, EPO, predvsem v dveh panogah IKT in
biotehnologijah)
• TBP (technology balance of payment), metoda upošteva denarni tok za pridobitev
ali uporabo patentov, licenc, blagovnih znamk, oblike, invencij, znanje
(know-how) in drugih s tehniko povezanih storitev.
• učinek trgovanja v industrijah z intenzivno razvojno-raziskovalno aktivnostjo
(letalska in vesoljska, elektronika, pisarniški stroji in računalniki, farmacevtska
industrija in proizvodnja instrumentov).
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Vpliv raziskav na: znanost, tehnologijo, ekonomijo (gospodarstvo), kulturo, družbo, politiko,
organiziranje, zdravje, okolje, podobo (simboliko) in urjenje (poučevanje, kvalifikacije,
delovno silo).
Vpliv raziskav na tehnologijo: inovacije izdelkov, procesov in storitev, kot tudi tehnične
(strokovne) izkušnje in znanje so skupine na katere delno vpliva raziskovalna dejavnost. Za
merjenje tega obstaja le nekaj kazalnikov – poleg patentov so še rezultati in analize o koristih,
vplivu kot tudi dejavnosti inoviranja.

3.3.4

Glavni izziv analize vplivov javnega
razvojno-raziskovalnega sektorja

Glavni izzivi za analizo ekonomskih in neekonomskih vplivov javnega razvojno-raziskovalnega
sektorja po OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008, box 4.2 (Outlook 2008):
• vzročnost,
• posebnost panoge (sektorja),
• večkratne koristi,
• prepoznava kupcev,
• zapleteni mehanizmi prenosa,
• pomanjkanje primernih kazalnikov,
• mednarodno prelivanje,
• časovno zaostajanje,
• interdisciplinarni izhod (medstrokovni učinek) in
• vrednotenje

3.3.5

Opredelitev in merjenje inovativnosti

OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008, box 5.1 (Outlook 2008) Zadnja izdaja
(tretja) The Oslo Manual opredeljuje inovativnost kot uporabo novih ali pomembno izboljšanih
izdelkov (blaga ali storitev) ali procesov, novih trženjskih metod ali novih organizacijskih
metod v poslovanju, organizaciji delovnih mest ali zunanjih odnosih. To vsebuje štiri vrste
inovacij.
Inoviranje izdelka: uvedba blaga ali storitve, ki je nova ali vsaj pomembno izboljšana glede na
lastnosti ali uporabo. To vključuje izboljšave tehniškega načrta (specifikacija), sestavin in
materiala, vgrajene programske opreme, uporabniške prijaznosti ali drugih uporabnih
značilnosti.
Inoviranje procesa: uvajanje novih ali pomembno izboljšanih metod izdelave in dostave. To
vključuje pomembne spremembe v tehnologiji, opremi in/ali programski opremi.
Inoviranje trženja: uvajanje novih trženjskih metod vključno s pomembnimi spremembami v
obliki izdelka ali pakiranju, pozicioniranju izdelka, njegovi promociji ali cenitvi.
Inoviranje organizacije: uporaba novih organizacijskih metod v poslovanju podjetja, organizaciji delovnih mest ali zunanjih odnosih (odnosi s kupci).
Prvi dve vrsti inoviranja sta običajno bližje tehnološkim inovacijam (TPP inoviranje). Podjetje
je inovativno, če inovira v času opazovanja (običajno v časovnem oknu dveh let).
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Merjenje novosti in razširjenost inoviranja
Po definiciji morajo vse inovacije oziroma inoviranje vsebovati stopnjo novosti. The Oslo
Manual razlikuje tri bistvene zasnove: novost za podjetje, novost na trgu, novost na svetu. Prva
zasnova inovativnosti obsega uvedbo (razpršitev) obstoječe inovacije v podjetju (inovacijo
lahko uporabljajo druga podjetja, vendar je za to podjetje nova). Podjetja, ki prva razvijejo
inovacijo oziroma novost (novo na trgu ali novo na svetu), so gonilo inoviranja. Številne nove
zamisli in novo znanje izvira iz teh podjetij, ekonomski učinek tega inoviranja pa je odvisen od
privzema drugih podjetij. Informacijo o stopnji novosti lahko uporabimo za prepoznavo razvojnikov ali prevzemnikov novosti, za pregled vzorca razpršitve inovacije in za prepoznavo vodilnih na trgu oziroma posnemovalcev (sledilcev). Pregledna poročila o inovacijah in inoviranju
pogosto zberejo podatke razvijalcev inovacij. Gre za informacije o tem, ali je inovacija razvita v
podjetju, v sodelovanju z drugimi podjetji ali večinsko v drugih podjetjih. To je drugačno
vprašanje, kot pa je vprašanje o stopnji inoviranja (novosti) kot če bi podjetje razvilo inovacijo,
ki jo že uporabljajo druga podjetja. To sicer pove, koliko je podjetje inovativno, ne pa tudi
koliko so njihove inovacije novosti.

3.3.6

Seznam glavnih kazalnikov za znanost in tehnologijo
(MIST 2009)

Seznam glavnih kazalnikov za znanost in tehnologijo (MSTI 2009) vsebuje 140 kazalnikov po
skupinah (Priloga 3 in 4):
1. bruto domači izdatek za raziskave in razvoj,
2. število raziskovalcev,
3. izdatki poslovnega sektorja za raziskave in razvoj,
4. izdatki visokega šolstva za raziskave in razvoj,
5. izdatki javnega sektorja za raziskave in razvoj v javnem sektorju,
6. skupne vladne proračunske postavke za donacije in izdatke za raziskave
in razvoj,
7. patenti,
8. denarni tok izravnave tehnologij.
Inovacije v podjetju:
• inovacija izdelka
• inovacija procesa
• trženjska inovacija trženja,
• organizacijska inovacija.

3.3.7

Priročnik Frascati (Frascati manual 2002)

Priročnik so napisali mednarodni strokovnjaki iz držav članic OECD, ki zbirajo podatke in
izdajajo poročila o raziskovalno-razvojni dejavnosti in jih posredujejo OECD za pregledno poročilo. Čeprav je opremljen s številnimi primeri, ostaja priročnik tehnični dokument in referenčno delo. Govori o tem, kako zbirati in pripraviti podatke. Kazalniki opisujejo raziskave in
razvoj in ni posebnih za tehnološki razvoj ali razvitost.
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Znanstveni, tehnološki in inovacijski kazalniki v svetu, ki se spreminja
Rezultati premišljevanja na drugem forumu OECD Blue Sky Forum v Ottawi 2006 (OECD 2009)
sestavljajo zanimivi prispevki, ki se ukvarjajo v veliki meri z razmišljanjem o potrebnosti in
razvoju novih kazalnikov za merjenje znanstvenih, tehnoloških in inovacijskih dejavnikov in
učinkov, vendar predvsem iz ekonomskega in ne tehnološkega vidika.

3.4

Primerjalna analiza inovacijskih zmogljivosti (EIS 2009)
Zbirni kazalnik inovativnosti SII je sestavljen iz 29 kazalnikov od najnižje možne zmogljivosti
0 do največje 1. SII 2088 kaže na zmogljivost v letih 2006/2007 zaradi časovnega zamika
zbiranja in obdelave podatkov.
Evropski primerjalni pregled inovativnosti (The European Innovation Scoreboard – EIS) izhaja
vsako leto od 2001 ter spremlja in primerja sorazmerne inovacijske učinke članic EU.
Metodologija za EIS 2008 je bila pregledana in posodobljena (EIS 2009). Sedaj je 7 razsežnosti
v treh skupinah, ki združujejo dejavnike, dejavnosti v podjetjih in učinke.
Dejavniki zajemajo glavna zunanja gonila inovativnosti:
1. človeški viri – razpoložljivost zelo usposobljenih in visoko izobraženih ljudi,
2. finančna podpora – razpoložljivost finančne podpore inovativnim projektom
in podpora vlade inovativnim dejavnostim,
Dejavnosti podjetja vključujejo prizadevanja za inoviranje, ker se podjetje zaveda in je
prepoznalo temeljno potrebo za inoviranje v:
3. vlaganje podjetja – podjetje vlaga z namenom tvorjenja inovacij.
4. povezovanje in podjetništvo – zajema prizadevanje za podjetništvo
in povezovanje z inovativnimi podjetji in javnim sektorjem,
5. Produktivnost – zajema pravice intelektualne lastnine kot tok med
inovacijskimi procesi in plačili za tehnološko izravnavo.
Učinki zajemajo vse učinke dejavnosti podjetja, kot so:
6. inovatorji – število podjetij, ki so uvedla inovacijo na trg ali v svojo
organizacijo, pri čemer štejejo tehnološke in netehnološke novosti,
7. ekonomski učinek – zajema ekonomsko uspešnost inovacije, ki se izraža
v zaposlovanju, izvozu in prodaji.

3.4.1

Primerjalni kazalniki EIS 2008-2010 (EIS 2009)

Dejavniki:
Človeški viri
1. Število diplomantov naravoslovja in tehnike oziroma družboslovja
in humanističnih ved na 1000 prebivalcev, starih od 20 do 29 let (prva stopnja
terciarnega izobraževanja), (Eurostat 2006)
2. Število doktorjev naravoslovnih in tehničnih ved oziroma družboslovja
in humanističnih ved na 1000 prebivalcev, starih od 25 do 34 let (druga stopnja
terciarnega izobraževanja), (Eurostat 2006)
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3. Število ljudi z visokošolsko izobrazbo na 100 prebivalcev, starih od 25 do 64 let
(Eurostat 2007)
4. Število udeležencev vseživljenjskega učenja na 100 prebivalcev, starih od 25 do
64 let (Eurostat 2007)
5. Število ljudi, starih od 20 do 24 let, ki so ali so bili vključeni v srednješolsko
ali višje izobraževanje (Eurostat 2007)
Finančna podora
6.Javni izdatki za raziskave in razvoj (% BDP); Eurostat (2007)
7. Tvegani kapital (% BDP), EVCA/Eurostat (2007)
8. Zasebni kreditni viri (v odnosu do BDP), IMF (2007)
9. Število podjetij z več kot 10 zaposlenimi z dostopom do širokopasovne
povezave (% vseh podjetij brez podjetij iz finančnega sektorja), Eurostat (2007)
Dejavnosti v podjetjih:
Vlaganje podjetja
10. Vlaganje gospodarstva v raziskave in razvoj (% BDP), Eurostat (2007)
11. Izdatki za informacijsko tehnologijo (% BDP), EITO/Eurostat (2006)
12. Izdatki za inoviranje brez vlaganja v raziskave in razvoj (% od prometa),
Eurostat (2006)
Povezovanje in podjetništvo
13. Inoviranje v lastnem podjetju iz kategorije malih in srednje velikih podjetij
(% vseh malih in srednje velikih podjetij), Eurostat (2006)
14. Inoviranje v malih in srednje velikih podjetjih v sodelovanju z drugimi podjetji
(% vseh teh podjetij), Eurostat (2006)
15. Ponovni začetek podjetij (število novoustanovljenih malih in srednje velikih
podjetij oziroma število teh podjetij, ki so prenehala s poslovanjem) (% vseh
teh podjetij), Eurostat (2005)
16. Število objav (z Web oScience) v soavtorstvu javnih in zasebnih organizacij
na milijon prebivalcev, Thomson Reuters/CWTS (2006)
Pretok
17. Patentov EPO na milijon prebivalcev, Eurostat (2005)
18. Število zaščitenih blagovnih znamk na milijon prebivalcev, OHIM/Eurostat
(2007)
19. Število zaščitenih oblik na milijon prebivalcev, OHIM/Eurostat (2007)
20. Denarni tok tehnološke izravnave (% BDP), World Bank (2006)
Izhodi:
Inovatorji
21. Število malih in srednje velikih podjetij z uvedbo inovacije izdelka ali procesa
(% vseh teh podjetij), Eurostat (2006)
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22. Število malih in srednje velikih podjetij z uvedbo tržne ali organizacijske
inovacije (% vseh teh podjetij), Eurostat (2006)
23. Učinkovitost virov inoviranja kot povprečje:
a. Delež inovacij, ki so pomembno zmanjšale stroške delovne sile (% podjetij),
Eurostat (2006)
b. Delež inovacij, ki so pomembno zmanjšale stroške materiala in energije
(% vseh podjetij), Eurostat (2006)
Ekonomski učinki
24. Število zaposlenih v srednje tehnološki ali visokotehnološki industriji
(% vseh zaposlenih), Eurostat (2007)
25. Število delovnih mest v storitveni dejavnosti z intenzivno uporabo znanja
(% vseh zaposlenih), Eurostat (2007)
26. Izvoz visoko ali srednje tehnoloških izdelkov (% celotnega izvoza), Eurostat
(2006)
27. Izvoz storitev z veliko znanja (% izvoza vseh storitev, meri se s kazalniki
EBOPS), Eurostat (2006)
28. Prodajna realizacija novih ali pomembno izboljšanih izdelkov na trgu
(% od prometa), Eurostat (2006)
29. Prodajna realizacija novih ali pomembno izboljšanih izdelkov za podjetje
(% od prometa), Eurostat (2006)

3.5

Definicija stopnje tehnološke pripravljenosti
V projektnem vodenju in vodenju razvoja pri vesoljski agenciji NASA jo v uporabi stopnje
tehnološke pripravljenosti(TRL – Techonology Readiness Level), ki opredeljujejo uporabnost
neke tehnologije. Tehnološko pripravljenost ocenjuje z devetimi stopnjami:
TRL 1 Opazuje in poroča se o osnovnih načelih. Prehod razvoja z
znanstveno-raziskovalne ravni na raven uporabe. Opisane so bistvene
značilnosti in obnašanje sistemov in celotne opreme. Opisna orodja so
matematične formulacije ali algoritmi.
TRL 2 Formulirane tehnološke zasnove (koncepti) in/ali uporaba: uporabni
(aplikativni) razvoj. Teorija in znanstvena načela so osredotočena na
opredelitev zasnove za posebno področje uporabe. Razvita so analitična orodja
za simulacijo ali analizo uporabe.
TRL 3 Preverjanje zasnove z analitičnim in eksperimentalnim dokazovanjem kritične
funkcije in značilnosti. Potrditev preverjanja in potrditve pravilnosti zasnove
(koncepta). Oddelek razvoja in raziskav začne dejavnost z analitičnimi in
laboratorijskimi raziskavami. Na reprezentativnem vzorcu podatkov se izvede
demonstracija tehnološke izvedljivosti z uporabo testnih plošč ter simulacijo ali
z uporabo modela oz. prototipa.
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TRL 4 Preverjanje sestavin in sistema v laboratorijskem okolju: samostojna izvedba
prototipa in preizkušanje (testiranje). Integracija tehnoloških elementov.
Poizkusi s simulacijo resničnih problemov in z resničnimi podatki.
TRL 5 Potrditve pravilnosti sistema/podsistema/sestavin v ustreznem okolju:
temeljito preizkušanje prototipa v resničnem okolju. Integracija osnovnih
tehnoloških elementov in podpornih sestavin. Prototipna izvedba v skladu s
ciljnim okoljem in vmesniki.
TRL 6 Predstavitev modela ali prototipa sistema/podsistema v ustreznem dejanskem
okolju (zemlja ali prostor/vesolje): temeljito preizkušanje prototipa v
resničnem okolju. Delna združitev z obstoječimi sistemi. Na voljo že delna
dokumentacija. Predstavljena inženirska izvedljivost v dejanski sistemski
uporabi.
TRL 7 Predstavitev prototipska v delujočem okolju (zemlja ali prostor/vesolje): sistem
je v ali blizu dejanskega obsega končnega sistema. Večina funkcij je na voljo za
predstavitev in preizkušanje. Popolnoma združen s podpornimi in podrejenimi
sistemi. Na voljo že delna dokumentacija.
TRL 8 Aktualni sistem je dovršen in pripravljen na uporabo s preizkušanji in
dokazovanji v delovnem okolju (zemlja ali prostor/vesolje): konec sistemskega
razvoja. Popolnoma združen z delujočo strojno in programsko opremo. Večina
dokumentacije za uporabnika za vaje in vzdrževanje je dokončana. Vse funkcije
so preizkušene v simuliranih in resničnih scenarijih. Potrditev pravilnosti in
preverjanje skladnosti sta končana.
TRL 9 Dejanski sistem je pripravljen za uspešno izvedbo nalog (zemlja ali
prostor/vesolje): popolna integracija z delujočo programsko/strojno opremo.
Dejanski sistem je popolnoma dokazan in preizkušen v delovnemu okolju. Vsa
dokumentacija je dokončana. Uspešna izkušnja delovanja. Inženirska podpora
za trajnostno delovanje je pripravljena.

3.6

Druga merila in kazalniki
Monitoring (Priloga: Projekt IMPACTSCAN prikaz in uporabnost orodja). Merjenje učinkovi tosti ukrepov po metodologijah, ki bi omogočile mednarodno primerjavo s podobnimi ukrepi v
vodilnih regijah EU. http://www.impactscan.net/default.aspx

3.6.1

Obrtnik leta

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na Dnevih slovenske obrti podeljuje tudi svoje najvišje
priznanje Obrtnik leta. Namenjeno je članom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za izjemne dosežke. Merilo za dosego tega priznanja ni visokotehnološki nivo obrtnika oziroma podjetnika, temveč ocena komisije na podlagi različnih meril.
Dosedanji prejemniki priznanja Obrtnik leta (Tabela 1) bodo dobra podlaga za kasnejšo primerjalno analizo med stopnjo tehnološke razvitosti in uspešnostjo podjetja.
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Tabela 1: Seznam nagrajencev s priznanjem Obrtnik leta

Obrtnik leta
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

3.7

Prejemnik priznanja
Anton Kambič
Matjaž Miklavč
Ernest Bransberger
Franc Krevzel
Igor Požar
Franc Pišek
Karel Jezeršek
Anton Škrabl

Podjetnik leta
Priznanje Podjetnik leta je najstarejše slovensko priznanje podjetnikom, podjetnicam in podjetniškim skupinam, ki ga podeljuje revija Podjetnik. Priznanje je prvič podelila predhodnica
revije Podjetnik, Revija za razvoj, leta 1991; od leta 1992 pa ga podeljuje revija Podjetnik.
Osnovno vodilo za izbor Podjetnika leta pri reviji Podjetnik je, da ne iščejo največjega, najbogatejšega oziroma podjetja z največ zaposlenimi, temveč komisijo za izbor vodijo pri ocenjevanju merila oziroma jih zanima predvsem:
• lasten (inovativen) izdelek oziroma storitev,
• prepoznavna blagovna znamka (znamka mora biti prepoznavna na svetovnem
trgu, še bolje, če je vodilna v tržni niši),
• mednarodna vpetost poslovanja,
• rast poslovanja,
• potencial na svetovnem trgu.
Razen tega jih zanima zgodba podjetnika oziroma njegovo sporočilo Sloveniji in kaj se lahko od
njega naučimo. Včasih izberejo podjetnika, ki je uspel na svetovnem trgu z lastno blagovno
znamko v višjem cenovnem razredu v nizkotehnološki dejavnosti (npr. Aleš Kristančič, ki ima
status kmeta), drugič izberejo visokotehnološkega podjetnika (npr. dr. Aleš Štrancar). Vodila
oziroma merila za izbiro Podjetnika leta nam je posredoval urednik revije Podjetnik Primož
Kaučič.
Seznam dosedanjih prejemnikov priznanja Podjetnik leta s kratkimi opisi njihove dejavnosti
(Tabela 101) sicer ne podaja ocene o stopnji tehnološkega razvoja malih in mikro podjetji, je pa
dobra podlaga za primerjalno analizo med stopnjo tehnološke razvitosti in uspešnostjo
podjetja.
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Tabela 2: Seznam dosedanjih prejemnikov priznanja (Vir: revija Podjetnik):

Leto
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

1992
1991
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Podjetnik/ca leta
Marjeta in Marino Furlan,
Intra Lighting, d. o. o.
Dr. Uroš Merc,
Biosol, d. o .o.
Andrej Orožen in Jure Knez,
Dewesoft, Trbovlje,
Nataša Ratej,
Rima, Ljubljana
Miloš Urbanija,
Ultra, Zagorje
Dr. Aleš Štrancar,
BIA Separations, Ljubljana
Igor Akrapovič,
Akrapovič, Ivančna Gorica
Ivo Boscarol,
Pipistrel, Ajdovščina
Aleš Kristančič,
Movia, Ceglo
Filip Remškar,
SmartCom, Ljubljana
Jože Angeli,
Blues, Velenje
Milan Čelan,
Tipro Keyboards,Grosuplje
Jadranka in Drago Lemut,
Le Tehnika, Kranj
Jani Goltes,
Goltes, Trbovlje
Doro Erjavec in Janez
Pogačar,
Hyla, Ljubljana
Jernej in Japec Jakopin,
Seaway, Bled
Marjan Koščak,
nekdanji Ikom, Grosuplje,
zdaj Sauter Automatika
Rudi Bric, Andrej Kuščer,
Tomaž Schara in Zoran
Zagorc, Hermes Softlab,
Ljubljana
Jože Kogoj,
A.J. Kogoj, Miren
Edvard Golob,
Edigs Pege, Mengeš

Dejavnost
Proizvodnja svetil ter inženiring in oprema objektov
Področje sončnih elektrarn - fotovoltaika
Razvoj programske opreme, proizvodnja merilnih instrumentov in sistemov
Na domačem trgu so najbolj prepoznavni po suhomontažni gradnji. Vstopajo pa
tudi na trg montažnih hiš z izdelavo nadstandardnih hiš po željah kupca.
Razvoj poslovnih in tehnoloških rešitev za naftno industrijo, mobilno telefonijo
in druga področja. Je mednarodno tehnološko podjetje s hčerinskimi podjetji v
več državah.
Biotehnologija, razvoj tako imenovanih inteligentnih filtrov za čiščenje sestavin
npr. v farmacevtski industriji. Eno od strokovno najmočnejših podjetij na svetu.
Blagovna znamka Akrapovič ima med izpušnimi sistemi tako mesto, kot
denimo Honda med motocikli. Izpušni sistemi Akrapovič so sinonim za največjo
kakovost in prestiž.
Proizvajalec ultra lahkih letal. Avtor izredno odmevnih letalskih rešitev. Njegova
letala uporabljajo najzahtevnejši letalci iz vsega sveta.
V svetu priznani goriški vinar. Avtor opevanega Velikega belega in Velikega
črnega. Dobavitelj ekskluzivnim kletarjem v ZDA, Nemčiji, Angliji in Italiji.
Celovite telekomunikacijske rešitve za nacionalna telekomunikacijska omrežja
in podjetja.
Uspešno invalidsko podjetje. Od dobavitelja za Gorenje se razvija v podjetje za
gostinsko opremo z lastno blagovno znamko. Kupili LTH.
Program inovativnih in avangardno oblikovanih tipkovnic. V svetovnem vrhu
tako imenovanih inteligentnih tipkovnic za zahtevno industrijsko rabo.
Obširen program malih naprav, ki premoščajo različne standarde v
komunikacijah. Svetovni trgi, proizvodnja v več državah, tudi na Kitajskem.
Oprema za snežne deske, ki jih podjetje dobavlja tudi drugim svetovnim
proizvajalcem snežnih desk, plus kompletna oprema za deskanje na snegu.
Tehnična izpopolnitev tujega izdelka (sesalnik na vodni filter), ki ga ob podpori
dveh tujih partnerjev, ki sta poskrbela za marketinško mrežo po vsem svetu,
prodajata v 30 državah na vseh celinah. Drugo mesto na svetu v kategoriji.
Vodilno svetovno podjetje na področju konstruiranja jadrnic. Njihova jadrnica
Shipman 50 je bila na sejmu v Duesseldorfu 2004 razglašena za jadrnico leta,
Shipman 63 pa za jadrnico leta 2005.
Strm razvoj iz instalacijske obrti v podjetje s 120 zaposlenimi. Žal je šel v
premočno investicijo v industrijske dvorane in doživel stečaj. Kasneje ustanovil
podjetje Sauter Automatika (računalniško krmiljenje instalacijskih sistemov).
Ob priznanju je imelo podjetje 42 zaposlenih, nato je preraslo v prvo slovensko
multinacionalko na informacijskem področju z več kot 500 zaposlenimi.
Danes v tem podjetju deluje samo Rudi Bric, ostali v drugih podjetjih.
Oprema za javno telefonijo - malo podjetje, ki ima virtualno razvojno ekipo in
stavi na tehnološki razvoj in oblikovanje.
Kemični izdelki in drugi pripomočki za pisarniško rabo na temelju lastnih patentov, dolgoletni obrtnik, označuje prehod iz obrtniške v podjetniško tradicijo.
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Slovenski forum inovacij
Veliko primerov dobre prakse je zbranih tudi na izboru najbolj inovativnih podjetij in posameznikov, ki ga financira oziroma organizira Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije.
Na letošnjem že petem forumu so lahko sodelovali posamezniki in pravne osebe z novimi ali
40-odstotno izboljšanimi idejami, inovacijami, izumi, izboljšavami ali novimi poslovnimi
modeli. Izbor za predstavitev na dogodku naredi strokovna komisija na podlagi prijave. Ker je
na voljo veliko javno dostopnih podatkov o prijaviteljih in prijavljenih inovacijah, je to dobra
baza podatkov za raziskavo. Letos sta med drugimi na 5. Slovenskem forumu inovacij sodelovala tudi dva člana iz sekcije elektronikov in mehatronikov pri OZS, in sicer podjetnika Milenko Glavica in soavtor inovacije Janez Škrlec. Inovacija Multifunkcijski inteligentni vmesnik
MIV 2010 je bila dobro ocenjena in je bila uvrščena v prvo polovico inovacij. Po mnenju
komisije je inovacija prepoznana kot izjemno inovativna in tehnološko napredna ter tržno
zanimiva.

3.9

Drugi izbori in raziskave
Med izbori na državni ravni so za raziskavo vsekakor zanimivi še izbor za priznanje Najpodjetniška ideja, izbor Start up Slovenija, izbor Gazela leta in izbor inovatorja oziroma inovacije
leta.
Med drugimi raziskavami pa bomo uporabili tudi rezultate raziskave podjetništva GEM.

3.10
3.10.1

Predlagana prioritetna področja za obdobje do leta 2020
Informacijske in komunikacijske tehnologije:
• Tehnologija gradnje vgrajenih sistemov,
• storitvene IKT1 platforme (nove generacije),
• brezžični nadzorni sistemi v cestnem prometu, varnosti in za življenjske potrebe,
• tehnologije vodenja procesov nove generacije (informatizacija in avtomatizacija
strojev, naprav, procesov),
• varnost in zagotavljanje kakovosti omrežij ter individualne identitete ID (pisava,
glas, prepoznava obraza),
• širokopasovna in brezžična omrežja in interaktivni multimedijski komunikacijski
sistemi,
• nova generacija mrežnih merilnih sistemov,
• napredne inženirske storitve kot produkt tehnologije in sistemov ter inženiring
omrežij,
• sistemi za nadzor in upravljanje energetskih sistemov (zmanjšanje okoljskih
vplivov, učinkovita raba energije),
• razvoj v mikrostrojih/nanotehnologiji.
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3.10.2

Okoljevarstvene tehnologije:
• Okolju prijazni in reciklabilni izdelki: (npr. farmacevtske učinkovine iz naravnih
snovi),
• informacijske tehnologije in metode za osveščanje državljanov.

VODE:
• zaščita vodnih virov pred delujočimi vplivi (ekoremediacija),
• sistemska optimizacija izrabe površinskih vod (energetska in kmetijska raba,
zadrževalniki, preprečevanje hidroloških suš;
• biološke (aerobne, anaerobne ter kontinuirane in diskontinuirane) metode
čiščenja odpadnih vod (odstranjevanje razgradljivih organskih snovi,
odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin);
• biološke metode obdelave odpadnih blat iz bioloških čistilnih naprav in
industrijskih brozg (mezofini postopki, termofini postopki, termična stabilizacija
blat)
RAVNANJE Z ODPADKI:
• preprečevanje nastanka industrijskih odpadkov z izboljšavo postopkov in
tehnologij, sistemska ureditev recikliranja (OEEO – odpadna
električna/elektronska oprema, odpadna embalaža, odpadna vozila, gradbeni
odpadki, nevarni odpadki),
• ločeno zbiranje in predelava komunalnih odpadkov (sortiranje, biološka
stabilizacija, proizvodnja trdnih goriv iz posameznih frakcij odpadkov,
kompostiranje,..)
ZRAK:
• reprečevanje emisij toplogrednih plinov (CO2, metan, dušikov suboksid) ter
zmanjševanje emisij v prometu

3.10.3

Industrijska kemija:
• Nove sintezne tehnologije, sinteze za prenos v (pol)industrijsko merilo in
povečevalne metode v kemični in farmacevtski industriji,
• polimeri (membrane, polisaharidi in njihovi derivati v medicini, predelava
polimerov, medicinske tekstilije, funkcionalni polimerni materiali s kontrolirano
kemijsko in morfološko strukturo, površinske modifikacije orientiranih
polimernih snovi za višjo stopnjo funkcionalnosti);
• nanokemija (nanoprevleke, nanopremazi, nanokompozitni polimeri),
• termoizolacijski materiali na osnovi melaminskih pen, poliuretanske hidrofobne
pene,
• zelena kemija (npr. zamenjava topil z vodo) in inženiring ...
• fine kemikalije na osnovi sol gel. organsko anorganske…
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3.10.4

Napredni materiali:
• Tehnologije in procesi za kovinske materiale: avtomatska varilna tehnika,
tlačno litje, točkasto legiranje in kaljenje kovin
• Druge tehnologije: laserske tehnologije, tehnologije za materiale z optimizirano
mikrostrukturo in toplotno obdelovalnostjo (stabilizirano zgoščevanje, vključno
oblikovanje, varjenje, spajkanje)
• Materiali po namenu:
• ekološko sprejemljivi materiali (spajke, elementi) kot nadomestitev kadmija in
svinca,
• materiali za biomedicinske namene,
• nanomateriali za površinske premaze in zaščito lesnih izdelkov in lesnih tvoriv, 3
• nanokristalinični materiali,
• inteligentni materiali s senzorskimi in aktuatorskimi funkcijami;
• multifunkcijski materiali, materiali visoke trdnosti in odpornosti na korozijo
(ultrajekla, materiali za mostove, pomorsko okolje, oprema pod pritiskom,..).

3.10.5

Biotehnologija, farmacija in živilstvo
• Sinteza učinkovin za farmacijo in živilstvo,
• biokulture in mikrobi,
• zaključni procesi in izolacija v biotehnologiji,
• povezava živil in tveganja za določeno bolezen (npr. rak, debelost, koronarne
bolezni),
• oblikovanje živil in zdravil (mikroemulzije),
• analitika in diagnostika (celična terapija in regenerativna medicina, diagnostični
testi),
• vrednotenje dostavnih sistemov za biofarmacevtske učinkovine,
• inovativna zdravila, pametna zdravila in generiki.

Predlagana prednostna področja so lahko izhodišče in pripomoček za definiranje in
identifikacijo ravni tehnološke razvitosti oz. tehnološke pripravljenosti in iskanja
primerljivosti posameznih ravni.
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4

Anketa
Odbor je v sodelovanju z zbornico izvedel v okviru predhodne raziskave dve anketi. Prva je bila
izvedena na forumu sekcije elektronikov in mehatronikov, druga pa je bila poslana anketirancem po pošti.

4.1

Analiza ankete na forumu
Odbor za znanost in tehnologijo je pripravil anketo in jo izvedel na forumu sekcije elektronikov
in mehatronikov. Anketa je bila izvedena med 8. in 25. avgustom 2009.
s.p. 84%

1. Kakšen je vaš status?
Število samostojnih podjetnikov (s. p.)88
Število družb z omejeno dgovornostjo (d. o. o.)12
d.o.o. 12%

2. Ali vas zanimajo napredne tehnologije, še zlasti v vaši stroki in na področju energetike?
DA 99
NE 1
3. Ali se vam zdi prav in pozitivno, da se gospodarstvo in znanost povezujeta?
DA 100
NE 0
4. Ali imate interes, da sodelujete v kakšnem naprednemprojektu?

88%

DA 86
NE 16
16%

5. Ali mislite, da so prizadevanja v okviru sekcije pozitivna in pomembna za razvoj stroke?
DA 100
NE 0

36

RAZISKAVA TEHNOLOŠKE RAZVITOSTI MALIH IN MIKRO PODJETIJ

4.2

Analiza Ankete o tehnološkem razvoju v Sloveniji
Anketni vprašalnik smo razposlali na 700 naslovov, nanj pa je odgovorilo 270 anketirancev.
Anketiranje je potekalo v času od 1. do 15. 9. 2009. Ankete so bile razdeljene tudi na sejmu
MOS 2009. Populacija anketiranih oseb je zajela ljudi iz vse Slovenije.
1. Spol

2. Starost

od 20 do 30 let

2

ni odg.
0

127

od 30 do 50 let

150

moški

54

nad 50 let

118

ženska

50

100

150

V anketi je sodelovalo 55 % moških in 45 % žensk.

80

do 20 let

4

ni odg.

5
0

50

100

150

Skoraj 50 % anketiranih oseb je starih med 30 in 50 let.

3. Stopnja izobrazbe

4. Status
0

8. znanstveni doktorat
7.1 Znanstveni magisterij

4

39

7. Stopnja (uni visoka šola)
7. Stopnja (Strokovna visoka šola)

s.p. in študent

1

neveljaven odgovor

1

s.p. in drugo

1

d.o.o. in s.p.

10

d.o.o. in zaposlen delavec

27

4

drugo
Strokovna višja šola

7

16
zaposlen delavec

6. Stopnja (višja šola)

46

5. Stopnja (srednja šola)

študent
118

4. Stopnja (poklicna šola)

80
26

samostojni raziskovalec

0

k.d.

1

19

66

d.o.o.
ni odg.

s.P.

1
0

20

40

60

ni odg.

80 100 120

Skoraj 44 odstotkov anketiranih oseb ima 5. stopnjo
izobrazbe.

74
1
0

20

40

60

80

Več kot 57 odstotkov anketirancev ima status
samostojnega podjetnika ali pa je družba z omejeno
odgovornostjo.
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6. Ali pri svojem delu uporabljate svojo
spletno stran?

5. Ali pri svojem delu uporabljate e-pošto?
27

Ne

242

Da

0

153

Da

1

ni odg.

114

Ne

3

ni odg.
100

200

300

0

Anketiranci v več kot 90 odstotkih uporabljajo
elektronsko pošto.

200

57 odstotkov anketiranih oseb ima spletno stran.

8. Ali ste pri svojem inovativnem delu
uporabljate finančna sredstva (EU, RS,
druga) za stimuliranje inovativnosti?

7. Ali vpeljujete v svoje delo nove moderne
tehnologije, ki so plod razvoja zadnjih 5 let?
Ne, ker pri svojem delu
ne potrebujem novih
tehnologij

100

225

Ne

24
Da

Ne, ker nimamo
finančnih sredstev

36

Ne

39
6

ni odg.
0

25

Da

100

200

300

84 odstotkov anketiranih oseb ne uporablja finančnih
sredstev za pomoč pri razvoju in vpeljavi novih
tehnologij.

181

4

ni odg.
0

50

100

150

200

67 odstotkov anketiranih oseb vpeljuje v svoje delo
tehnologije, razvite v zadnjih petih letih.

9. Ali imate zaposlene ljudi, ki vpeljujejo
moderno tehnologijo v proces dela?
Ne, ker nimamo
finančnih sredstev

10. Ali ste nabavili opremo, ki izboljšuje
tehnološki proces?
Ne

12

Ne

Da, nameravamo nabaviti
v tekočem letu

147

Da

9
0

147

1

ni odg.
50

100

0

150

57 odstotkov anketiranih oseb nima zaposlenih ljudi, ki
bi v proces dela vpeljevali sodobne tehnologije.

38

136

Da, smo nabavili

112

ni odg.

86

50

100

150

Kar 68 odstotkov anketiranih oseb je nabavilo opremo,
ki izboljšuje tehnološki proces.
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11. Ali imate finančna sredstva za nabavo
nove tehnološke opreme?
Ne

12. Ali ste sodelovali na dogodkih, ki jih je
organiziral odbor za znanost in tehnologijo
pri OZS, na primer nanotehnološki dan,
predavanja, delavnice.
227

Ne

101

31

Da

Da, s pomočjo kreditov

90
12

ni odg.

Da, iz lastnih virov

71

0

0

200

300

Kar 84 odstotkov anketiranih oseb ne sodeluje na
dogodkih, ki jih organizira OZS.

8

ni odg.

100

50

100

150

67 % anketiranih oseb ima sredstva za nabavo nove
tehnološke opreme.

13. Anketirane osebe po izobrazbi
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14. Število anketirancev po dejavnosti, ki jo opravljajo

Dejavnost
avtoservis
avtoelektričar
avtokleparstvo
avtoprevozništvo
bančništvo
biopridelava ter prodaja sira
in mlečnih izdelkov
brusna branža
cvetličarstvo
elektroinštalacije
elektronika
elektrothnika
energetika
finančne storitve
foto-video iz zraka
frizerski salon
geometrične raziskave
gostinske storitve
gradbeništvo
informatika
inštalacije
inženiring
izvedeništvo-tahografi
izvoz PVC-ograj, prodaja, montaža
kamnoseštvo
kmetijska mehanizacija
Komercialist
konzultacije
kovinarstvo
kozmetika
krovstvo-kleparstvo
lesarstvo
logistika
marketing
mesarstvo
montaža
Montaža, prodaja, servis, kritine
nepremičnine
nogavičarstvo
organizacija dogodkov
Organizacija, komerciala
ozvočevanje
parketarstvo

število
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
3
1
2
36
1
2
2
1
1
1
2
1
2
4
4
2
1
2
3
3
1
1
1
2
1
1

Dejavnost
pečarstvo
pohištvena industrija
poklicni športnik
pomoč pri izvedbi dogodkov
poslovodne rešitve
postavitev šotorov
predstavništvo tujega proizvajalca
prehrambena industrija
prevozništvo
prodaja
prodaja in servis
proizvodnja
Projektiranje
Promocija
računalništvo
računovodstvo
ravnanje z odpadki okoljska politika
razvoj prototipov
sekretar sekcij v OZS
servis
slikopleskarstvo
solarni sistemi
stavbno mizarstvo
steklarstvo
storitvena dejavnost
strežba
strojegradnja
strojništvo
strokovna sodelavka (OZS)
svetovalni inženiring
svetovanje
šivanje
telekomunikacije
tiskarstvo
trženje
tržne raziskave
turizem
vezenje
vrtnarstvo
zaključna dela v gradbeništvu
zastopstvo
zavarovalništvo
SKUPAJ

število
1
1
1
1
1
1
1
1
2
53
2
17
1
2
1
7
1
1
1
5
5
1
1
7
1
2
3
1
1
1
2
6
1
1
1
3
3
2
262

Anketa je bila končana 15. septembra 2009.
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5

Statistika obrtnega registra junij 2009
Tabela 5.1: Obrtni obrati po OOZ in statusu
Samostojni
podjetniki
(s. p.)
AJDOVŠČINA
766
BREŽICE
491
CELJE
1.179
CERKNICA
370
ČRNOMELJ
346
DOMŽALE
1.384
DRAVOGRAD
207
GORNJA RADGONA
400
GROSUPLJE
792
HRASTNIK
133
IDRIJA
507
ILIRSKA BISTRICA
375
IZOLA
556
JESENICE
544
KAMNIK
771
KOČEVJE
283
KOPER
1.316
KRANJ
1.477
KRŠKO
636
LAŠKO
329
LENART
346
LENDAVA
348
LITIJA
509
LJUBLJANA BEŽIGRAD
917
LJUBLJANA CENTER
343
LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1.440
OOZ

Gospodarske družbe in druge pravne osebe
d.o.o.
d.n.o.
d.d.
k.d.

ostale

skupaj

153
55
201
69
53
496
16
30
175
21
80
31
159
125
236
46
254
305
90
30
44
72
35
488
143
701

1
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
1
0
3
1
3

159
59
216
78
56
543
18
33
202
25
91
33
170
133
260
51
276
340
99
32
45
76
38
543
162
795

3
2
6
4
3
29
0
2
13
2
10
0
6
4
14
1
10
26
6
1
0
1
3
25
8
51
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2
2
9
3
0
5
2
1
4
1
1
1
1
1
1
3
1
4
2
0
0
1
0
11
4
12

0
0
0
2
0
12
0
0
8
1
0
1
4
3
9
0
11
3
1
1
0
1
0
16
6
28

Obrtni
obrati
skupaj
925
550
1.395
448
402
1.927
225
433
994
158
598
408
726
677
1.031
334
1.592
1.817
735
361
391
424
547
1.460
505
2.235
41

OOZ
LJUBLJANA ŠIŠKA
LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
LJUTOMER
LOGATEC
MARIBOR
METLIKA
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
NOVA GORICA
NOVO MESTO
ORMOŽ
PESNICA
PIRAN
POSTOJNA
PTUJ
RADLJE OB DRAVI
RADOVLJICA
RAVNE NA KOROŠKEM
RIBNICA
RUŠE
SEVNICA
SEŽANA
SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
ŠENTJUR PRI CELJU
ŠKOFJA LOKA
ŠMARJE PRI JELŠAH
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
TRŽIČ
VELENJE
VRHNIKA
ZAGORJE OB SAVI
ŽALEC
Obrtni obrati skupaj
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Samostojni
podjetniki
(s. p.)
1.398
1.926
353
351
2.464
214
405
934
1.640
1.164
219
353
567
525
1.327
363
921
444
360
329
494
704
512
761
495
411
913
649
549
282
442
288
705
546
318
855
41.946

Gospodarske družbe in druge pravne osebe
d.o.o.
d.n.o.
d.d.
k.d.

ostale

skupaj

525
911
54
47
456
31
51
136
241
172
23
57
55
52
193
15
106
80
44
60
33
126
71
119
123
33
198
62
84
53
22
59
174
105
58
107
8.844

2
2
1
0
1
0
0
2
3
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
37

586
999
57
54
501
37
55
144
262
182
25
62
63
55
209
19
122
82
44
62
38
135
74
126
146
33
218
67
97
55
25
61
187
113
63
114
9.705

35
47
2
6
29
5
1
2
11
4
0
5
5
2
6
1
12
1
0
1
4
3
0
2
17
0
13
4
13
1
0
0
6
3
5
4
480

9
10
0
0
10
0
0
4
7
5
0
0
1
0
7
1
2
1
0
0
0
5
2
4
2
0
5
0
0
1
0
1
5
0
0
2
156

15
29
0
1
5
1
3
0
0
1
2
0
2
1
1
0
2
0
0
1
1
1
0
1
3
0
2
1
0
0
1
1
1
5
0
0
188

Obrtni
obrati
skupa
1.984
2.925
410
405
2.965
251
460
1.078
1.902
1.346
244
415
630
580
1.536
382
1.043
526
404
391
532
839
586
887
641
444
1.131
716
646
337
467
349
892
659
381
969
51.651
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Tabela 5.2: Obrtni obrati po statusu
REGIJA
Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska
Celjska
Zasavska
Spodnjeposavska
Dolenjska
JV ljubljanska
SV ljubljanska
Osrednja ljubljanska
Gorenjska
Severnoprimorska
Notranjska
Obalnokraška
SKUPAJ

OBRTNI OBRATI PO STATUSU
Samostojni
Gospodarske družbe in obrtne zadruge
podjetniki, s. p. d. o. o. d. n. o. d.d.
k. d.
2.221
311
7
8
3
5.524
864
47
23
8
1.518
156
2
6
0
1.960
331
13
7
4
3.050
442
34
12
5
708
127
7
2
1
1.651
173
12
4
3
2.164
273
12
4
3
1.438
266
17
7
8
2.631
618
43
6
20
6.041
2.612
176
52
98
4.132
789
58
12
11
3.453
543
38
10
0
2.142
312
16
4
10
3.127
515
23
9
17
41.760
8.332
505
166
191

ostale
4
3
3
2
0
0
0
3
3
2
11
2
4
1
0
38

skupaj
333
945
167
357
493
137
192
295
301
689
2.949
872
595
343
564
9.232

Obrtni
obrati
skupaj
2.554
6.469
1.685
2.317
3.543
845
1.843
2.459
1.739
3.320
8.990
5.004
4.048
2.485
3.691
50.992

Slika 5.1: Obrtni obrati na 10.000 prebivalcev po regijah
Obrtni obrati na 10.000 prebivalcev
Craft plants per 10.000 inhabitants
POMURSKA
KOROŠKA
PODRAVSKA
SAVINJSKA
GORENJSKA

SEVERNO
PRIMORSKA

SV
LJUBLJANSKA
ZASAVSKA
OSREDNJA
LJUBLJANSKA

CELJSKA

SPODNJE
POSAVSKA
DOLENJSKA
NOTRANJSKA

do 200
201 - 250
251 - 300
301 - 350

JV
LJUBLJANSKA
OBALNO
KRAŠKA

Slika 5.2: Status obrtnih obratov iz registra v letu 2009
s.p. 80,3%

druge oblike družb
in zadruge 1,6%
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d.o.o. 18,1%
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Slika 5.3: Statusa družb 2009 v RS po regijah
Osrednja ljubljanska
Podravska
Gorenjska
Severnoprimorska
Obalnokraška

Regija

SV ljubljanska
Celjska
Pomurska
Notranjska
Dolenjska
Savinjska
Spodnjeposavska

samostojni podjetniki
družbe in obrtne zadruge

JV ljubljanska
Koroška
Zasavska
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9.000

10.000

Število obrtnih obratov

Slika 5.4: Delež gospodarskih družb in obrtnih zadrug 2009 glede na povprečje
Osrednja ljubljanska
Podravska
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Severnoprimorska
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Regija

SV ljubljanska
Celjska
Pomurska
Notranjska
Dolenjska
Savinjska
Spodnjeposavska

samostojni podjetniki
družbe in obrtne zadruge

JV ljubljanska
Koroška
Zasavska
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Število obrtnih obratov

Slika 5.5: Število obrtnih obratov v RS v letu 2009 na 10.000 prebivalcev
Osrednja ljubljanska

SV ljubljanska
Obalnokraška
Gorenjska
JV ljubljanska
Savinjska

Regija

Zasavska
Severnoprimorska
Podravska

19,7% - povprečje
gosp. družb in obrtnih zadrug

Celjska
Notranjska
Pomurska
Dolenjska
Koroška
Spodnjeposavska
8
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Delež gospodarskih družb in obrtnih zadrug (v %)
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Slika 5.6: Registrirana osnovna dejavnost obrtnih obratov v RS v letu 2009

domača in umetnostna obrt 0,6 %

kmetijska 1,0 %
gostinska 5,1 %

storitvena 28,0 %

prometna 11,0 %
živilska 1,6 %
tekstilna
in usnjarska 2,6 %

gradbena 32,7 %
elektro 1,6 %

kovinska 8,2 %

lesna 2,9 %
grafično - papirna 2,0 %
nekovinska 2,7 %

Slika 5.7: Sestava po statusu in po dejavnosti v RS v letu 2009
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Slika 5.8: Število zaposlencev brez lastnikov po dejavnostih v RS v letu 2009
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Slika 5.9: Povprečno število zaposlenih po dejavnostih v RS v letu 2009
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Slika 5.10: Deleži zaposlenih po skupinah v RS v letu 2009
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Slika 5.11: Stopnja rasti v obdobju 1995 do 2008
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Rezultati raziskave stopnje razvitosti
Stopnja razvitosti članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je bila ocenjena glede na tehnološko stopnjo izdelka v predelovalnih dejavnostih oziroma izdelavi, ki je opisana v poglavju
3.2.2. Stopnje so štiri, izdelki pa se glede na tehnološko stopnjo v njih uvrstijo po dejavnosti
(Tabela 6.1).
Tabela 6.1: Tehnološke stopnje izdelka glede na dejavnost
Tehnološka stopnja izdelka
Visoka tehnologija
Srednje visoka tehnologija
Srednje nizka tehnologija
Nizka tehnologija

Dejavnost po standardni klasifikaciji NOCE
24.4, 30, 32, 33, 35.3
24, 29, 31, 34, 35
23, 25, 26, 27, 28, 35.1
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36, 37

Kode NOCE so neposredno primerljive s standardnimi kodami dejavnosti (SKD). Tehnološko so
opredeljene samo dejavnosti od 15 do 37. Neopredeljene dejavnosti iz SKD bomo zato v raziskavi označili z nerazporejeno tehnološko stopnjo.
V raziskavi so zajeti vsi člani iz registra Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki so bili člani v
letih od 2006 do 2009. V analizi smo uporabili podatke iz obrtnega registra o statusu in glavni
dejavnosti člana. Poleg teh podatkov so v registru še podatki o imenu, naslovu, matični številki, regiji, območni zbornici in drugih dejavnostih člana. Ker v obrtnem registru ni podatka o
deležu prometa glede na registrirano dejavnost, bomo ocenili tehnološko stopnjo članov glede
na glavno dejavnost.
V obrtnem registru so tudi člani, ki niso mikro in mala podjetja ali samostojni podjetniki. To so
predvsem delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo. V analizi nam bodo služili predvsem za primerjavo.

6.1

Rezultati analize
Skupni rezultat tehnološke stopnje vseh članov iz obrtnega registra so zbrani v tabeli 6.2. Vseh
skupaj je bilo v analizi upoštevanih 65.279 članov. Za vsako tehnološko stopnjo izdelkov je
podano število članov, ki imajo glavno dejavnost v določeni stopnji glede na tabelo 6.1. Podan
je tudi delež članov v neki tehnološki stopnji glede na vse člane iz obrtnega registra. V tabelah
od 7 do 10 so zbrani podatki o tehnološki stopnji glede na status člana. V tabeli 6.7 pa so
rezultati urejeni po statusu in tehnološki stopnji.
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Tabela 6.2: Tehnološka stopnja izdelkov proizvodnih dejavnosti
Stopnja
4
3
2
1
0

Število
2647
879
6734
4545
50474

Opis tehnološke stopnja
Visoka tehnologija
Srednje visoka tehnologija
Srednje nizka tehnologija
Nizka tehnologija
Ni razporejeno

delež
4,05 %
1,35 %
10,32 %
6,96 %
77,32 %

Tabela 6.3: Tehnološka stopnja izdelkov proizvodnih dejavnosti za s. p.
Status
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.

Stopnja
4
3
2
1
0

Število
2026
627
5102
3351
41793

Opis stopnje
Visoka tehnologija
Srednje visoka tehnologija
Srednje nizka tehnologija
Nizka tehnologija
Ni razporejeno

Delež
3,83 %
1,19 %
9,64 %
6,33 %
79,01 %

Tabela 6.4: Tehnološka stopnja izdelkov proizvodnih dejavnosti za d. o. o.
Status
d.o.o.
d.o.o.
d.o.o.
d.o.o.
d.o.o.

Stopnja
4
3
2
1
0

Število
576
241
1516
1103
7757

Opis stopnje
Visoka tehnologija
Srednje visoka tehnologija
Srednje nizka tehnologija
Nizka tehnologija
Ni razporejeno

Delež
5,15 %
2,15 %
13,54 %
9,85 %
69,30 %

Tabela 6.5: Tehnološka stopnja izdelkov proizvodnih dejavnosti za d. d.
Status
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.

Stopnja
4
3
2
1
0

Število
14
1
30
5
153

Opis stopnje
Visoka tehnologija
Srednje visoka tehnologija
Srednje nizka tehnologija
Nizka tehnologija
Ni razporejeno

Delež
6,90 %
0,49 %
14,78 %
2,46 %
75,37 %

Tabela 6.6: Tehnološka stopnja izdelkov proizvodnih dejavnosti za ostale
Status
ostali
ostali
ostali
ostali
ostali
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Stopnja
4
3
2
1
0

Število
31
10
86
86
771

Opis stopnje
Visoka tehnologija
Srednje visoka tehnologija
Srednje nizka tehnologija
Nizka tehnologija
Ni razporejeno

Delež
3,15 %
1,02 %
8,74 %
8,74 %
78,35 %
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Slika 6.1: Primerjava deležev po tehnoloških
stopnjah glede na status

Slika 6.2: Primerjava deleža članov po statusu
glede na tehnološko stopnjo

Tabela 6.7: tehnološka stopnja izdelkov proizvodnih dejavnosti glede na status
Status

Stopnja

Število

Opis stopnje

Delež

d. d.

4

14

Visoka tehnologija

0,02 %

d. n. o.

4

23

Visoka tehnologija

0,04 %

d. o. o.

4

576

Visoka tehnologija

0,88 %

k. d.

4

6

Visoka tehnologija

0,01 %

n. s. o.

4

2

Visoka tehnologija

0,00 %

s. p.

4

2026

Visoka tehnologija

3,10 %

d. d.

3

1

Srednje visoka tehnologija

0,00 %

d. n. o.

3

6

Srednje visoka tehnologija

0,01 %

d. o. o.

3

241

Srednje visoka tehnologija

0,37 %

k. d.

3

3

Srednje visoka tehnologija

0,00 %

s. p.

3

627

Srednje visoka tehnologija

0,96 %

z. o. o.

3

1

Srednje visoka tehnologija

0,00 %

d. d.

2

30

Srednje nizka tehnologija

0,05 %

d. n. o.

2

48

Srednje nizka tehnologija

0,07 %

d. o. o.

2

1516

Srednje nizka tehnologija

2,32 %

k. d.

2

26

Srednje nizka tehnologija

0,04 %

n. s. o.

2

2

Srednje nizka tehnologija

0,00 %

o. z.

2

1

Srednje nizka tehnologija

0,00 %

p
p. o.

2

1

Srednje nizka tehnologija

0,00 %

2

2

Srednje nizka tehnologija

0,00 %

p. p.

2

1

Srednje nizka tehnologija

0,00 %

p. t. p.

2

1

Srednje nizka tehnologija

0,00 %

r

2

1

Srednje nizka tehnologija

0,00 %

s. p.

2

5102

Srednje nizka tehnologija

7,82 %

z. o. o.

2

3

Srednje nizka tehnologija

0,00 %

d. d.

1

5

Nizka tehnologija

0,01 %
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50

Status

Stopnja

Število

Opis stopnje

Delež

d. n. o.

1

54

Nizka tehnologija

0,08 %

d. o. o.

1

1103

Nizka tehnologija

1,69 %

k. d.

1

18

Nizka tehnologija

0,03 %

n. s. o.

1

1

Nizka tehnologija

0,00 %

o. d. d.

1

1

Nizka tehnologija

0,00 %

p
p.o.

1

5

Nizka tehnologija

0,01 %

1

4

Nizka tehnologija

0,01 %

r

1

1

Nizka tehnologija

0,00 %

rs

1

1

Nizka tehnologija

0,00 %

s. p.

1

3351

Nizka tehnologija

5,13 %

z. b. o.

1

Nizka tehnologija

0,00 %

d. d.

1
0

153

Ni razporejene

0,23 %

d. n. o.

0

460

Ni razporejene

0,70 %

d. o. o.
društvo

0

7757

Ni razporejene

11,88 %

0

2

Ni razporejene

0,00 %

duo

0

2

Ni razporejene

0,00 %

f. o.

0

29

Ni razporejene

0,04 %

k.d.

0

175

Ni razporejene

0,27 %

kmet

0

3

Ni razporejene

0,00 %

n. s. o.

0

15

Ni razporejene

0,02 %

notar

0

1

Ni razporejene

0,00 %

o. d. d.

0

19

Ni razporejene

0,03 %

o. z.

0

2

Ni razporejene

0,00 %

p
p.o. (

0

2

Ni razporejene

0,00 %

0

11

Ni razporejene

0,02 %

p. t. p.

0

3

Ni razporejene

0,00 %

r

0

5

Ni razporejene

0,01 %

s. p.

0

41793

Ni razporejene

64,02 %

z. b. o.

0

3

Ni razporejene

0,00 %

z. o. o.

0

23

Ni razporejene

0,04 %

zavod
zdravnik

0

10

0,02 %

0

6

Ni razporejene
Ni razporejene

0,01 %
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6.2

Ugotovitve analize
Rezultate analize tehnološke stopnje članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za leto
2009 lahko strnemo v naslednje ugotovitve:
• Zelo velik delež članov (77,32 odstotka) ni uvrščen v nobeno od tehnoloških
stopenj izdelkov. To je pomanjkljivost metodologije in pomanjkanje meril za
merjenje tehnološke stopnje in na splošno tehnološke razvitosti. Vendar pa to
velja za vse gospodarske družbe enako, zato so rezultati povsem uporabni za
primerjavo.
• Tehnološka stopnja samostojnih podjetnikov (skoraj 82 odstotkov vseh članov
glede na status družbe) je v vseh kategorijah manjša od povprečja (tabela 6.2). V
povprečju so upoštevane tudi delniške družbe in družbe z omejeno
odgovornostjo, ki po velikosti nedvomno ne spadajo med mikro in mala podjetja.
• Razlika v tehnološki razvitosti mikro in malih podjetij, ki spadajo v dejavnosti od
15 do 37 po SKD, ni velika (Slika 6.1).
• Samostojni podjetniki so od vseh statusov najbolj uravnoteženi po vseh
tehnoloških stopnjah (Slika 6.2).
• Za bolj natančno določitev tehnološke stopnje mikro in malih podjetij podatki iz
obrtnega registra ne zadoščajo.

6.3

Rezultati analize po dodatnih dejavnostih
V nadaljevanju raziskave smo na podatkih iz registra članov Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije naredili enako analizo kot za leto 2009 (tabele od 6.8 do 6.12 ter sliki 6.3 in 6.4), pa
tudi analizo tehnološke stopnje glede na največjo stopnjo vseh prijavljenih dejavnosti (tabela
6. 13 ter sliki 6.5 in 6.6). Vseh skupaj je bilo v analizi upoštevanih 51.380 članov.
Tabela 6.8: Tehnološka stopnja izdelkov proizvodnih dejavnosti (2010)
Stopnja
4
3
2
1
0

Število
2159
810
5317
3605
39527

Opis tehnološke stopnja
Visoka tehnologija
Srednje visoka tehnologija
Srednje nizka tehnologija
Nizka tehnologija
Ni razporejeno

delež
4,20 %
1,58 %
10,34 %
7,01 %
76,87 %

Tabela 6.9: Tehnološka stopnja izdelkov proizvodnih dejavnosti za s. p. (2010)
Status
s. p.
s. p.
s. p.
s. p.
s. p.

Stopnja
4
3
2
1
0

Število
1651
575
3888
2566
32260

Opis stopnje
Visoka tehnologija
Srednje visoka tehnologija
Srednje nizka tehnologija
Nizka tehnologija
Ni razporejeno
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Delež
4,03 %
1,40 %
9,50 %
6,27 %
78,80 %
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Tabela 6.10: Tehnološka stopnja izdelkov proizvodnih dejavnosti za d. o. o. (2010)
Status
d. o. o.
d. o. o.
d. o. o.
d. o. o.
d. o. o.

Stopnja
4
3
2
1
0

Število
475
227
1347
982
6683

Opis stopnje
Visoka tehnologija
Srednje visoka tehnologija
Srednje nizka tehnologija
Nizka tehnologija
Ni razporejeno

Delež
5,15 %
2,15 %
13,54 %
9,85 %
69,30 %

Tabela 6.11: Tehnološka stopnja izdelkov proizvodnih dejavnosti za d. d. (2010)
Status
d. d.
d. d.
d. d.
d. d.
d. d.

Stopnja
4
3
2
1
0

Število
9
0
19
2
114

Opis stopnje
Visoka tehnologija
Srednje visoka tehnologija
Srednje nizka tehnologija
Nizka tehnologija
Ni razporejeno

Delež
6,90 %
0,49 %
14,78 %
2,46 %
75,37 %

Tabela 6.12: Tehnološka stopnja izdelkov proizvodnih dejavnosti za ostale (2010)
Status
ostali
ostali
ostali
ostali
ostali

Stopnja
4
3
2
1
0

Število
24
8
63
55
470

Opis stopnje
Visoka tehnologija
Srednje visoka tehnologija
Srednje nizka tehnologija
Nizka tehnologija
Ni razporejeno

Slika 6.3: Primerjava deležev po tehnoloških
stopnjah glede na status (2010)

Delež
3,15 %
1,02 %
8,74 %
8,74 %
78,35 %

Slika 6.4: Primerjava deleža članov po statusu
glede na tehnološko stopnjo (2010)

Tabela 6.13: Tehnološka stopnja izdelkov proizvodnih dejavnosti za vse člane po statusu in
največji stopnji od vseh prijavljenih dejavnosti
Stopnja
Visoka tehnologija
Srednje visoka tehnologija
Srednje nizka tehnologija
Nizka tehnologija
Ni razporejene
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s. p.
14,46 %
2,85 %
9,06 %
8,35 %
65,28 %

d. o. o.
5,15 %
2,15 %
13,54 %
9,85 %
69,30 %

d. d.
6,90 %
0,49 %
14,78 %
2,46 %
75,37 %

ostali
3,15 %
1,02 %
8,74 %
8,74 %
78,35 %
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Slika 6.5: Primerjava deležev po največjih
tehnoloških stopnjah vseh prijavljenih
dejavnostih glede na status (2010)

6.4

Slika 6.6: Primerjava deleža članov po statusu
glede na največjo tehnološko stopnjo vseh
prijavljenih dejavnosti (2010)

Ugotovitve razširjene analize
Iz analize na bazi podatkov članstva v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije iz novembra 2010,
razširjeni z vsemi prijavljenimi dejavnostmi nekega člana, lahko ugotovimo:
• Število članov se je zmanjšalo za približno 22 odstotkov, pri tem pa sta struktura
glede na status in povprečna raven tehnološke razvitosti ohranili približno enako
razmerje (sliki 6.1 in 6.3).
• Z upoštevanjem vseh prijavljenih dejavnosti nekega člana, pri čemer upoštevamo
dejavnost z največji tehnološko stopnjo, dobimo precej drugačno sliko
tehnološke razvitosti (primerjava slik 6.4 in 6.6).
• Najbolj se je tehnološka stopnja v povprečju povečala samostojnim podjetnikom
(sliki 6.3 in slika 6.5). Bistveno se je povečala predvsem najvišja stopnja
tehnološke razvitosti, in sicer za več kot 10 odstotnih točk. Povečali sta se tudi
prva in tretja stopnja, med tem ko je 2. stopnja upadla. Največji porast je na račun
glavnih dejavnosti, ki niso razporejeno v tehnološke stopnje.
• Tehnološke stopnje z upoštevanjem vseh dejavnosti se za druge subjekte niso
bistveno spremenile (sliki 6.3 in 6.5).
• Skupna slika tehnološke razvitosti se je spremenila (sliki 6.4 in 6.6) predvsem na
račun spremembe »tehnološke razvitosti« samostojnih podjetnikov, ki imajo
največji delež članov in tako tudi največji vpliv na povprečno stanje v zbornici.
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7

Anketa za raziskavo tehnološke
razvitosti mikro in malih in podjetij
V anketi je sodelovalo 136 anketirancev, ki so odgovarjali na.
1. Spol
Moški

115

Ženski

21

21

115

2. Starost
do 20 let
od 20 do 30 let
od 30 do 50 let
nad 50 let

0
21
85
30

30

21

85

3. Stopnja izobrazbe
4. stopnja
5. stopnja
6. stopnja
Strokovna višja šola
7. stopnja VS
7. stopnja UNI
7.1 Mag
8. stopnja

14
46
32
2
14
18
7
2

4. Status
s. p.
d. o. o.
k. d.
samostojni raziskovalec
študent
zaposlen, delavec
drugo

54

62
48
0
0
0
28
7
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5. Ali pri svojem delu uporabljate e-pošto?
da
ne

127
9

127

6. Ali pri svojem delu uporabljate svojo spletno stran?
da
ne

60

76
60

76

7. Ali pri svojem inovativnem delu uporabljate finančna sredstva (EU, RS, druga)
32
za spodbujanje inovativnosti?
da
ne

32
104

104

9. Ali vpeljujete v svoje delo nove moderne tehnologije, ki so plod razvoja zadnjih 5 let?
da
ne
ne, ker nimamo finančnih sredstev
ne ker pri svojem delu ne potrebujemo
novih tehnologij

87
21
9
18

9. Ali imate zaposlene ljudi, ki vpeljuje moderno tehnologijo v proces dela?
da
ne
ne, ker nimamo finančnih sredstev

64
67
5

5

67

64

10. Ali ste nabavili opremo, ki izboljšuje tehnološki proces?
da
da, nameravamo nabaviti v tekočem letu
ne

64
37
37

37

64

37

11. Ali imate finančna sredstva za nabavo nove tehnološke opreme?
da, iz lastnih virov
da, s pomočjo kreditov
ne

32
37
41

12. Ali ste sodelovali na kakšnem strokovnem dogodku?
da
ne

60
69

69

60

13. Ali poznate nove tehnologije in nove tehnološke procese?
da
ne

35
2

2

35
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Inovacijska dejavnost v predelovalnih
in storitvenih dejavnostih
V obdobju od 2006 do 2008 se je z inovacijsko dejavnostjo ukvarjalo 50,3 % podjetij. Končni
podatki o inovacijski dejavnosti v predelovalnih in izbranih storitvenih dejavnostih za Slovenijo v obdobju 2006–2008 se ne razlikujejo od začasnih podatkov, objavljenih 27. 5. 2010.
Podjetja, uvrščena v predelovalne dejavnosti, so v inoviranju še vedno pred podjetji, uvrščenimi v storitvene dejavnosti.
V predelovalni dejavnosti v Sloveniji je bilo v obdobju 2006–2008 inovacijsko aktivnih 54,6
odstotka podjetij, v storitveni dejavnosti pa je bilo takih podjetij 46,1 odstotka. Podjetja so
tehnološko inovacijo večinoma razvila sama.
Rezultati so pokazali, da so podjetja večinoma sama razvila nov izdelek ali storitev; takih
podjetij je bilo 66,6 odstotka, 27,4 odstotka podjetij je razvilo nov izdelek ali storitev v sodelovanju z drugim podjetjem ali ustanovo, le 6,0 odstotkov podjetij je razvoj novega izdelka ali
storitve prepustilo drugemu podjetju ali ustanovi. Tudi nove postopke je večina podjetij razvila
sama; takih podjetij je bilo 48,4 odstotka, 34,9 odstotka podjetij je postopek razvilo v sodelovanju z drugimi, za 16,7 odstotka podjetij pa je nov postopek razvil nekdo drug.
V tehnološke inovacije je bilo vloženih več kot 900 milijonov evrov. V letu 2008 je bilo v tehnološke inovacije vloženih 902,2 milijona evrov. Od tega je bilo največ sredstev namenjenih za
nakup strojev in opreme, 46,8 odstotka vseh sredstev; za notranje raziskovalno-razvojne
dejavnosti je bilo namenjenih 32,6 odstotka vseh sredstev.
Tabela 8.1: Izdatki za inovacijsko dejavnost po velikosti podjetja, Slovenija, 2008 (Vir: SURS)
Skupaj
SKUPAJ

902.202

Notranji izdatki Zunanji
za RRD
izdatki za
RRD
294.085
72.878

mala

120.077

39114M

7103 M

2.770

2.403

61.343

Uvajanje Druge priprave
inovacij na
tržišče
62.052
11.240
5.531
1.804

srednje velika 186.380

49.39

11.201

5.419

4.401

102.936

11.405

1.678

velika

205.631

54.573

16.483

8.236

257.931

45.115

7.758

595.744

Zunanje
znanje

Usposabljanje Stroji in
oprema

24.673

15.041

422.210

Manj natančen podatek
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Slika 8.1: Inovacijsko aktivna podjetja, po
dejavnostih, 2006-2008 (Vir: SURS)

Slika 8.2: Razvoj tehnološke inovacije,
Slovenija, 2006-2008 (Vir: SURS)
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Zaključek
Raziskava tehnološke razvitosti mikro in malih podjetij, ki so člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je imela zaokroženih skupin dejavnosti, med katerimi so najbolj značilne zbiranje teoretičnih osnov za opredelitev tehnološke razvitosti in metodologije raziskave, splošno
zbiranje številskih in opisnih podatkov, ki lahko kažejo na stanje tehnološke razvitosti nekega
podjetja ali podjetnika, ciljno zbiranje podatkov iz registra članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in izvajanje anket med člani in širše ter sodelovanje na številnih dogodkih z
vsebino, ki se tiče tehnološke razvitosti in mikro, malih ali srednje velikih podjetij ter podjetnikov in inovatorjev posameznikov.
Zelo veliko dela je bilo vloženega predvsem v zbiranje podatkov na raznih dogodkih, ki jih je
organiziral odbor za znanost in tehnologijo ali sekcije, kot so sejmi, tehnološki in nanotehnološki dnevi in seminarji ter druga izobraževanja, pa tudi drugih, kjer je bil odbor za znanost in
tehnologijo soorganizator ali pa so bili člani odbora vabljeni kot predavatelji ali udeleženci.
Dejavnosti odbora v štirih letih obstoja so izredno obsežne in so del rezultatov raziskave. Prav
vse so namreč prispevale k zbiranju pomembnih podatkov za raziskavo in ugotavljanju resničnega stanja tehnološke razvitosti malih in mikro podjetji, ki ga iz zbirk javno dostopnih
podatkov ne moremo ugotoviti.
Prva analiza stanja na podlagi virov je pokazala, da obstoječi kazalniki temeljijo predvsem na
ekonomskih podatkih znanosti, tehnologij in industrije. To je tudi razumljivo, saj so ocenjeni
na podlagi statističnih podatkov nekega gospodarstva. Ocene stanja ali stopnje tehnološke
razvitosti pa ni bilo nikjer zaslediti, saj pri iskanju in zbiranju podatkov nismo našli relevantnih informacij, ki bi potrjevale dejstvo, da je takšna študija do sedaj pri nas sploh bila kdaj
opravljena. Vsaj ne v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ali za mikro in mala
podjetja na splošno. Šele v novembru 2010 je bila objavljena raziskava, ki se je osredotočila le
na visokotehnološka podjetja (www.cobik.si).
Verodostojnih podatkov o tovrstnih študijah oziroma raziskavah v drugih evropskih državah
zaenkrat še nimamo, čeprav smo te podatke aktivno iskali. Ti podatki bi lahko bili zelo koristni
za primerjalno analizo. Vendar pa stanje ne preseneča, saj je problem (težava) že s samo
opredelitvijo tehnološkega razvoja in stopenj tehnološke razvitosti. V poročilu o pregledu
ključnih kazalnikov tehnološke razvitosti, ki je uvod v raziskavo Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije o tehnološkem razvoju malih in mikro podjetij, so zbrani nekateri viri, ki obravnavajo
znanstvene, tehnološke ali industrijske kazalnike, metodologije in primerjalne analize. Viri so
predvsem publikacije Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), Evropske
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komisije ter državnih ministrstev in agencij. Med njimi je za pričujočo raziskavo primerna samo
štiristopenjska lestvica tehnoloških stopenj izdelkov, ki pa je pokrivala le majhen del standardne klasifikacije dejavnosti.
Prva in zelo pomembna ugotovitev raziskave je, da je razvoj kazalnikov in metodologije, ki bi
dala oceno tehnološke razvitosti, velik in pomemben izziv, ki se ga lotevajo tudi največje svetovne organizacije. To daje pričujoči raziskavi še dodaten pomen.
Raziskava tehnološke razvitosti je bila izvedena v okviru OZS, ki šteje nekaj več kot 52.000
članov, predvsem malih in mikro podjetji. V raziskavi so zajete vse pomembnejše branže, ki so
zajete v 31 strokovnih sekcijah in 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah.
Predhodna raziskava z opredelitvijo osnovnih pojmov in metodologij določanja tehnološke
razvitosti pa tudi inovativnosti in drugih kazalnikov razvitosti nekega gospodarstva ter raziskava tehnološkega razvoja znotraj OZS v letu 2009 kažeta, da subjekti (samostojni podjetniki
in družbe) poznajo odvisnost od vpeljave novih tehnologij. Hkrati tudi ugotavlja, da večji del
subjektov ima osnovne vire, potrebne za financiranje nove tehnološke opreme, bodisi lastne
ali bančne. Skrb zbuja podatek, da večina subjektov nima ustreznih ljudi in znanja za vpeljavo
novih tehnologij. Prav tako študija ugotavlja, da se subjekti (84 %) ne udeležujejo organiziranih oblik predstavitev novih tehnologij. Razveseljuje pa podatek, da se izobraževanje in
prisotnost na tehnoloških dogodkih hitro vzpenjata.
Analiza zadnje ankete o tehnološki razvitosti mikro in malih podjetij je dala spodbudne
rezultate. Vzorec anketiranih sicer ni bil velik, je pa zajel pomemben delež samostojnih
podjetnikov, kar ni značilnost drugih anket. Rezultati kažejo, da zelo velik delež anketirancev
vlaga v razvoj in uporablja tehnologije, razvite v zadnjih petih letih.
Vendar pa na podlagi analize tehnološke razvitosti glede na tehnološko stopnjo in glavno
dejavnost nekega subjekta in drugih zbranih podatkov ugotavljamo, da je resnično stanje
nekoliko slabše, kot pa ga kažejo ankete. Vzroka za to sta predvsem poznavanje terminologije
ter osnovnih pojmov in objektivnost ocenjevanja oziroma v primeru anket samoocenjevanja, ki
so tudi del točnosti in natančnosti ocene in odstopanja rezultatov anket od resničnega stanja.
Glede na praktične izkušnje in na podlagi podatkov iz neformalnih pogovorov lahko sklenemo,
da dajo ankete občutno boljše rezultate od resničnega stanja. O tem ne govorijo samo ankete,
ki so bil del pričujoče raziskave, temveč tudi druge, ki so jih v zadnjih nekaj letih izvedli na
univerzah in inštitutih.
Zato je bolj natančna in točna ocena različnih kazalnikov, ki jo lahko dobimo na podlagi
analize podatkov iz javnih zbirk, kot jih na primer pripravlja Statistični urad Republike
Slovenije. Ti podatki so pomembni tudi za analize inštitucij, kot sta OECD in Eurostat. O vzroku,
zakaj tudi ti dve inštituciji vsaj uradno ne razpolagata z analizami stanja tehnološke razvitosti,
lahko na podlagi izkušenj iz pričujoče raziskave lahko le ugibamo. Zelo verjetno je, da nimajo
izdelane metodologije, še bolj pa, da za oceno ni dovolj relevantnih podatkov.
Tudi zato so lahko rezultati analize tehnološke razvitosti dobra podlaga za nadaljevanje
projekta in razvoj metodologije za oceno tehnološke razvitosti. Podatke iz obrtnega registra bi
morali nadgraditi s podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Vendar pa bi lahko po
stopnjah zahtevnosti izdelkov analizirali le tisti del podjetij, ki spadajo po standardni
klasifikaciji dejavnosti v skupine iz SKD od 15 do 37. Poleg tega pa je velik izziv za analizo
tehnološke razvitosti ali pa zgolj za opredelitev tehnološke stopnje nekega podjetja dejstvo, da
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ima podjetje poleg osnovne dejavnosti prijavljene tudi druge dejavnosti, ki so si lahko po
stopnji tehnološke zahtevnosti različne. Poznane raziskave opredeljujejo zgolj tehnološko
stopnjo nekega podjetja ali samostojnega podjetnika glede na njegovo osnovno dejavnost. V
raziskavi smo pokazali, da lahko to pomembno vpliva na natančnost rezultatov, razen če nimamo podatka o deležu izdelkov z neko stopnjo tehnološke zahtevnosti v prihodkih od prodaje.
Resnično stanje v gospodarstvu se zaradi težkih gospodarskih in finančnih razmer v zadnjih
dveh letih vse bolj razgalja. Nekoč glede na glavne kazalnike dobra podjetja postajajo insolventna in gredo v stečaj. Zapiranje podjetij je opaziti tudi med člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Vendar pa se struktura in delež glede na stopnjo tehnološke zahtevnosti
izdelkov oziroma storitev ohranjata. Zato je pomembno ugotoviti, da stopnja tehnološke
razvitosti ni odvisna samo od trenutnega stanja v gospodarstvu, temveč je to dolgoročnejši
kazalnik, ki kaže predvsem na strukturo gospodarstva in stopnjo zahtevnosti izdelkov ter
pomembno določa izhodišče za dodano vrednost. Tako je povečanje dodane vrednosti odvisno
od produktivnosti in učinkovitosti, pa tudi od povečanja tehnološke zahtevnosti izdelkov.
Dodano vrednost poznamo in jo lahko primerjamo z drugimi gospodarstvi. Ne poznamo pa
tehnološke razvitosti, ki bi nam lahko primerjalno povedala, katero povečanje najbolj vpliva na
dodano vrednost.
Zato lahko za tovrstne raziskave oziroma za nadaljevanje raziskave predlagamo dve usmeritvi.
Prva smer je razvoj metodologije, ki bi lahko na podlagi obrtnega registra in podatkov iz javnih
zbirk Statističnega urada Republike Slovenije za neko podjetje, skupino podjetij ali panogo
številsko ocenila stopnjo tehnološke razvitosti. Pri tem izhajamo iz spoznanja, da bi morali
poleg glavne dejavnosti v oceni upoštevati vse prijavljene ali dejansko izvajane dejavnosti in
njihov delež v prihodkih.
Druga smer pa je razvoj metodologije oziroma modela ocenjevanja po vzoru EFQM (European
Foundation for Quality Model) in organiziranje skupine strokovnjakov, ki bi to ocenjevanje
izvajala. Le na ta način se lahko izognemo nenatančnosti samoocenjevanja in netočnosti take
ocene. Taka skupina bi lahko bila tudi v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
Vsekakor pa bo odbor za znanost in tehnologijo z raziskavo nadaljeval in bo skušal zajeti
mala in mikro podjetja tudi zunaj sistema OZS. Poskušali bomo poiskati še nove kriterije
določanja tehnološke razvitosti malih in mikro podjetji, tako proizvodnih kot storitvenih
dejavnosti. V neopredeljenih podjetjih pa bomo skušali poiskati natančnejši odgovor, za
kakšno strukturo podjetji gre in kam jih je sploh mogoče razvrstiti. Z raziskavo tehnološke
razvitosti malih in mikro podjetij skušamo najti številne odgovore na pomembna vprašanja in
skušali bomo poiskati način, kako spodbujati inovativnost podjetji in kako jih vključiti v
sodelovanje z akademsko in znanstveno sfero.
Za zaključek le še misel, ki je nastala med raziskavo. Če veš, kje si, in veš za smer, lahko prideš
do cilja. Če poznaš cilj in ne veš, kje si, pa je govorjenje o pravi smeri le iluzija, ki te lahko
pripelje tudi v prepad. Le redki lahko samo s smerjo dosežejo cilj. Pa še ta običajno ni tisti, ki so
si ga na začetku poti postavili. Poznavanje izhodišča pomeni vedeti in znati in ne samo upati na
srečno naključje. In naše izhodišče je tehnološka razvitost oziroma resnična stopnja tehnološke zahtevnosti izdelkov in storitev.
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Uporabljene kratice
OZS

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

OZT

Odbor za znanost in tehnologijo

UO

Upravni odbor

OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic
Co-operation and Develoment)
MVZT Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo Republike Slovenije
TIA

Agencija Republike Slovenije za tehnologijo (Tehnološka agencija Republike
Slovenije)

SURS Statistični urad Republike Slovenije
GSM

kratica za Global System for Mobile communications, izvorno Groupe Spécial
Mobile, je najpopularnejši svetovni standard mobilnih komunikacij

UMTS Universal Mobile Telecommunications System je ena ključnih tehnologij in
sestavni del tretje generacije (3G) mobilnih sistemov GSM
GPRS General Packet Radio Service je mobilna podatkovna storitev v okviru standarda
GSM
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Poročilo o delu
odbora za znanost in tehnologijo

Slika 13. 1: Podpis dogovora o sodelovanju med OZS in
FERI Univerze Maribor (leta 2005)

Slika 13.2: Podpis dogovora o sodelovanju med
Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Institutom
Jožef Stefan (leta 2006)

V tem poglavju bomo na kratko predstavili pomen odbora za znanost in tehnologijo pri
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ter njegovo dejavnost in dosedanje učinke. Pokazali
bomo na stanje pred in po ustanovitvi odbora, ki z opisom dejavnosti najbolje predstavi pomen
odbora.
Pred ustanovitvijo odbora je imela zbornica podpisanih le nekaj partnerskih pogodb s šolskimi
centri in Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Sodelovanje med inštituti in drugimi fakultetami ter razvojno raziskovalnimi institucijami ni bilo
sistemsko organizirano. Bile so le občasne posamične povezave, predvsem na kakšnih izobraževalnih dogodkih strokovnih sekcij. Z ustanovitvijo odbora za znanost in tehnologijo je
začelo sistematično povezovanje obrti in podjetništva z razvojnimi in akademskimi ustanovami strmo naraščati. Leta 2006 smo podpisali dogovor o sodelovanju z našo največjo razvojno
raziskovalno organizacijo Institutom Jožef Stefan iz Ljubljane, kar v obrtno-podjetniški zbornici štejemo za zgodovinski dogodek. V 2007 je bila podpisana pogodba o sodelovanju tudi s
Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
Odbor za znanost in tehnologijo podpirajo danes številne inštitucije znanja in raziskovalno
razvojne organizacije, pa tudi država. Še posebno je odbor v času svojega mandata odkrito in
dejavno podpiral minister v Službi vlade Republike Slovenije za razvoj dr. Žiga Turk, ki je 21. 2.
2008 podpisal dokument o sodelovanju (številka: 302-2/2008/2, povezovanje obrti, podjetništva in institucij znanja – podpora države).
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Slika 13.3: Podpis dogovora o sodelovanju med Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in fakulteto za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani (leta 2007)

13.1

Pregled dejavnosti odbora za znanost in tehnologijo

V tem poročilu bomo predstavili pomembnejše strokovne dogodke zadnjih treh let, od 2006 do
2009, ki jih je izvedel ali pa pri izvedbi sodeloval odbor za znanost in tehnologijo pri OZS.
Strokovne teme dogodkov in vrsta izbranih vrhunskih strokovnjakov potrjujejo uspešno aktivnost odbora za znanost in tehnologijo pri spodbujanju prenosa znanja in izkušenj in s tem
podlago za uspešnejši tehnološki razvoja znotraj OZS, ki se prenaša v strokovne sekcije, ki
delujejo v sistemu OZS. Odbor je imel doslej več kot 90 sestankov s predstavniki fakultet, institutov in razvojno raziskovalnih organizacij. Organiziral je strokovne seminarje, tehnološke
dneve in štiri izjemno uspešne nanotehnološke dneve ter strokovne dogodke, namenjene
področju energije, imenovane energetski tehnološki dnevi, ter posebna srečanja gospodarstva
in znanosti. V nadaljevanju bomo navedli le nekaj najpomembnejših in odmevnejših dogodkov, kjer so člani odbora sodelovali ali pa organizirali dogodek.
16. in 17. septembra 2006 se je odbor za znanost in tehnologijo udeležil posveta o naprednih
pametnih – inteligentnih materialih na Institutu Jožef Stefan.
30. septembra 2006 je odbor organiziral strokovni seminar, ki smo ga poimenovali Znanost za
gospodarstvo. Seminar je predstavil tehnologije MEMS, sodobne zaslonske tehnologije SED in
laserje v medicini. Predavali so prof. dr. Denis Ðonlagić iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, doc. dr. Boris Majaron iz Instituta Jožef Stefan
in doc. dr. Iztok Kramberger iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerze v Mariboru.
16. februarja 2007 smo na sedežu OZS organizirali strokovni seminar na temo varnosti
nanotehnologij, o kateri je predavala doc. dr. Maja Remškar iz Instituta Jožef Stefan.
3. marca 2007 smo organizirali strokovno ekskurzijo v jedrski reaktor Triga v Brinje pri
Podgorici in Mikroanalitski center (odseka za fiziko nizkih energij) Instituta Jožef Stefan.
Strokovne ekskurzije so se udeležili člani odbora in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko Univerze v Mariboru.
1. januarja 2007 smo organizirali prvo večje srečanje gospodarstva in znanosti v Portorožu.
Dogodek smo umestili v čas Dni slovenske obrti. Na dogodku so sodelovali: prof. dr. Jadran
Lenarčič, direktor Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Karel Jezernik, predstojnik inštituta za
robotiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, prof.
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Slika 13.4: Svečani nagovor ministra vladne službe RS za razvoj dr. Žiga Turka v OZS

dr. Marija Kosec, vodja odseka za elektronsko keramiko Instituta Jožef Stefan, doc. dr. Iztok
Kramberger iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru,
doc. dr. Janko Žmitek, svetovalec direktorja Kemijskega Instituta v Ljubljani, in doc. dr. Marija
Remškar iz Instituta Jožef Stefan.
8. avgusta 2007 smo organizirali strokovni seminar o amorfnih polprevodnikih in o informacijsko-komunikacijskih tehnologijah. Predavala sta, prof. dr. Janez Bešter iz fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in doc. dr. Iztok Kramberger iz FERI – Univerze Maribor.
21. oktobra 2007 smo organizirali strokovni seminar na temo alternativni viri električne
energije, fotovoltaika in varčnost energije. Predaval je doc. dr. Iztok Kramberger iz Fakultete
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.
20. decembra 2007 smo organizirali srečanje gospodarstva in znanosti na OZS v okviru
projekta ERA MORE – CMEPIUS. Udeleženci dogodka so bili predstavniki fakultet, inštitutov in
gospodarstva, vodstvo OZS, člani OZS in drugi. Slavnostni govornik je bil minister službe vlade
RS za razvoj dr. Žiga Turk. Strokovne teme so predstavili, prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor
Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Karel Jezernik, predstojnik inštituta za robotiko Univerze
Maribor, prof. dr. Marija Kosec, Institut Jožef Stefan, prodekan FE, prof. dr. Andrej Žemva, doc.
dr. Maja Remškar in številni predstavniki akademske in znanstvene sfere.
26. januarja 2008 smo organizirali strokovni seminar o najnovejših zaslonskih tehnologijah (SED,
FED, OLED), predaval je doc.dr. Iztok Kramberger iz FERI – Univerze Maribor in Jernej Lipuš.
1. marca 2008 smo organizirali strokovni seminar in praktično delavnico na temo najsodobnejših zaslonskih tehnologij in informacijsko-komunikacijskih sistemov. Predaval je doc.
dr. Iztok Kramberger in drugi predavatelji.
19. marca 2008 smo organizirali tehnološki dan na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Teme so zajemale mikro strukture, MEMS tehnologije, elektronsko keramiko in nanotehnologije. Slavnostni govornik je bil minister službe vlade RS za razvoj dr. Žiga Turk in direktor
Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Jadran Lenarčič. Strokovne teme so predstavili mednarodno
priznani strokovnjaki iz fakultet in inštitutov kot so: prof. dr. Slavko Amon iz Fakultete za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani, prof. dr. Marija Kosec iz Instituta Jožef Stefan, doc. dr.
Maja Remškar iz Instituta Jožef Stefan in drugi.
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10. maja 2009 smo organizirali tehnološki dan in strokovni seminar na temo, stereoskopski
vid in vodikove celice kot vir električne energije. Predavala sta doc. dr. Iztok Kramberger, iz
FERI – Univerze Maribor in prof. dr. Miro Milanović, FERI Univerza Maribor.
16. oktobra 2008 smo v OZS organizirali 2. Nanotehnološki dan. Slavnostni govornik je bil
minister službe vlade RS za razvoj dr. Žiga Turk in direktor Instituta Jožef Stefan prof. dr.
Jadran Lenarčič. Predavatelji strokovnih tem so bili iz Kemijskega Instituta v Ljubljani,
Instituta Jožef Stefan, FERI – Univerze Maribor, FE – Univerza v Ljubljani in drugih fakultet, in
sicer: prof. dr. Boris Orel, Kemijski Institut v Ljubljani, prof. dr. Barbara Simončič, oddelek za
tekstilstvo naravoslovnotehnične fakultete v Ljubljani, prof. dr. Dragan Mihailović, Institut
Jožef Stefan, doc. dr. Maja Remškar, Institut Jožef Stefan, dr. Miro Huskič, Kemijski Institut v
Ljubljani in drugi. Teme so zajemale nanotehnologije v tekstilstvu, nanotehnologije v elektroniki in drugih področjih.
29. novembra 2008 smo organizirali strokovni seminar na temo fotovoltaika in novosti na
področju alternativnih virov energije. Predavali so: Marjan Bezjak, VSŠ ŠC Ptuj, Janez Škrlec,
odbor za znanost in tehnologijo, mag. Darja Harb, ŠC Ptuj, in Vojko Golob, Nove Energije d. o. o.
21. februarja 2009 smo organizirali strokovni seminar na temo informacijsko-komunikacijskih tehnologij in na temo digitalna omrežja ter prihajajoče tehnologije. Predaval je doc. dr.
Iztok Kramberger, FERI – Univerza Maribor in drugi.
25. marca 2009 smo organizirali 3. Nanotehnološki dan na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani. Dogodka se je udeležilo 238 udeležencev iz akademske in znanstvene sfere ter
gospodarstva. Slavnostni govornik je bil direktor Instituta Jožef Stefan prof. dr. Jadran
Lenarčič, direktor direktorata za tehnologijo na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS dr. Aleš Mihelič, generalni sekretar OZS dr. Viljem Pšeničny in Janez Škrlec,
predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS. Predavali so: doc. dr. Dejan Križaj, FE –
Univerza v Ljubljani, doc. dr. Tatjana Rijavec, oddelek za tekstilstvo na Naravoslovno-tehniški
fakulteti v Ljubljani, doc. dr. Marjan Jenko, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, prof.
dr. Boris Orel, Kemijski Institut v Ljubljani, prof. dr. Marija Kosec, Institut Jožef Stefan, prof.
dr. Slavko Amon, FE – Univerza v Ljubljani, doc.dr. Iztok Kramberger, FERI – Univerza v Mariboru, doc. dr. Maja Remškar, Institut Jožef Stefan, mag. Rajko Sabo, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, in dr. Mark Pleško, podjetje CosyLab. Tema
nanotehnološkega dne so bile nanotehnologije v medicini, v tekstilstvu, v informacijskokomunikacijskih tehnologijah, izdelava nanomaterialov za sončne pretvornike in drugo.
30. septembra 2009 je Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS, organiziral svoj že 4.
Nanotehnološki dan. Dogodek je bil organiziran na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Dogodek je slavnostno odprl minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Gregor
Golobič in direktor Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Jadran Lenarčič. Strokovne teme so
predstavili: dr. Peter Panjan iz Instituta Jožef Stefan, doc. dr. Iztok Kramberger iz FERI – Univerza Maribor, doc. dr. Andrej Žnidaršič, Kolektor Tesla Institut, prof. dr. Boštjan Zalar,
Institut Jožef Stefan, in doc. dr. Peter Venturini, Helios d. d. Predstavljene strokovne teme so
bile: razvoj in uporaba nanoplastnih in nanokompozitnih (supernitridnih) prevlek za zaščito
orodij in strojnih delov. Nadalje, nanoelektronika in nanomagnetni materiali v medicini,
tekočekristalni elastomeri – pametni materiali v mikro- in nanoelektronskih sistemih, (MEMSi,
NEMSi), v mikrofluidiki, v senzorski in aktuatorski tehniki, ter kot umetne mišice in uporaba
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Slika 13.5: MOS je leta 2006 obiskal takratni
predsednik države dr. Janez Drnovšek in pohvalil
sodelovanje med odborom za znanost in tehnologijo,
strokovno sekcijo elektronikov in mehatronikov z
Institutom Jožef Stefan, Fakultete za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in
drugimi inštitucijami.

Slika 13.6: MOS si je leta 2007 ogledal takratni minister Vlade RS za razvoj dr. Žiga Turk in si navdušen
ogledal predstavljene prototipe elektronskih in
mehatronskih naprav, ki mu jih je predstavil dr. Iztok
Kramberger in predsednik odbora za znanost in
tehnologijo Janez Škrlec. Pohvalil je sodelovanje in
povezovanje OZS z Institutom Jožef Stefan in z
različnimi fakultetami.

nanotehnologije v premazih. Dogodka se je udeležilo preko 200 udeležencev, obrtnikov,
podjetnikov, predstavnikov znanstveno raziskovalnih institucij, fakultet, šol, šolskih centrov,
študenti, dijaki in drugi. Strokovni dogodek je bil financiran iz projekta EnergyHub in s pomočjo JAPTI in ministrstva za gospodarstvo, ki sta bila tudi partnerja dogodka.
27. oktobra 2009 je odbor za znanost in tehnologijo organiziral Energetski tehnološki dan.
Dogodek je bil organiziran na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerze Maribor. Dogodka se je udeležilo preko 200 udeležencev. Energetski tehnološki dan
je bil organiziran v okviru projekta EnergyHub. Soorganizator je bila fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze Maribor. Dogodek sam pa je bil umeščen v
aktivni proces povezovanja gospodarstva z akademsko in znanstveno sfero. Na Energetskem
tehnološkem dnevu so na temo fotovoltaike in solarnih elektrarn in tovrstnih sistemov
predavali: prof. dr. Gorazd Štumberger, Sebastjan Seme, doc. dr. Mitja Solar in prof. dr. Jože
Voršič. Uvodni nagovor je imel rektor Univerze Maribor, prof. dr. Ivan Rozman. Moderator
dogodka je bil Janez Škrlec.
Skupno število udeležencev na pomembnejših dogodkih v zadnjih treh letih je bilo nekaj tisoč.
Dogodki pa so predstavljeni celovito in vsebinsko tudi na spletnem naslovu:
http://www1.ozs.si/~elektroniki/.

13.2

Druge pomembne dejavnosti in dosežki odbora za znanost
in tehnologijo

Med druge pomembne dejavnosti odbora OZT v obdobju od leta 2006 do 2009 štejemo tudi
povezovanje gospodarstva in znanosti na številnih dogodkih, kot so na primer sejmi, kjer se
znanost in gospodarstvo neposredno srečata, tako s tehnologijami, kot prototipi, izdelki in
idejami. Nekaj takšnih dogodkov je bilo uspešno izvedenih na sejmu elektronike in na
mednarodnih sejmih obrti v Celju (MOS 2006, 2007, 2008 in 2009).
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Slika 13.7: MOS je leta 2008 obiskal predsednik države dr. Danilo Türk in pohvalil sodelovanje med odborom za
znanost in tehnologijo in strokovno sekcijo elektronikov in mehatronikov z Institutom Jožef Stefan, FE Univerze v
Ljubljani, FERI - Univerze Maribor in drugimi Institucijami.

13.3

Pregled pomembnejših dejavnosti odbora
za znanost in tehnologijo v letu 2009

3. februarja 2009 je bil predsednik OZT Janez Škrlec povabljen na svečano podelitev prvih
diplom inženirjem mehatronike na TŠC Kranj. Predsednik odbora je bil na svečanem dogodku
izbran, da skupaj z ministrom dr. Lukšičem podeli priznanja najboljšim študentom mehatronike in da predstavi svoje mnenje v zvezi z razvojem mehatronike in njenim študijem pri nas.
21. februarja 2009 je bil v OOZ v Mariboru strokovni seminar o digitalnih omrežjih in prihajajočih tehnologijah, ki ga je organizirala sekcija elektronikov in mehatronikov s pomočjo
odbora za znanost in tehnologijo pri OZS. Strokovne teme je predstavil doc. dr. Iztok Kramberger iz fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze Maribor.
25. marca 2009 je odbor za znanost in tehnologijo pri OZS organiziral izjemno uspešen 3.
nanotehnološki dan, katerega se je udeležilo 238 udeležencev iz gospodarstva, znanstveno
raziskovalne sfere, šolstva in drugih ustanov. Predavali so vrhunski strokovnjaki iz inštituta
Jožef Stefan, Kemijskega inštituta v Ljubljane, iz FERI – Univerza Maribor, FE – Univerza v
Ljubljani in še iz drugih fakultet. Dogodek je bil namenjen tudi povezovanju gospodarstva in
znanosti. Priprave na tako zahteven dogodek so potekale približno dva meseca. Dogodek pa
brez dvoma sodi med največje dogodke, ki so bili organizirani na ravni OZS na področju
naprednih tehnologij.
5. maja 2009 je Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani povabila odbor za znanost in
tehnologijo na svečani dogodek v hišo eksperimentov v tehniški muzej Bistro. Dogodka se je v

Slika 13.10: Strokovni seminar o digitalnih omrežjih (21. 2. 2009)
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Slika 13.8: MOS 2009 si je ogledala ministrica za
obrambo Ljubica Jelušić in pozdravila sodelovanje
odbora za znanost in tehnologijo z Institutom Jožef
Stefan in s fakultetami ter razvoj in napredek strokovne
sekcije elektronikov in mehatronikov.

Slika 13.9: MOS 2009 si je ogledala ministrica za
notranje zadeve Katarina Kresal in pozdravila
sodelovanje odbora za znanost in tehnologijo z
Institutom Jožef Stefan in z fakultetami ter razvoj in
napredek, ki ga je mogoče zaznati v okviru
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije še zlasti ob
podrobnejšem ogledu sejma.

imenu odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije udeležil
predsednik Janez Škrlec.
13. maja 2009 je Šolski center Ptuj povabil predsednika odbora za znanost in tehnologijo na
svečano otvoritev hiše naprednih tehnologij, ki je bila zgrajena za potrebe višje strokovne šole
za področje mehatronike, avtomatike in robotike. Dogodka so se udeležili ugledni gostje iz
gospodarstva in tudi minister za delo in družino dr. Ivan Svetlik.
19. maja 2009 je bil odbor povabljen na GZS, na tehnološki večer. Predavali so: prof. dr.
Dragan Mihailović, doc. dr. Maja Remškar, doc. dr. Peter Venturini in doc. dr. Andrej Žnidaršič.
Tehnološkega večera se udeležil predsednik odbora Janez Škrlec.
20. maja 2009 je Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru povabila na državno robotsko tekmovanje tudi odbor za znanost in tehnologijo pri
OZS. Dogodka in še zlasti podelitve priznanj se je udeležil predsednik odbora Janez Škrlec, ki je
imel na dogodku tudi uvodni nagovor in podelil priznanja in nagrade najuspešnejšim
tekmovalcem.
23. maja 2009 je strokovna sekcija s pomočjo odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije organizirala strokovni seminar na temo tehnologij OLED, WOLED

Slika 13.11: Ljubljana, 2009 - Gospodarsko razstavišče: 3. nanotehnološki dan, ki se ga je udeležilo približno 240
udeležencev iz gospodarstva in iz znanstvene sfere
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Slika 13.12: Strokovni seminar (23. 5. 2009)

in na temo »electro wetting« zaslonov. Strokovni seminar je bil organiziran v OOZ Maribor.
Predavala sta doc. dr. Iztok Kramberger iz fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze Maribor in Jernej Lipuš iz Philips Slovenija.
26. maja 2009 je Tehniški šolski center Kranj na svečano odprtje novega laboratorija za mehatroniko povabil predsednika odbora za znanost in tehnologijo Janez Škrleca, ki je bil na dogodku tudi slavnostni govornik ob odprtju najsodobnejšega laboratorija tega šolskega centra.
8. in 9. junija 2009 je predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS Janez Škrlec dva
dni sodeloval na industrijskem forumu v Portorožu. Sodeloval je kot predstavnik Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije in kot član organizacijskega odbora industrijskega foruma. Kot
predstavnik odbora je spremljal tudi vsa predavanja, ki so bila organizirana v času trajanja
industrijskega foruma. Udeležil se je tudi okrogle mize na temo gospodarske krize pri nas in v
Evropi. Prvega dne industrijskega foruma se je udeležil tudi sekretar odbora Rudolf Wostner.
16. junija 2009 se je predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS Janez Škrlec udeležil tehnološkega večera na GZS, na katerem so predavali dr. Marko Robnik (FRI), dr. Leon
Žlajpah (IJS) in prof. dr. Igor Kononenko (FRI) ter drugi. Tehnološki večer je bil namenjen
umetni inteligenci in robotiki.
19. junija 2009 se je predsednik odbora Janez Škrlec odzval povabilu na seminar Fakultete za
kemijo in kemijsko znanost Univerze v Mariboru. Tema je bila namenjena učinkovitejši rabi
energije in obnovljivim virom energije. Predavali so strokovnjaki iz gospodarstva in akademske sfere: prof. dr. Peter Glavič, dr. Uroš Merc, Milan Pogačar, Miha Glavič, Andreja Goršek, dr.
Bojan Pahor, prof. dr. Niko Samec in drugi. Seminarja so se udeležili tudi številni obrtniki in
podjetniki.
30. junija 2009 se je predsednik odbora Janez Škrlec udeležil sestanka na inštitutu Jožef
Stefan pri prof. dr. Mariji Kosec. Na njem smo se dogovarjali glede sodelovanja odbora in analizirali nekatere skupne dogodke iz preteklosti. Pogovor je tekel tudi o uspešnem industrijskem
forumu in centrih odličnosti.
30. junija 2009 je odbor za znanost in tehnologijo pri OZS prejel povabilo Fakultete za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze Maribor na tehnološko delavnico
HySyS. Dogodka sem se je udeležil predsednik odbora Janez Škrlec.
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Slika 13.13: Uspešen dogodek v organizaciji odbora za znanost in tehnologijo je bil 4. Nanotehnološki dan, ki se
ga je udeležilo več kot 200 udeležencev iz gospodarstva in iz znanstvene sfere. Dogodka se je udeležil tudi minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič.

10. julija 2009 je odbor za znanost in tehnologijo pri OZS organiziral strokovno ekskurzijo v
laboratorij za organsko fiziko v Ajdovščino. Na tej ekskurziji je predstojnik tega laboratorija
prof. dr. Gvido Bratina udeležencem predstavil razvojne aktivnosti laboratorija na področju
organskih polprevodnikov in organskih polimerov. Člani odbora so si ta dan ogledali tudi
mikroanalitski center inštituta Jožef Stefan in jedrski reaktor Triga v Brinju pri Podgorici.
Strokovne ekskurzije so se udeležili: Bojan Črtalič, Janez Škrlec, Andrej Krajnc in predsednik
odbora za izobraževanje Ignac Šteferl.
30. septembra 2009 je odbor za znanost in tehnologijo pri OZS, organiziral svoj že 4. Nanotehnološki dan. Dogodek je bil organiziran na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Dogodek
sta slavnostno odprla minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič in
direktor Instituta Jožef Stefan prof. dr. Jadran Lenarčič. Strokovne teme so predstavili: dr. Peter Panjan iz Instituta Jožef Stefan, doc. dr. Iztok Kramberger iz FERI – Univerza Maribor, doc.
dr. Andrej Žnidaršič, Kolektor Tesla Institut, prof. dr. Boštjan Zalar, Institut Jožef Stefan, in
doc. dr. Peter Venturini, Helios d. d.
Strokovne teme so bile: razvoj in uporaba nanoplastnih in nanokompozitnih (supernitridnih)
prevlek za zaščito orodji in strojnih delov, nanoelektronika in nanomagnetni materiali v medicini, tekočekristalni elastomeri – pametni materiali v mikro- in nanoelektronskih sistemih,
(MEMSi, NEMSi), v mikrofluidiki, v senzorski in aktuatorski tehniki, ter kot umetne mišice in
uporaba nanotehnologije v premazih. Dogodka se je udeležilo približno 200 udeležencev,
obrtnikov, podjetnikov, predstavnikov znanstveno raziskovalnih institucij, fakultet, šol,
šolskih centrov, študenti, dijaki in drugi. Projekt je bil financiran iz projekta EnergyHub in s
pomočjo JAPTI in ministrstva za gospodarstvo, ki sta bila tudi partnerja dogodka.
27. oktobra 2009 je odbor za znanost in tehnologijo organiziral Energetski tehnološki dan.
Dogodek je potekal na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze
Maribor. Udeležilo se ga je več kot 200 udeležencev. Energetski tehnološki dan je bil organiziran v okviru projekta EnergyHub. Soorganizator je bila fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze Maribor, dogodek sam pa je bil umeščen v aktivni proces
povezovanja gospodarstva z akademsko in znanstveno sfero. Na Energetskem tehnološkem
dnevu so na temo fotovoltaike in solarnih elektrarn in tovrstnih sistemov predavali: prof. dr.
Gorazd Štumberger, Sebastjan Seme, doc. dr. Mitja Solar in prof. dr. Jože Voršič. Uvodni
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Slika 13.14: Odbor za znanost in tehnologijo je uspešno organiziral prvi energetski tehnološki dan, ki je potekal
na FERI – Univerza Maribor. Udeležilo se ga je 206 udeležencev.

nagovor je imel rektor Univerze Maribor, prof. dr. Ivan Rozman in predsednik odbora Janez
Škrlec, ki je bil tudi moderator dogodka.
20. oktobra 2009 je bil odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije povabljen na strokovno ekskurzijo v Acroni v Jesenice. Ekskurzijo je organiziralo društvo
avtomatikov Slovenije (DAS), zlasti pa sta za to zaslužna njegov predsednik, prof. dr. Boris
Tovornik, in član tega društva (hkrati tudi aktualni član odbora) doc. dr. Tomaž Perme. Strokovne ekskurzije se je udeležil tudi predsednik odbora za znanost in tehnologijo Janez Škrlec.
2. decembra 2009 je bil odbor za znanost in tehnologijo povabljen na okroglo mizo na 4.
Slovenski forum inovacij. Okrogle mize smo se udeležili: dr. Matjaž B. Jurič, Znanstveni park
Univerze Maribor, dr. Špela Stres, Institut Jožef Stefan, dr. Janez Bešter, Univerza v Ljubljani,
Janez Škrlec, odbor za znanost in tehnologijo (OZS), Andrea Di Anselmo, Meta Group Italia, dr.
Sašo Jezernik, Altran AG, Švica. Okrogla miza je bila namenjena modernizaciji in inštitutov in
povezovanju gospodarstva in znanosti. 4. Slovenskega foruma inovacij sta se udeležila tudi
sekretar odbora Rudi Wostner in član odbora doc. dr. Tomaž Perme.
4. decembra 2009 je odbor za znanost in tehnologijo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
sklenil dogovor o medijskem partnerstvu z revijo IRT3000. Dogovor pomeni še boljo medijsko
podporo dejavnostim Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na področju prenosa znanja iz
znanstvenoraziskovalnega okolja med člane zbornice, pa tudi podporo odboru in zbornici v
prizadevanjih za prenos izkušenj in potreb članov v znanstvenoraziskovalno sfero ter pri
uveljavitvi teh dejavnosti v strokovni in širši javnosti.
19. decembra 2010 je bil uspešno izveden Drugi energetski tehnološki dan . Organiziral ga je
odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije. Dogodek je bil
potekal v prostorih OOZ Maribor in bil izveden v okviru projekta Innovation 2020. Strokovni
partner dogodka je bila Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko Univerze
Maribor. Medijski partner je bila revija IRT 3000.

13.4

Pregled pomembnejših dejavnosti odbora za znanost
in tehnologijo v letu 2010

Od 27. do 29. februarja 2010 se je sekcija celovito predstavila na mednarodnem sejmu IFAM in
Intronika 2010, ki sta specializirana sejma elektronike, mehatronike, avtomatike in robotike.
Sekcija elektronikov in mehatronikov se je na sejmu predstavila skupaj s ŠC Ptuj, ŠC Velenje,
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Slika 13.15: Drugega energetskega tehnološkega dne sta se udeležila 102 udeleženca.

SERŠ – Maribor, TŠC Kranj, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze
Maribor, Fakulteto za elektrotehniko Univerze Maribor in Institutom Jožef Stefan. Na sejmu so
se v okviru naše sekcije predstavili tudi obrtniki in podjetniki. Ob tej priložnosti sta bila
predstavljena tudi poklica elektronik in mehatronik.
13. februarja 2010 je odbor za znanost in tehnologijo pri OZS za sekcijo elektronikov in
mehatronikov pri OZS v OOZ Maribor organiziral izjemno zanimiv strokovni seminar o prehodu
iz analogne televizije na digitalno. Seminar je zajemal tudi področje najnovejših zaslonskih
tehnologij. Predavali so: doc. dr. Iztok Kramberger iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze Maribor in Igor Funa iz Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije ter mag. Tomaž Bokan iz podjetja Telesis. Udeležba na strokovnem seminarju je bila odlična, saj se je dogodka udeležilo 106 udeležencev.
15. februarja 2010 je bil odbor za znanost in tehnologijo pri OZS povabljen v državni zbor na
razstavo Nano – svetovi. Na razstavo nas je povabil Institut Jožef Stefan. Razstave sta se udeležila predsednik odbora Janez Škrlec in član odbora dr. Tomaž Perme.
25. februarja 2010 je TV Slovenija povabila predsednika odbora Janez Škrleca v oddajo o
elektronskih čutilih. Del oddaje so posneli v Obrtno podjetniški zbornici Slovenije.
3. marca 2010 se je predsednik odbora Janez Škrlec udeležil sestanka na Institutu Jožef
Stefan. Vsebina sestanka je bila namenjena novim tehnologijam in sodelovanju med Institutom Jožef Stefan in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije.
12. marca 2010 je imel odbor za znanost in tehnologijo pri OZS svojo redno sejo. Na njej so
zastavili priprave na 5. Nanotehnološki dan. Odbor pa se je osredotočil tudi na sodelovanje na
Energetski konferenci oziroma na posvet o komunalni energetiki, ki jo je 11. In 12. maja 2010
organizirala Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze Maribor skupaj z Obrtno podjetniško zbornico Slovenije (ob sodelovanju odbora).
17. marca 2010 je bil odbor za znanost in tehnologijo povabljen na svečanost Univerze na Primorskem. Udeležila sta se je predsednik odbora Janez Škrlec in član odbora dr. Tomaž Perme.
19. in 20. marca 2010 je bil odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornici
Slovenije povabljen na sejem inovacij v Izolo. Dogodka se je v imenu odbora udeležil član
odbora dr. Tomaž Perme.
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Slika 13.16: Utrip s sejma IFAM 2010

Slika 13.17: Utrip iz seminarja 13. februarja 2010 v
OOZ Maribor

24. marca 2010 je bil odbor za znanost in tehnologijo pri OZS povabljen na svečano podelitev
priznanj na Institut Jožef Stefan. Svečanosti sta se udeležila predsednik odbora Janez Škrlec in
član odbora dr. Tomaž Perme.
25. marca 2010 je imel predsednik odbora Janez Škrlec sestanek glede sodelovanja na posvetu o komunalni energetiki, ki je bil 11. In 12. maja 2010. Sestanka se je med drugimi vabljenimi
udeležil tudi prof. dr. Jože Voršič iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerze Maribor.
25. marca 2010 je bil odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije
kot partner TC - Semto povabljen na redno sejo zavoda. Seja je bila na Institutu Jožef Stefan.
25. marca 2010 sta se predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS Janez Škrlec in
član odbora dr. Tomaž Perme na Institutu Jožef Stefan udeležila okrogle mize na temo Gospodarska kriza in priložnosti. Moderator okrogle mize je bil direktor Instituta Jožef Stefan prof.
dr. Jadran Lenarčič. Gosti so bili: prof. dr. Dušan Mramor iz Ekonomske fakultete Univerze v
Ljubljani, generalni direktor GZS Samo Hribar Milič, predsednik uprave skupine Gorenje Franjo
Bobinac in predsednik uprave koncerna Kolektor Stojan Petrič.
30. marca 2010 je imel predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS Janez Škrlec štiri
ločene sestanke. Na temo 5. Nanotehnološkega dne se je ob 10. uri na Institutu Jožef Stefan
sestal zi dr. Igorjem Seršo, ob 10.45 pa na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani s prodekanom izr. prof. dr. Mitjan Kalinomu glede in možnosti sodelovanja. Ob 11.30 uri je imel sestanek na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani z vodjo laboratorija za energetiko prof.
dr. Marko Topičem. Sestanek je bil namenjen sodelovanju med FE – Univerza v Ljubljani in OZS.
31. marca 2010 je imel predsednik odbora za znanost in tehnologijo Janez Škrlec sestanek na
Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Prvi sestanek je bil pri prof. dr. Borisu Orlu glede možnosti
sodelovanja med Kemijskim inštitutom in OZS na področju nanopremazov, še zlasti za sončne
absorberje. Drugi sestanek je bil v laboratoriju za polimere KI, pri prof. dr. Majdi Žigon glede
sodelovanja na 5. Nanotehnološkem dnevu.
8. aprila 2010 je odbor za znanost in tehnologijo pri OZS organiziral svoj že 5. Nanotehnološki
dan. Dogodek je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Predavali so: doc. dr.
Dušan Babić, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko prof. dr. Majda Žigon,
Kemijski inštitut Ljubljana, doc. dr. Igor Serša, Institut Jožef Stefan, prof. dr. Damjana
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Slika 13.18: Utrinek s 5. Nanotehnološkega dne

Drobne, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, izr. prof. dr. Mitjan Kalin, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za strojništvo. dr. Bogdan Znoj, Centralni razvoj Helios, d. d, prof. dr.
Spomenka Kobe, Institut Jožef Stefan. Nanotehnološki dan je zajemal naslednje teme:
mikrofluidika na poti v nanotehnologijo, polimerni in nanopolimerni materiali, nanotehnologija v medicini, tribologija in nanotribologija, izdelki nanotehnologij in tveganje, (konvergenca med nanotehnologijami in nanotoksikologijo). Dogodka se je udeležilo preko 150
udeležencev iz gospodarstva, šolske, akademske in znanstvene sfere.
V aprilu 2010 se je predsednik odbora aktivno vključil v razpis Tehnološke agencije Slovenije.
Projekt se imenuje tehnološka energetska vozlišča (INO – 10). V ta namen se je kot predsednik
odbora in pooblaščenec OZS udeležil številnih sestankov s partnerji konzorcija na TECES-u v
Mariboru. Pripravil je tudi vso potrebno gradivo, ki ga je zahteval projekt, vključno z referenčnimi poročili, programom dela in časovnicami.
20. aprila 2010 je bil odbor za znanost in tehnologijo pri OZS prejel povabilo ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter direktorata za tehnologijo na skupni sestanek o
pripravi kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za inovacije v Sloveniji. Odbora za znanost in
tehnologijo sta zastopala Bojan Črtalič in Janez Škrlec. Sestanka so se udeležili tudi
predstavniki GZS, TIA, JAPTI-ja in pristojnih ministrstev.
28. aprila 2010 so predstavniki odbora obiskali razvojni oddelek Iskre Mehanizmi na Gorenjskem. Obiska sta se udeležila predsednik odbora Janez Škrlec in podpredsednik odbora dr.
Iztok Kramberger ter štirje raziskovalci iz FERI – Univerze Maribor. Obiski razvojnih oddelkov
in strokovne ekskurzije, še zlasti ko gre za prenos tehnologij iz akademske in znanstvene sfere
v gospodarstvo in obratno, so del pomembnih aktivnosti odbora za znanost in tehnologijo
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
3. maja 2010 se je odbor odzval na povabilo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
na predstavitev novih tehnologij v hiši eksperimentov Tehniškega muzeja Bistra. Ob tem je bila
izražena želja, da bi odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije
naslednjo leto sodeloval pri promociji tega dogodka. Naslednje leto bo namreč deseta obletnica predstavitve različnih laboratorijev v hiši eksperimentov. Dogodek organizirata Fakulteta
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Tehniški muzej Bistra.
6. maja 2010 je bil predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS povabljen na forum
obrti in na svečano podelitev priznanja Obrtnika leta v Portorož. Dogodka se je udeležil tudi
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Slika 13.19: Utrinek iz 8. tehnološkega dneva, ki se ga je udeležilo 91 udeležencev

sekretar odbora Rudolf Wostner. To leto je to visoko priznanje pripadlo tehnološko zelo
naprednemu članu OZS Anton Kambiču, ki se ukvarja z izdelavo laboratorijske opreme. Odbor
za znanost in tehnologijo tako inovativne in tehnološko napredne obrtnike in podjetnike še
posebej ceni in spoštuje.
6. maja 2010 je bil predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS povabljen na
slavnostno akademijo ob 90. obletnici študija strojništva na Slovenskem in ob 55. obletnici
izdajanja Strojniškega vestnika. Slavnostni gost in govornik na izredno zanimivi in domiselni
prireditvi je bil predsednik države dr. Danilo Türk. Dogodka se je v imenu odbora udeležil doc.
dr. Tomaža Perme. Na dogodku je bil tudi Bojan Črtalič, prav tako član odbora za znanost in
tehnologijo pri OZS.
11. in 12. maja 2010 je odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije je sodeloval na 19. mednarodnem posvetu o komunalni energetiki, ki je bila na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Konference sta
se udeležila Janez Škrlec in Rudolf Wostner. Iz OZS se je 19. posveta udeležil še mag. Andrej
Poglajen in Alenka Prelec. Janez Škrlec je bil kot predsednik odbora za znanost in tehnologijo
tudi v vlogi podpredsednika 19. posveta o komunalni energetiki. OZS je bila soorganizator in je
določene aktivnosti financirala iz projekta Innovation 2020. Janez Škrlec je sodeloval na obeh
dnevih, ko so bile strokovne tematske predstavitve o različnih področjih energetike.
18. maja 2010 je bil odbor za znanost in tehnologijo povabljen na državno tekmovanje v
konstrukciji in vožnji z mobilnimi roboti, ki ga organizira Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Dogodka se je v imenu odbora za znanost in
tehnologijo pri OZS in v imenu sekcije elektronikov in mehatronikov pri OZS udeležil predsednik Janez Škrlec. Na dogodku je imel tudi uvodni nagovor. Za odbor in za sekcijo je to
pomemben dogodek, saj s svojo udeležbo spodbujamo mlade pri razvoju tehniške kulture v
Sloveniji. Naša udeležba na takšnem dogodku pa pomeni tudi dobro sodelovanje OZS s šolami
in Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Na tem
dogodku je sodelovala tudi univerza iz Gradca. Organizatorji tekmovanja so se OZS javno
zahvalili za podporo in za sodelovanje.
28. maja 2010 je odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
organiziral svoj že 8. Tehnološki dan. Dogodka se je udeležilo 91 udeležencev, obrtnikov in
podjetnikov, ter predstavnikov šolske, akademske in znanstvene sfere. Strokovne teme so
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Slika 13.20: S slavnostne podelitev diplom inženirjem mehatronike (TŠC Kranj, 3. 6. 2010)

zajemale nove materiale v elektroniki in energetiki ter nove električne vire energije malih moči
za avtonomno napajanje sodobnih naprav. Del strokovnih tem je bil namenjen tudi
tridimenzionalni televiziji in težavam (glavoboli, slabost in migrena), ki jih ta koncept z
uporabo stereoskopskih očal ustvarja. Tretji tematski sklop je bil namenjen tridimenzionalnim
tehnologijam, hitri izdelavi prototipov, barvnemu tridimenzionalnemu tisku, digitalizaciji
tridimenzionalnih tehnologij in drugo. Uvodni nagovor je imel direktor Instituta Jožef Stefan
prof. dr. Jadran Lenarčič. Drugi govornik je bil generalni sekretar OZS dr. Viljem Pšeničny, ki je
izpostavil vlogo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in izjemni pomen povezovanja gospodarstva in znanosti. Ob tej priliki je Pšeničny na predlog odbora za znanost in tehnologijo ter
organizacijsko-kadrovske komisije pri OZS podelil posebno priznanje doc. dr. Iztoku Krambergerju iz fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze Maribor in
podpredsedniku odbora za znanost in tehnologijo pri OZS. Kramberger je zaslužen član odbora
za znanost in tehnologijo pri OZS za prenos visokih tehnologij v obrtništvo in podjetništvo.
Njegove zasluge so izjemno pomembne tudi za razvoj sodobne obrti in podjetništva. Kramberger je sicer vodja laboratorija za digitalne sisteme in informacijske sisteme na FERI Univerze
Maribor in je podpredsednik sveta za elektronske telekomunikacije Republike Slovenije ter
dvakratni dobitnik najvišjega priznanja naj raziskovalec Univerze Maribor po izboru gospodarstva. OZS mu je ob tej priliki v zahvalo podelila bronasti ključ. Na tem dogodku so strokovne
teme predstavili: prof. dr. Marija Kosec iz Instituta Jožef Stefan, sicer vodja odseka za elektronsko keramiko in nove materiale, ter vodja Centra odličnosti. Drugi predavatelj je bil doc.
dr. Iztok Kramberger in tretji Andrej Žužek iz podjetja IB – PROCADD d. o. o, sicer vodja 3D
oddelka. Tehnično in organizacijsko je 8. Tehnološki dan vodil predsednik odbora za znanost
in tehnologijo pri OZS Janez Škrlec, ki je pomagal tudi pri ureditvi strokovnih tem in vsebin.
Tehnološki dan je dogodek, ki se bo kot uspešen in za obrtništvo in podjetništvo potreben
vpisal med tiste dogodke, ki sodijo tudi v okvir povezovanja gospodarstva in znanosti.
2. junija je odbor od TECES, s katerim je sodeloval v projektu EnergyHub, prejel povabilo na
posvet in predstavitev električnih vozil, še zlasti ultra lahkih vozil za mestno vožnjo. Posvet se
je imenoval Cesla – Mobil in je bil organiziran na Ptuju v projektu čezmejnega sodelovanja.
Dogodka se je udeležilo več članov iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki jih zanima
razvoj električnih vozil, elektronska krmilja, shranjevanje energije, polnjenje in trendi razvoja
električnih vozil pri nas in v svetu. Na dogodku so si udeleženci lahko tudi v živo ogledali
določena vozila in jih preizkusili. Zanimivost je bila tudi v tem, da so električna vozila tesno
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povezana z elektronskimi sklopi, kar je zanimivo še zlasti za člane sekcije elektronikov in
mehatronikov. Predstavljene so bile tudi možnosti, kaj vse bi lahko izdelovala mikro in mala
podjetja. Bili so predstavljeni tudi primeri dobre prakse. Dogodka se je v vlogi predsednika
odbora za znanost in tehnologijo pri OZS udeležil tudi Janez Škerlec.
3. junija 2010 je bil predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški
zbornici Slovenije Janez Škrlec povabljen na svečano podelitev diplom inženirjem mehatronike na TŠC Kranj. Diplomiralo je skupno 37 diplomantov. Kot predsednik odbora mu je pripadla čast, da je imel uvodni nagovor in da je skupaj z podžupanom mesta Kranj podelil priznanja
najboljšim študentom te šole. Obrtno-podjetniška zbornica je pred leti podpisala dogovor o
sodelovanju s TŠC Kranj.
4. junija 2010 je ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo povabilo odbor za
znanost in tehnologijo pri OZS na konferenco Inovativna Slovenija. Dogodka smo se udeležili:
predsednik odbora Janez Škrlec, podpredsednik odbora doc. dr. Iztok Kramberger in član odbora doc. dr. Tomaž Perme. Na konferenci Inovativna Slovenija je s svojo krajšo predstavitvijo
sodeloval tudi dr. Iztok Kramberger, ki je predstavil svoje videnje inovativnosti v Sloveniji ter
težave in prepreke na poti razvoja našega gospodarstva in znanosti. V svoji predstavi je
predstavil tudi aktivnosti odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, in sicer 69 uspešnih strokovnih dogodkov s skupno udeležbo preko 5000 udeležencev. Konferenca Inovativna Slovenija je potekala v hotelu Lev v Ljubljani na pobudo predsednika vlade Republike Slovenije
Borut Pahorja in ministra Gregorja Golobiča. Konference se je udeležil tudi direktor direktorata
za znanost in tehnologijo in industrijo pri OECD ter veliko število udeležencev iz akademske,
znanstvene in gospodarske sfere. Na konferenci Inovativna Slovenija pa je državni sekretar iz
ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo jasno sporočil, da je pri pobudah in
predlogih za oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih predlogov poleg GZS in še nekaterih
sodelovala tudi Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. V pojasnilo je treba povedati, da je
ministrstvo v skupni dokument vneslo tudi predloge, ki sta jih podala Janez Škrlec in doc. dr.
Tomaž Perme. Za OZS je to zelo pomembno dejstvo, saj smo s tem izrazili resno namero, da želimo tudi sami prispevati takšne predloge, ki vodijo k višji stopnji inovativnosti, razvojni naravnanosti in iskanju rešitev za tehnološki preboj in večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva.
7. in 8. junija 2010 je bil v Portorožu dvodnevni Industrijski forum IRT 2010. Obrtno-podjetniška zbornica je bila ob sodelovanju odbora za znanost in tehnologijo glavni partner dogodka,
saj intenzivno podpira razvoj novih tehnologij in novih tehnoloških procesov. Pri oblikovanju
bogatega strokovnega programa dvodnevnega foruma sta sodelovala tudi predstavnika odbora
za znanost in tehnologijo dr. Tomaž Perme in Janez Škrlec. Predsednik organizacijskega
odbora industrijskega foruma je bil Darko Švetak, ki je tudi glavni urednik revije IRT 3000.
Uvodni nagovor je imel predsednik sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije prof.
dr. Marko Jaklič, ki je med drugim povedal: »V svetu je na področju uvajanja novih tehnologij v
prihodnjih 15 letih pričakovati velike spremembe. Če ne bomo za privabljanje tujih podjetnikov in zadrževanje naših naredili kaj resnega, nam trda prede.« Drugi govornik je bil generalni
sekretar OZS dr. Viljem Pšeničny, ki je v uvodnem nagovoru poudaril, da OZS podpira znanje,
odličnost, inovativnost, ustvarjalnost, posodabljanje obrti in tudi vseh drugih dejavnosti. Na
forumu je bilo prvič podeljeno priznanje za najuspešnejše sodelovanje znanstvenoraziskoval-
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nega okolja in gospodarstva na področju inoviranja, razvoja in tehnologij – Taras, ki ga je
podelil predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS in član sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije Janez Škrlec. Za uspešno sodelovanje pri razvoju sistema za avtomatsko končno kontrolo kakovosti elektromotorjev za sesalnike sta priznanje Taras prejela
podjetje Domel, d. d., ter programska skupina Sistemi in vodenje Instituta Jožef Stefan. Za
člane OZS je forum pomenil kontakt z velikimi podjetji, še zlasti pa kontakt z razvojnoraziskovalnimi centri iz industrije. Udeleženci so na industrijskem forumu IRT 2010 prisluhnili
52 prispevkom, ki so predstavljali pregled strokovnih, inovacijskih in tehnoloških dosežkov ter
prebojev domačega znanja. Predstavljene vsebine in 44 razstavljavcev so povzeli zadnje tehnološke dosežke in njihove implementacije v realna produkcijska okolja domače proizvodne
industrije. Industrijskega foruma se je skupno udeležilo 318 udeležencev, med njimi tudi
sekretar odbora Rudolf Wostner.
16. junija 2010 se je predsednik odbora za znanost in tehnologijo odzval na povabilo Kemijskega inštituta v Ljubljani in njegovega direktorja prof. dr. Janka Jamnika na slavnostno
podelitev Preglovih nagrad Kemijskega inštituta za leto 2010. Svečanost je potekala v Grand
hotelu Union v Ljubljani. Na dogodku je bilo izvedeno tudi posebno predavanje akademika
prof. dr. Janeza Levca. Slavnostnega dogodka se je udeležilo veliko predstavnikov akademske
in znanstvene sfere in tudi minister za visoko šolstvo znanost in tehnologijo Gregor Golobič.
Povabilo odboru za znanost in tehnologijo na takšno svečanost pa si seveda štejemo v veliko
čast, še zlasti zato, ker se odbor izjemno prizadeva, da bi navezal dobre in koristne stike z
različnimi inštituti in razvojno-raziskovalnimi inštitucijami.
7. julija 2010 je predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornici
Slovenije prejel posebno povabilo direktorja Centra odličnosti Nanocenter prof. dr. Dragana
Mihailovića na svečano predstavitev organiziranosti tega centra. Center odličnosti – Nanocenter deluje s svojimi partnerji v okviru Instituta Jožef Stefan. Svečanosti se je udeležil tudi
minister za visoko šolstvo znanost in tehnologijo Republike Slovenije Gregor Golobič in direktorica direktorata za znanost pri omenjenem ministrstvu dr. Jana Kolar. Na dogodku je Janez
Škrlec v svojstvu predsednika odbora za znanost in tehnologijo čestital direktorju za uspešno
ustanovitev Centra odličnosti Nanocenter ter ga zaprosil, da bi izsledki razvoja v tem centru bili
na voljo tudi malemu gospodarstvu. Na svečani predstavitvi so se predstavili tudi partnerji s
svojimi dejavnostmi na področju visokih tehnologij in še zlasti s področja razvoja nanotehnologij. Helios je predstavil dr. Peter Venturini, Nanotesla Institut in Kolektor Matej Vidmar,
LPKF Laser & Elektronika d. o. o dr. Boštjan Podobnik, Cinkarno Celje Vladimir Vrečko,
Steklarno Hrastnik Mateja Kotnik, Cetis Barbara Sušin, Gorenje dr. Jana Bezjak. Posamezne
odseke Instituta Jožef Stefan so predstavili: prof. dr. Dragan Mihailović, prof. dr. Igor Muševič,
prof. dr. Spomenka Kobe, dr. Peter Panjan in prof. dr. Boris Turk. Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS si bo v prihodnje prizadeval, da bo postal zunanji partner omenjenega centra
odličnosti. S partnerstvom bomo odprli vrata našim naprednim obrtnikom in podjetnikom do
novih tehnologij in do uporabe drage laboratorijske opreme. Predsednik odbora Škrlec je bil
edini povabljenec iz gospodarstva, razen tistih, ki so že partnerji Nanocentra. Za odbor in še
zlasti za OZS je to veliko priznanje.
14. julija 2010 se je predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije Janez Škrlec udeležil treh pomembnih sestankov na Institutu Jožef Stefan.
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Sestanki so bili namenjeni sodelovanju na skupnih strokovnih dogodkih in aktivni obliki
prenosa znanja in novih tehnologij v mikro in mala podjetja. Prvi sestanek je bil z vodjo odseka
za fiziko trdne snovi F-5 prof. dr. Igorjem Muševičem, drugi sestanek je bil z vodjo odseka
elektronska keramika K-5 prof. dr. Marijo Kosec, tretji pa z vodjo odseka za biokemijo ter
molekularno in strukturno biologijo prof. dr. Borisom Turkom. Sestanki s svetovno priznanimi znanstveniki sodijo v okvir sodelovanja Instituta Jožef Stefan in Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije. Sestanki s predstavniki elitnih razvojno raziskovalnih inštitutov se bodo
nadaljevali skozi celo leto, našim obrtnikom in podjetnikom pa bomo skozi strokovne dogodke
predstavili tehnološke dosežke domače znanosti, pa tudi vse centre odličnosti ter njihovo
organiziranost in poslanstvo.
Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS je zbornico uspešno vključil v mednarodni projekt
E-PRAGMATIC PROJECT, katerega cilj je posodobitev oz. uvedba strokovnega izobraževanja
zaposlenih odraslih na področju mehatronike, avtomatike, robotike, elektronike, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in sorodnih tehničnih ved. Pogodbo o sodelovanju v tem
projektu je v imenu OZS podpisal namestnik generalnega sekretarja Pavel Sedovnik, zasluge za
vključenost zbornice v projekt pa ima predsednik odbora za znanost in tehnologijo Janez
Škrlec. OZS je pogodbo podpisala z nosilcem projekta Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in se tako direktno vključila v omenjeni projekt.
Koordinatorka projekta je doc. dr. Andreja Rojko. Mrežo E-PRAGMATIC sestavlja trinajst
partnerjev in trije pridruženi partnerji iz sedmih evropskih držav. V mreži so zastopane
izobraževalne ustanove, zbornice, podjetja in večja združenja podjetij. Glavni cilj mreže je
posodobitev oziroma uvedba strokovnega izobraževanja zaposlenih odraslih na področju
mehatronike, avtomatike, robotike, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in sorodnih
tehničnih ved tako, da se bodo posodobile vsebine in metode internega izobraževanja industrijskih partnerjev oz. partnerjev iz gospodarstva. Najnovejše znanje in učne metode bodo na
ta način prenesene neposredno iz izobraževalnih ustanov v industrijsko okolje. Del mreže bo
tudi skupnost strokovnjakov E-PRAGMATIC, namenjena izmenjavi znanja in informacij med
vsemi člani mreže in tudi zunanjimi strokovnjaki.
26. avgusta 2010 je imel predsednik odbora sestanek na inštitutu Jožef Stefan in na odseku
K5 in na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Sestanka sta bila namenjena tesnejšemu sodelovanju
z Obrtno podjetniško zbornico Slovenije. Ob tej priliki so na Institutu Jožef Stefan in Kemijskem inštitutu izrazili zadovoljstvo nad ponovno skupno predstavitvijo na sejmu MOS 2010.
Na povabilo ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo Republike Slovenije in
ministra Gregor Golobiča se je predsednik odbora 26. avgusta 2010 udeležil pomembnega
sestanka kot predstavnik OZS in predstavnik odbora za znanost in tehnologijo. Predmet
pogovorov so bile aktualne teme na področju visokega šolstva, še zlasti pa mnenje o novih
izhodiščih nacionalnega programa visokega šolstva. Izpostavljene so bile smernice za programsko binarnost na 1. In 2. stopnji študija ob hkratni uvedbi institucionalne binarnosti. Seje
na ministrstvu smo se udeležili: minister Gregor Golobič, državni sekretar v ministrstvu dr.
József Györkös, dr. Stojan Sorčan iz ministrstva, direktorica direktorata za visoko šolstvo
mag. Majda Širok, dr. Meta Dobnikar, Duša Marjetič, Darinka Vrečko, dr. Rok Rupnik in
predsednik inženirske akademije dr. Matjaž Lukač in Janez Škrlec kot predsednik odbora za
znanost in tehnologijo. Sestanek je bil zelo pomemben tudi z vidika dobrega sodelovanja OZS
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in ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Na sestanku pa je bila izpostavljena
pomembna vloga odbora za znanost tudi v luči večje podpore visokošolskim strokovnim
programom. Očitno je ministrstvo spoznalo, da lahko OZS pomembno sodeluje tudi pri spremembah na področju visokega šolstva.
Od 8. do 15. septembra 2010 se je odbor za znanost in tehnologijo aktivno angažiral na sejmu
MOS 2010. Na razstavnem prostoru sekcije elektronikov in mehatronikov ter sekcije elektro
dejavnosti je odbor poskrbel za strokovno vsebino predstavitve, še zlasti za področje novih
tehnologij. Njegova vloga je bila tudi koordinacija sodelovanja z Institutom Jožef Stefan,
Kemijskim inštitutom, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze
Maribor, FE – Univerze v Ljubljani in drugimi. Aktivno je tudi promoviral tehnološka inovativna
vozlišča, saj je odbor partner v konzorciju projekta INO – 10 (EnergyHub). Naloga odbora na
tem sejmu je bila zelo pomembna, saj je spodbujal inovativnost, pomen prenosa novih
tehnologij v mikro in mala podjetja ter potrebo sodobne obrti in podjetništva po poznavanju
novih in sodobnih tehnoloških procesov. Odbor za znanost in tehnologijo je v povezanosti z
vsemi sodelujočimi partnerji pomembno prispeval k temu, da je sekcija elektronikov in
mehatronikov na tem sejmu prejela zlato priznanje Celjskega sejma – Občine Celje.
17. septembra 2010 je odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije organiziral svoj že 6. Nanotehnološki dan, ki se ga je udeležilo preko 200 udeležencev. 6. Nanotehnološki dan je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Slavnostni
govorniki so bili: direktor Instituta Jožef Stefan prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor direktorata za tehnologijo v ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Aleš Mihelič in
predsednik skupščine OZS Štefan Pavlinjek. Dogodka se je udeležil tudi predsednik sveta za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije prof. dr. Marko Jaklič. Strokovne teme in vrhunske predavatelje je izbral predsednik odbora Janez Škrlec, ki je bil tudi moderator dogodka.
Strokovne teme so zajemale: nanotehnologijo v medicini in zdravstvu, kozmetiki, farmaciji in
v živilstvu, vključno z pametno embalažo in bionanosenzorji. Izpostavljeni so bili varnostni
vidiki nanotehnologije oz. nanomaterialov in zakonska ureditev na tem področju, nadalje
nanoelektronska čutila, možganski in nevrološki vmesniki. Del strokovne predstavitve je bil
namenjen fotoniki na poti v nanotehnologijo, nano biomaterialom in nano biostrukturam ter
pomenu sintezne biologije. Predstavljeni so bili obstoječi biološki sistemi in rekonstrukcija
novih, DNK moduli kot navodilo za izvajanje celičnega programa in področje kemijske sinteze
in uporabe celic za procesiranje informacij. Predstavljena so bili bakterijska ura, bakterijski
števec, virusni senzorji, sintetično in DNK cepivo ter uporaba DNK za pripravo nanometrskih
tranzistorjev. Strokovne teme so predstavili ugledni in mednarodno priznani strokovnjaki:
prof. dr. Boris Turk iz Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Metka Filipič iz Nacionalnega inštituta
za biologijo, prof. dr. Igor Muševič iz Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Roman Jerala iz
Kemijskega inštituta v Ljubljani, doc. dr. Iztok Kramberger iz Fakultete za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru ter mag. Karmen Krajnc iz Urada Republike
Slovenije za kemikalije, Ministrstva za zdravstvo Republike Slovenije. 6. Nanotehnološki dan
je bil v vseh ozirih uspešen dogodek in sodi v kontekst sistematičnega povezovanja gospodarstva in znanosti. Generalni sponzor dogodka je bilo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
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Slika 13.21. Utrinek s 6. nanotehnološkega dne

27. septembra 2010 se je predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS na povabilo
Kemijskega iz Ljubljane udeležil slovesnosti ob podelitvi Acta Chimica Slovenica in predavanja
svetovno priznanega znanstvenika prof. dr. Milan Radića na temo Matematična kemija
omogoča številčni vpis razvejanosti molekul. Dogodka so se udeležili številni znanstveniki iz
različnih inštitucij.
28. septembra 2010 se je predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS na povabilo
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in predsednika organizacijskega odbora prof.
dr. Marko Topiča udeležil 3. Slovenske fotovoltaične konference SLO – PV 2010. Na njej so bili
predstavljeni globalni trendi fotovoltaike v raziskavah, industriji in na trgu, govorili so o raziskavah in razvoju fotovoltaike v Sloveniji, izzivih in ovirah priključevanja sončnih elektrarn na
omrežje ter o fotonapetostnih sistemih in sončnih elektrarnah v Sloveniji, predstavljeni pa so
bili tudi primeri iz prakse. Predsednik organizacijskega odbora konference je bil mednarodno
priznani strokovnjak prof. dr. Marko Topič iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, s katero je OZS leta 2007 podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju. Konference se
je udeležilo preko 200 udeležencev, med katerimi so bili številni visoki predstavniki
ministrstev in industrije. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je bila partner te konference.
28. septembra 2010 nas je Slovenska fundacija za poslovno odličnost (SFPO) povabila na
osrednji dogodek na področju odličnosti - FORUM - SFPO 2010. Po odločitvi kolegija upravnega
odbora OZS in na predlog predsednika odbora za znanost in tehnologijo se je dogodka udeležil
član odbora dr. Tomaž Perme. Dogodek je bil organiziran na GZS. Kratek povzetek dogodka je
dr. Perme predstavil predsedniku odbora Janez Škrlecu in sekretarju odbora Rudolfu Wostnerju na skupnem delovnem sestanku (7. 10. 2010). Kratko poročilo o tem je dr. Perme objavil v
29. številki revije IRT3000.
29. septembra 2010 se je predsednik odbora na posebno povabilo predsednika mednarodne
konference MIDEM 2010 prof. dr. Denis Ðonlagiča udeležil prvega dne konference. Konferenca
MIDEM je namenjena senzorski in aktuatorski tehniki, novim materialom ter novim napravam.
Na njej so predavali domači in tuji strokovnjaki. Strokovne teme bo bile zelo zahtevne in
poglobljene, poudarek pa je bil še zlasti na razvoju novih tehnologij in tehnik izdelave.
6. oktobra 2010 si je predsednik odbora na povabilo Kemijskega inštituta v Ljubljani ogledal
laboratorij za analizno kemijo L04, ki ga vodi dr. Samo Hočevar. Ogled laboratorija sodi v okvir
aktivnosti odbora za znanost in tehnologijo, saj je le na tak način mogoče prenesti koristne
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informacije v OZS in naprej do obrtnikov in podjetnikov. Če ne poznamo tega, s čim se v
kakšnem od laboratorijev ukvarjajo, tudi ni nobene možnosti, da bi prišlo do koristnega
sodelovanja. Laboratorij za analizno kemijo je eden tistih laboratorijev, ki je blizu potrebam
gospodarstva zaradi tehnične opremljenosti, ki omogoča različne analize materialov, struktur
in površin.
Na povabilo Instituta Jožef Stefan in drugih partnerjev je bil odbor za znanost in tehnologijo
pri OZS posebej povabljeni na 3. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij, ki je bila 7.
oktobra 2010 na Institutu Jožef Stefan. Dogodka se je udeležil predsednik odbora Janez
Škrlec. Predavatelji na konferenci so bili mednarodni strokovnjaki s področja prenosa tehnologij iz priznanih inštitucij, kot so MIT, CERN, EPFL in drugi. Konferenco sta z uvodnim nagovorom slavnostno odprla direktor Instituta Jožef Stefan prof. dr. Jadran Lenarčič in dr. Špela
Stres (IJS).
Na povabilo višje strokovne šole ŠC Ptuj in ravnatelja te šole Robert Harba je bil Janez Škrlec
kot predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS in kot poznavalec novih tehnologij
tudi uradno povabljen k sodelovanju pri nastajanju novega poklicnega programa BIONIKA, ki
zaenkrat obstoja le v visoko razvitih državah Evrope in sveta. Gre za multidisciplinarno področje, kjer se prepletajo številne vede: od kemije, biologije, informatike, elektronike, mehatronike, medicine do sodobne energetike in poznavanja nanotehnologij. Škrlec je sodeloval tudi pri
nastajanju poklicnega modula – biomehatronike oz. je ta modul skupaj z inženirjem Robert
Harbom pripravil za potrebe gospodarstva, industrije in šolstva. Po svoji vsebini pa dograjuje
področje mehatronike in zajema sodobno protetiko in inteligentno področje implatantov.
15. oktobra 2010 je bil predsednik odbora tudi kot član Sveta za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije povabljen k sodelovanju v fokusni skupini, ki jo je oblikoval Inštitut za
razvojne in strateške analize (IRSA), ki ga vodi dr. Frane Adam. Prve seje fokusne skupine so se
udeležili: dr. Jurij Žurej kot predstavnik Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
mag. Mojca Skala Komljanec iz Tehnološke agencije Slovenije, Ana Hafner (ASI), dr. Frane
Adam (IRSA), Simona Rataj (GZS), Marjan Drev in Tomaž Grom ter Janez Škrlec (OZS). Na seji so
obravnavali potenciale in ovire v uspešnosti slovenskih inovatorjev. Cilj fokusne skupine je
seveda tudi integracija inovatorstva v strateške dokumente Republike Slovenije, ki se pripravljajo v izhodiščih NRIP oz. RISS.
20. oktobra 2010 so se člani odbora za znanost in tehnologijo pri OZS udeležili konference o
senzorjih in aktuatorjih. Konferenco je organiziral Tehnološki center Semto. Obrtno-podjetniška zbornica je član Semta in je bila zato udeležba članov OZS brezplačna. Konferenca o
senzorjih in aktuatorjih je zanimiv dogodek, saj so na njem predstavljene številne novosti tako
iz Slovenije kot tujine. Konferenca je bila organizirana na Institutu Jožef Stefan. Udeležba
naših članov na takšnih konferencah je izjemno pomembna, saj gre za spoznavanje novih
tehnologij, ki so aktualne še zlasti v industriji.
22. oktobra 2010 je odbor za znanost in tehnologijo organiziral strokovni seminar za
potrebe sekcije elektronikov in mehatronikov na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani. Strokovni seminar je bil že 71. strokovni dogodek doslej in je bil izveden v multimedijski učilnici laboratorija fakultete za elektrotehniko, ki ga vodi prof. dr. Janez Bešter. Teme
seminarja so bile informacijsko-komunikacijske tehnologije in sodobne telekomunikacije.
Razvoj na tem področju je med najhitreje se razvijajočimi tehničnimi in tehnološkimi področji.
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Slika 13.22. Utrip iz seminarja v multimedijski učilnici na FE – Univerze v Ljubljani, 22. 10. 2010

Ker so se seminarja udeležili obrtniki in podjetniki iz OZS, ki se ukvarjajo z različnimi tehničnimi področji, je bil seminar tematsko prilagojen potrebam sodobne obrti in podjetništva. V
uvodu je prof. dr. Janez Bešter na kratko predstavil poslanstvo njihovega laboratorija LTFE in
pomen sodobnih telekomunikacij in večpredstavnosti v naši družbi. Dr. Andrej Kos je na
zanimiv način predstavil sodobne širokopasovne telekomunikacije. Janez Sterle je predstavil
IPv6 in načrtovanje sistemov, Luka Zebec nove storitve in aplikacije v sodobnih telekomunikacijskih sistemih, Matevž Pogačnik storitveno telekomunikacijsko okolje v LTFE in sodobne
načine komuniciranja ter sisteme in naprave, ki se danes uporabljajo tako pri nas kot v svetu.
Udeležencem strokovnega seminarja so drugi sodelavci laboratorijev LTFE predstavili njihovo
delo, razvoj, uporabo sodobnih tehnologij, protokolov, sistemov in naprav. Organizirali so jim
ogled laboratorijev, ki so sodobno opremljeni in privlačni tudi za študente. Laboratorij LTFE
sodi med najsodobnejše laboratorije pri nas. Laboratorij je povezan tudi z gospodarstvom in je
s svojimi strokovnimi storitvami in tehnično opremo na voljo tudi obrtnikom in podjetnikom.
25. oktobra 2010 se je predsednik odbora Janez Škrlec na povabilo direktorice Nacionalnega
inštituta za biologijo v Ljubljani prof. dr. Tamare Lah - Turnšek udeležil svečanosti ob 50-letnici delovanja Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani. Dogodka se je zraven predsednika vlade Borut Pahorja in ministra za visoko šolstvo znanost in tehnologijo Gregor Golobiča
udeležilo veliko predstavnikov akademske in znanstvene sfere. Kot predsednik odbora je od
direktorice inštituta prejel uradno vabilo, da obišče omenjeni inštitut in se podrobneje seznani
z njegovim poslanstvom ter možnostjo sodelovanja med inštitutom in Obrtno-podjetniško
zbornico Slovenije.
3. novembra 2010 je bil sklican prvi sestanek na fakulteti za elektrotehniko računalništvo in
informatiko Univerze Maribor v zvezi z projektom E-PRAGMATIC. Sestanka se je v imenu OZS
udeležil Janez Škrlec. Mrežo E-Pragmatic sestavlja trinajst partnerjev in trije pridruženi
partnerji iz sedmih evropskih držav. V mreži so zastopane izobraževalne ustanove, zbornice,
podjetja in večja združenja podjetij. Glavni cilj mreže je posodobitev oziroma uvedba strokovnega izobraževanja zaposlenih odraslih na področju mehatronike in sorodnih tehničnih ved,
tako da se bodo posodobile vsebine in metode internega izobraževanja industrijskih
partnerjev. Najnovejše znanje in učne metode bodo na ta način prenesene neposredno iz
izobraževalnih ustanov v industrijsko okolje. Del mreže bo tudi skupnost strokovnjakov
E-PRAGMATIC, namenjena izmenjavi znanja in informacij med vsemi člani mreže in tudi zunanjimi strokovnjaki. Trajanje projekta je od 1. novembra 2010 do 31. oktobra 2012. Na sestanku
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na FERI Univerze Maribor so se zbrali vsi sodelujoči partnerji. OZS sodeluje v projektu kot
industrijski partner.
10. novembra 2010 sta se Janez Škrlec in dr. Tomaž Perme na povabilo Ekonomske fakultete v
Ljubljani in prof. dr. Marko Jakliča udeležila konference COBIK 2010. Pozdravni nagovora
sta imela dekan Ekonomske fakultete v Ljubljani prof. dr. Dušan Mramor in Gregor Golobič,
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Cilj konference je bil
odstreti razvojne izzive in strokovni javnosti posredovati ideje in predloge za izboljšanje
notranjega in zunanjega okolja slovenskih visokotehnoloških malih in srednje velikih podjetji
kot jedra gospodarske rasti. Po mnenju strokovnjakov Ekonomske fakultete in udeležencev
konference COBIK 2010 odličnost sicer še ne pomeni popolnost, pomeni pa stremljenje k
udejanjanju novih dosežkov in presežkov. Na prvem srečanju predstavnikov COBIK ter vseh
tistih, ki jim je še kako mar za inovativne razvojne, tehnološke in tržne preboje Slovenije, so
odstirali prav ta razmišljanja: kaj in kdo je lahko Slovenija? Kje se v njenem razvoju nahajajo
visokotehnološka mala in srednje velika podjetja, v kakšnem notranjem in zunanjem okolju
delujejo in kdo pravzaprav so? Kaj jih odlikuje in kaj omejuje ter kje se vidijo v prihodnosti?
Konferenca je bila izjemno zanimiva in koristna tudi za predstavnika odbora za znanost in
tehnologijo pri OZS, ki sta se udeležila te konference, še zlasti še zato, ker tudi v okviru OZS
poteka raziskava tehnološke razvitosti malih in mikro podjetij.
12. novembra 2010 je odbor za znanost in tehnologijo pri OZS organiziral ekskurzijo v BSH
Hišni aparati Nazarje. Ekskurzije so se udeležili obrtniki in podjetniki in podiplomski študentje
fakultete za elektrotehniko računalništvo in informatiko pod vodstvom dr. Iztoka Krambergerja. Celotno ekskurzijo je organiziral in vodil Janez Škrlec, po obratih BSH pa je udeležence
popeljal Toni Pogačar, vodja razvoja BSH. Udeleženci ekskurzije so spoznali mednarodno
uveljavljeno podjetje, ki svoje izdelke trži po celem svetu. Predstavljene so bile proizvodne
tehnologije in sama proizvodnja. Kot zanimivost lahko izpostavimo, da je podjetje v določenih
delih proizvodnje izjemno napredno, da ima velik lasten razvojni oddelek, v katerem je za
slovenske razmere zaposlenih veliko razvojnih inženirjev. Velik del proizvodnje je avtomatiziran in robotiziran. Procesne rešitve proizvodnje so izvedene z mehatronskimi sistemi.
Ekskurzija je bila namenjena tudi predstavitvi tehnoloških in logističnih rešitev ter možnosti
sodelovanja in zaposlitvi tehničnega kadra. Ekskurzija je bila izjemno zanimiva tudi zato, ker
so udeleženci lahko spoznali, da je v kriznih časih mogoče uspešno poslovati, če se izdelujejo
tržno zanimivi izdelki in če ima podjetje urejeno prodajno mrežo. Posebna zanimivost je bil
predstavljen oddelek za proizvodnjo najrazličnejših elektromotorjev.

13.5

Odbor z visokimi tehnologijami na sejmu MOS 2009

Letošnja predstavitev strokovne sekcije elektronikov in mehatronikov ter odbora za znanost in
tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije na največjem sejmu obrti, 42. mednarodnem obrtnem sejmu, ki je bil od 9. do 16. septembra 2009 v Celju, potrjuje, da se visokotehnološki razvoj v malem gospodarstvu počasi le prebuja. Odbor je predstavil napredne
tehnologije, ki jih mnogi še nikoli niso videli, saj prihajajo iz znanosti, namenjene pa so
gospodarstvu. Na razstavnem prostoru so predstavili delovanje sekcije in odbora ter številne
partnerje iz gospodarstva ter raziskovalne in izobraževalne sfere.
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Slika 13.23: Predstavitve rezultatov raziskav in razvoja partnerskih podjetij in inštitucij

Na razstavnem prostoru sekcije je odbor za znanost in tehnologijo poskrbel za to, da so bile
obrtnikom, podjetnikom in seveda tudi drugim obiskovalcem sejma MOS predstavljene nove in
napredne tehnologije, ki so rezultat domačega znanja in razvoja. Razstavo in predstavitev so si
ogledali tudi ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in ministrica za obrambo Ljubica
Jelušić, predstavniki ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, tehnološke agencije TIA, raziskovalne agencije ARRS, fakultet, šolskih centrov ter drugih državnih, izobraževalnih in raziskovalnih institucij.
Zelo nazorno so bili predstavljeni razvojni in že proizvodni primeri izdelkov odseka za elektronsko keramiko (K5) z Instituta Jožef Stefan, ki ga vodi prof. dr. Marija Kosec. Jasno so bile
izražene smernice razvoja elektronskih komponent: izrazito zmanjševanje dimenzij, večja
učinkovitost, povečevanje zanesljivosti in kompleksnosti elektronskih komponent ter čim
manjše obremenitve okolja. To lahko dosežemo z razvojem novih materialov, boljšimi lastnostmi in tehnologijami, ki omogočajo izdelavo kompleksnih miniaturnih struktur (večfunkcijski materiali) in naprav. Odsek K5 je bil izjemno dobro predstavljen tudi z videom, ki je
prikazal posamezne razvojne in proizvodne procese. Predstavljena je bila večuporabnost
(multifunkcionalnost), ki jo dosežemo z združitvijo več materialov v strukture z ustrezno
geometrijo (2D- in 3D-strukture). Fizikalne in kemijske interakcije med materiali namreč
vplivajo na funkcijske lastnosti elementov, zaradi česar je treba izboljšati kompatibilnost in
zmanjšati reaktivnost med posameznimi materiali v strukturah ter razumeti, zakaj so lastnosti
plasti drugačne od volumenske keramike. Predstavljeni so bili številni primeri zaznaval
(senzorjev), na primer zaznavalo tlaka in zaznavalo deformacije tekstila, ter kompleksnih
mikrostruktur.
Odlično je bila na sejmu predstavljena tudi Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, še
posebno Laboratorij za mikrosenzorske strukture in elektroniko (LMSE), ki ga vodi prof. dr.
Slavko Amon. Predstavili so tehnologije mikroelektromehanskih sistemov (MEMS), laboratorij
na čipu, reaktorje na čipu, mikroaktuatorje, krmilno regulacijske tehnologije, inteligentno
večfunkcijsko senzoriko, alternativne vire električne energije, mehatroniko, robotiko, avtomatiko in procesne tehnologije. Veliko zanimanje obiskovalcev sejma so vzbudili razvojni
projekti in modeli priznanega strokovnjaka doc. dr. Iztoka Krambergerja s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. V videopredstavitvah so si
obiskovalci sejma MOS lahko ogledali tudi razvoj nanotehnologij in njihovo vedno večjo
uporabnost v elektroniki, medicini, avtomobilski industriji in na številnih drugih področjih.
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Slika 13.24: Zlato priznanje sekciji elektronikov in mehatronikov na sejmu MOS 2010

Razstavni prostor sekcije elektronikov in mehatronikov je bil verjetno najbolj pester, pa tudi
najbolj raznolik na sejmu MOS, saj so se na njem predstavili številni partnerji sekcije in odbora
za znanost in tehnologijo: Astron, d. o. o., Audiologs, Milenko Glavica, s. p., AX Elektronika, d.
o. o, Eurogrand, d. o. o., Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Institut Jožef Stefan, Kemijski
inštitut v Ljubljani, Makro Team, d. o. o., MIEL Elektronika, d. o. o., PS, d. o. o, iz Logatca,
revije Avtomatika, IRT3000, Svet Elektronike in Ventil, Srednja elektro-računalniška šola
Maribor, Srednja šola tehniških strok Šiška, Šolski center Ptuj, Šolski center Velenje, TECES in
Tehniški šolski center Kranj.
Letos prvič je bila predstavljena tudi skupina foruma sekcije elektronikov in mehatronikov pri
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije z razvojnimi modeli mikrovetrnih elektrarn. To skupino
vodita Marjan Bezjak in Valter Vojska. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, še posebno pa v
odboru za znanost in tehnologijo, se zavedajo, da je treba dati večji poudarek alternativnim
virom električne energije in novim tehnološkim rešitvam, zato bodo tudi v prihodnje podpirali
razvoj fotovoltaike in razvoj vetrnih elektrarn ter seveda nove tehnološke rešitve, ki so šele v
razvojni fazi. Na sejmu MOS 2009 je odbor za znanost in tehnologijo celovito predstavil tudi
projekt EnergyHub, v katerem sodeluje.

13.6

Odbor z visokimi tehnologijami na sejmu MOS 2010

Na sejmu MOS 2010, ki je bil od 8. do 15. septembra 2010 v Celju, je predsednik odbora inten zivno razpravljal z udeleženci sejma in jih čim več seznanjal z delovanjem sekcije elektronikov
in mehatronikov pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije in seveda o delovanju in uspehih
odbora za znanost in tehnologijo pri OZS.
Cilj vseh aktivnosti v času trajanja sejma je bil ugotoviti interes udeležencev sejma, prepoznati
med njimi obrtnike in podjetnike in ugotoviti, s čim se ukvarjajo, kako poznajo posamezne
tehnologije in tudi tehnološke procese ter v kakšno kategorijo tehnološke razvitosti bi jih
lahko uvrstili glede na dejavnost in delo, ki ga opravljajo. Rdeča nit sejemskih aktivnosti je bila
tudi realizacija zadanih ciljev, ki so bili postavljeni v projektu INO – 10 (EnergyHub). Ta
projekt je bil pridobljen v konzorciju petih partnerjev. OZS je bila eden od partnerjev, nosilec
projekta je bil TECES - Tehnološki center za električne stroje iz Maribora, ostali partnerji so še
bili: ZRS Bistra Ptuj, RTC zavod za avtomobilsko industrijo iz Maribora in ZOJA iz Ptuja.
EnergyHub je v bistvu tehnološko inovacijsko vozlišče za okoljske in energetske tehnologije
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Slika 13.25: Razstavni prostor sekciei elektronikov in
mehatronikov na sejmu MOS 2010

Slika 13.26: Na sejmu MOS 2010 se je na razstavnem
prostoru sekcije elektronikov in mehatornikov
predstavil tudi Institut Jožef Stefan z vrhunskimi
prototipi in izdelki.

ter trajnostni razvoj. Razpis je izvedlo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
preko Tehnološke agencije Slovenije. Projektne aktivnosti tega projekta so zajemale informiranje, povezovanje in organizacijo tematskih srečanj, strokovnih dogodkov, kot so tehnološki
in nanotehnološki dnevi in energetske konference in druge strokovne dogodke. Velik
poudarek so partnerji konzorcija dali izobraževanju s področja inovacijskih dejavnosti, cilj pa
je bil doseči večje sodelovanje med gospodarskimi subjekti ter akademsko in znanstveno sfero.
Primer dobre prakse je bil predstavljen prav na tem sejmu MOS 2010, kjer se odbor za znanost
in tehnologijo predstavil v okviru strokovne sekcije elektronikov in mehatronikov pri Obrtno
podjetniški zbornici Slovenije ter prejel zlato priznanje Celjskega sejma Občine Celje za
celovito predstavitev tehnološkega razvoja na področjih elektronike, energetike, mehatronike, avtomatike, robotike, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in nanotehnologij.
Zlato priznanje je odbor prejel skupaj s partnerji, ki so se v tem času neposredno predstavili. To
so bili: Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerze v Maribor, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Šolski center Ptuj, VSŠ ŠC
Ptuj, TŠC Kranj, ŠC Velenje, Kemijski inštitut v Ljubljani, SERŠ Maribor, podjetje Audiologs
Milenko Glavica s. p iz Maribora, Gorosan Roman Goropečnik s. p iz Domžal, PS iz Logatca, Miel
Elektronike (Omron) iz Velenja, Elektro Počivavšek Domžale in medijski pokrovitelji, revija IRT
3000, Ventil, Avtomatika in Svet elektronike, revija Obrtnik ter drugi. V okviru sejemske predstavitve je bil predstavljen EnergyHub in partnerji konzorcija. V okviru sejma je odbor intenzivno spodbujal mikro in mala podjetja k razvoju in uporabi novih in naprednejših tehnologij
in izdelkov, tudi takšnih z nižjimi obremenitvami okolja, učinkovito rabo energetskih virov in
drugo. Zelo intenzivno je obiskovalce sejma obveščal o znanstveno tehnoloških dogodkih,
dosežkih in razvojno tehnoloških rešitvah in priložnostih. Na samem sejmu je odborov razstavni prostor obiskalo nekaj tisoč obiskovalcev, s približno 500 obiskovalci, ki so izkazali interes
za novimi tehnologijami in tehnološkimi procesi, pa so bili vzpostavljeni konkretni kontakti. V
času sejma MOS 2010 pa se je odbor intenzivno lotil tudi zbiranja in analize različnih podatkov,
pomembnih za raziskavo tehnološke razvitostih malih in mikro podjetji, ki nastaja v okviru
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, v njej pa sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki in
svetovalci. Ta raziskava se zaključuje na podlagi zbranih podatkov, še zlasti pa na podlagi
številnih strokovnih dogodkov, kot so tehnološki dnevi, energetske konference in nano90
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Slika 13.27: Predstavitev EnergyHub v okviru sejma
MOS 2010

Slika 13.28: Predstavljene tehnologije so si ogledali
tudi predstavniki Slovenske vojske.

tehnološki dnevi. V tem času je bilo namreč izvedenih točno 71 strokovnih dogodkov, od tega
šest izjemno uspešnih nanotehnoloških dni, ki so vrhunski dogodki, na katerih se neposredno
srečata gospodarstvo in znanost. Na vseh teh dogodkih je imel odbor doslej skupno nekaj več
kot 5240 udeležencev. MOS 2010 je bil kot nalašč dogodek, ki je omogočil veliko različnih
aktivnosti ob izjemnem številu obiskovalcev in ponudil možnosti za dokončanje raziskave o
tehnološki razvitosti malih in mikro podjetij in za ocenitev stanja kot izhodišča za nadaljnje
raziskave na tem področju.

13.7

Sodelovanje z mikro in malimi podjetji

Odbor za znanost in tehnologijo v sodelovanju s sekcijo elektronikov in mehatronikov dejavno
podpira mikro in mala podjetja ter z njimi sodeluje na sejmih in drugih strokovnih dogodkih.
Primer takega sodelovanja je vsekakor predstavitev partnerskih podjetij in inštitucij ter drugi
dogodki na mednarodnem sejmu obrti v Celju. Z nekaterimi podjetji pa člani odbora in sekcije
še posebej dejavno sodelujejo, zato jih v nadaljevanju še posebej predstavljamo.

13.7.1

Sodelovanje s podjetjem Astron, d. o. o.

Podjetje ASTRON, d. o. o., sestavlja mlad, zagnan tim z izjemnim strokovnim znanjem na
področju informacijskih tehnologij, z vrsto razvojnih projektov in lastnih inovacij.
Vizija podjetja
S stalnim vlaganjem v znanje, zaposlene ter raziskovalno opremo postati vodilno raziskovalno
- razvojno podjetje na področju specialnih rešitev elektronsko informacijskih sistemov in
produktov visokotehnološke narave.
Načrtovanje, optimiziranje in implementacija strojne opreme po meri
Po naročilu razvijajo vrhunske elektronske strojne in programske rešitve do prototipa po
veljavnih standardih z vso potrebno dokumentacijo in tehnično mapo, po dogovoru lahko
rešitve izdelajo maloserijsko. Prav tako poskrbijo za vsa potrebna testiranja, verifikacijo in
pridobitev zahtevanih certifikatov CE. Vrhunsko znanje, izkušnje, hitrost in ugodne cene
jamčijo za izdelke, ki njihovim partnerjem zagotavljajo konkurenčno prednost.
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Slika 13.29: Kolibri je inovativni izdelek podjetja Astron, d. o. o.

Med njihovimi ključnimi izdelki so rešitve GSM, GPRS, UMTS, IP, rešitve VoIP in avtomatizacija
za pametni dom, avtomatizacija in procesna elektronika za industrijo, daljinsko krmiljenje in
telemetrija, varnostna elektronika ter namenske mikrokrmilniške, mikroprocesorske in vgrajene rešitve.
Iskanje idej in inovativnih rešitev v elektrotehniki in informatiki predstavlja eno izmed njihovih primarnih dejavnosti. Partnerjem ponujajo vrhunske razvojno-raziskovalne zmogljivosti.
»Predstavite nam ideje ali določene tehnične probleme, ki jih bomo v najkrajšem možnem času
preučili. Na podlagi pogovora bomo, upoštevajoč vaše želje in veljavne standarde, pripravili
analizo možnih rešitev in jih ocenili. Vodili vas bomo od ideje do prototipa, izvedli bomo vsa
potrebna testiranja in pridobili vse želene certifikate. Za podporo vaši proizvodnji bomo
izdelali vso potrebno dokumentacijo in tehnične mape. Če pa je vaš projekt že v teku in bi pri
tem želeli pomoč ali pa bi želeli najti še druge možne rešitve, se za svetovanje obrnite na nas,«
sporočajo z omenjenega podjetja.
So usposobljen, učinkovit in dobro opremljen razvojni tim, z izkušnjami in dobrim poznavanjem najsodobnejših trendov dizajna strojne in programske opreme na svetovni ravni. So
zagnani ekipa, ki razpolaga z vrhunsko opremo in lastnim laboratorijem ter z vsem potrebnim
znanjem za skoraj katerikoli izziv.
Projekt avtonomno leteče plovilo Kolibri
Projekt Kolibri obsega razvoj kompaktnega brezpilotnega letečega plovila z možnostjo lebdenja in visoko stopnjo avtonomnosti, ki omogoča napredne metode nadzora in zbiranja
raznih podatkov iz človeku oddaljenih, nevarnih ali celo nedostopnih lokacij. Vodenje plovila
je izvedeno s pomočjo profesionalne igralne palice in osebnega računalnika, naslednja verzija
pa bo imela vodenje izvedeno na človeku intuitiven način z uporabo napredne stereoskopske
senzorike s sledenjem premikov uporabnikove glave in tridimenzionalnega prikaza, ki deluje v
domeni razširjene resničnosti s prepletanjem preslikane avdio-vizualne realnosti in grafičnega
prikaza telemetrijskih senzorskih informacij. Zadan koncept razvoja brezpilotnega plovila
izraža visoko stopnjo inovativnosti v svetovnem merilu, predvsem na področjih vodenja, avtonomnosti in napredne senzorike. Komercialna uporaba predstavljene leteče platforme bo
korenito izboljšala storilnost aktualnih konceptov in postopkov varovanja, nadzora in pridobivanja informacij v najširšem obsegu aplikacij z možnostjo avtomatizacije omenjenih postopkov. Kolibri deluje podnevi in ponoči, je skorajda neslišen, je kompakten in mobilen.
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Slika 13.30: Paleta izdelkov podjetja Loop, d. o. o iz Maribora pod sloganom po poti znanja in razvoja

Funkcionalnost letečega plovila definirajo specifični uporabniki s svojimi željami in potrebami, modularnost naprednih senzorskih sistemov omogoča vsestransko funkcionalnost. Kompaktnost in modularni koncept konstrukcije omogočata prenos leteče platforme in podporne
periferije samo v enem kovčku ali nahrbtniku, kar zadanemu konceptu daje veliko mobilnost
in izjemno kratek odzivni čas ob morebitni intervenciji. Dovršenost stabilizacije zračnega
plovila in vgrajene avtomatizirane rutine vzleta, pristanka, vračanje na izhodiščno točko
zagotavljajo splošno enostavno in učinkovito vodenje. Oseba, ki upravlja z plovilom, je zmožna
samostojnega upravljanja s platformo že po minimalnem času treninga. Ključne ciljne skupine
avtonomnega letečega plovila Kolibri so predvsem nacionalne inštitucije, kot so vojska,
policija, obveščevalne službe, carina, gasilske enote, gorske reševalne službe ter industrija,
geodetske službe in zasebna podjetja za varovanje. Poglavitne prednosti predstavljenega
koncepta so ugodna prodajna cena izdelka in velika uporabna vrednost, kar potencialnim
kupcem povrne investicijo v najkrajšem možnem času.
Letalo ima premer 90 cm in maso 380 g. Poganjajo ga štirje brezkrtačni motorji moči 120 W, ki
jih napajajo Li-PO baterije. Uporabnik z njim upravlja s profesionalno igralno palico,
priključeno na osebni računalnik, in industrijskim komunikacijskim vmesnikom Bluetooth
100 mW. Za stabilizacijo skrbijo mehanski giroskop, štirje elektronski giroskopi, štirje pospeškometri v izvedbi MEMS. Druga zaznavala so še UZ, IR senzorji. Prenos video signala poteka po
brezžičnem PAL 1.2 GHz. Letalo lahko prenaša breme mase 1800 g. Čas avtonomnega letenja je
30 minut.
Vir: http://www.astron.si/Astron.html

13.7.2

Sodelovanje s podjetjem Loop, d. o. o.

Podjetje Loop d. o. o iz Maribora je ustanovil lastnik in zdajšnji direktor podjetja Darko Novak
leta 2007. Pred tem je podjetje z istim imenom od leta 2001 delovalo kot Darko Novak, s. p.
Podjetje se ukvarjalo z video nadzorom in je zastopnik za številna tuja podjetja, ki so bila
proizvajalec video nadzornih sistemov in naprav. Podjetje Loop je bilo med prvimi v Sloveniji,
ki je ponujalo storitve IP. Zaradi vedno večjega povpraševanja po inovativnih rešitvah in zaradi
večjega obsega dela se je podjetje Loop preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo. Leta
2007 so začeli z razvojem lastnih sistemov in rešitev za mobilni video nadzor (GPRS, EDGE,
UMTS in HSDPA) in z vmesnikom IP za analogne domofonske sisteme. Podjetje se povezuje
z fakultetami in inštituti, še zlasti s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
RAZISKAVA TEHNOLOŠKE RAZVITOSTI MALIH IN MIKRO PODJETIJ
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Slika 13.31: Podjetje AudioLogs je inovativno in razvojno naravnano mikro podjetje.

Univerze v Mariboru. Redno se udeležujejo vseh strokovnih dogodkov, ki jih organizira odbor
za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
Podjetje Loop spada danes med inovativna visokotehnološka podjetja. Distribuirajo visoko
profesionalno opremo in napredne rešitve podjetjem, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, prodajo
in nameščanjem video nadzornih in varnostnih sistemov. Podjetje Loop s svojimi strokovnjaki
ponuja celovite strokovne in tehnične rešitve. Posodablja in prilagaja sisteme in naprave po
želji naročnika in glede na stopnjo zahtevnosti uporabe. Podjetje razvija lastne elektronske
naprave in sisteme ter programske rešitve. Pri svojem razvoju eksperimentalno uporabljajo
nove materiale in tehnologije. Z velikim zanimanjem spremljajo razvoj nanotehnologije, še
zlasti nanoelektronike.
Ker podjetje spremlja dejavnosti odbora in išče kontakte z znanstveno raziskovalnimi
institucijami, je tudi v raziskavi izpostavljen kot primer dobre prakse. Podjetnik Darko Novak
pa je tudi član strokovne sekcije elektronikov in mehatronikov pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije. Svoje izdelke in storitve predstavlja tudi v okviru sekcije na sejmih elektronike in na
mednarodnem sejmu obrti v Celju (MOS).
Vir: http://www.loop.si/

13.7.3

Sodelovanje s podjetjem AudioLogs, Milenko Glavica, s. p.

Podjetje AudioLogs, Milenko Glavica s. p je bilo ustanovljeno leta 2001. V začetku se je podjetje
ukvarjalo z profesionalno avdio tehniko, ozvočenji, snemanji ter distribucijo in vzdrževanjem
profesionalne opreme. V zadnjih treh letih se je mikro podjetje lotilo lastnega razvoja določenih komponent. Med te spadajo multikanalni ojačevalniki s stikalnim usmernikom za
posebne potrebe komunikacije oziroma sporočanja z mobilno in fiksno zvočno instalacijo za
objekte, ki so namenjeni predavanju v učnih izobraževalnih procesih, in za konferenčne sisteme. Lotili so se sistema reprodukcije okoljskega (ambientnega) zvoka. Za posebne mobilne
aplikacije so sami razvili stikalni avdio usmernik z majhno težo, visokim izkoristkom (95 %) ter
nizkim THD in ničelnim šumom, kar je za avdio aplikacije še posebej pomembno. Večina
končnih avdio stopenj je postavljenih v visokem oziroma digitalnem razredu kakovosti D
(D-razred), ki v vezju uravnava mirovni tok, kot odpiranja tranzistorjev, moč in drugo. Podjetje
uspešno razvija avdio izdelke po naročilu za posebne uporabe digitalnega procesiranja
signalov DSP, še zlasti kot dodatek profesionalno snemalnim aplikacijam. Sami nastavijo
(konfigurirajo) digitalne kretnice sistemov 5.1 za kino, EQ-je, multiband kompresorje, poseb94
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Slika 13.32: Eksperimentalna platforma inteligentnega multifunkcijskega vmesnika

ne elektronske efekte po želji naročnika in specialne zakasnitvene linije (delay line). V svoje
aplikacije vgrajujejo novodobne mikrokontrolerje in s pomočjo vezij FPGA rešujejo zahtevne
aplikacije za posamezne naročnike naprav in sistemov. Ukvarjajo se tudi z razvojem multipredvajalnikov, ki bi univerzalno pokrivali vse potrebne formate in standarde po dostopni ceni
za kupca. Podjetje se usmerja zlasti na prilagoditev zahtevam naročnika. Ukvarja pa se tudi z
razvojem drugih naprav, kjer se zahteva poznavanje naprednih tehnologij, kot so mikro in
nanotehnologije, in uporaba naprednih, pametnih materialov naslednje generacije. Mikro
podjetje AudioLogs se povezuje s fakultetami in inštituti. Udeležuje se strokovnih dogodkov,
ki jih organizira odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
Lastnik podjetja AudioLogs Milenko Glavica pa je tudi član strokovne sekcije elektronikov in
mehatronikov in je tudi zaradi dostopnosti podatkov predstavljen kot primer dobre prakse.
Podjetje AudioLogs svoje izdelke in storitve redno predstavlja na mednarodnem sejmu obrti v
Celju (MOS). Na sejmu MOS 2010 je prejel bronasto sejemsko cehovsko priznanje za inovativne
izdelke in prototipe.
Vir: http://www.audiologs.com/fpodjetje.html
Kot zanimivost je potrebno omeniti tudi posebno inovacijo, ki jo je prijavil Milenko Glavica
skupaj s soavtorjem Janez Škrlecem, inženirjem mehatronike in samostojnim podjetnikom in
raziskovalcem; http://www.audiologs.com/janezskrlec/kontakt.html
Inovacija je bila prijavljena na 5. Slovenskem forumu inovacij na naslovu:
http://www.foruminovacij.si/resources/files/sfi/doc/Seznam_prijavljenih_inovacij-5.SFI.pdf
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Mnenje komisije, ki je ocenjevala inovacijo za 5. SFI
Ocena pod ID 140 je 87 0,575
Inovacijo sta prijavila dva avtorja,
Milenko Glavica in Janez Škrlec
Glede na sposobnost samodejnega prilagajanja inteligentnega multifunkcijskega vmesnika v
vsak kompleksnejši sistem gre za revolucionarno poenostavitev uporabe najrazličnejših
senzorjev (tudi bio in bionano senzorjev) v povezavi z drugimi enotami ali sistemi. Iz tega
razloga predstavlja inovativni izdelek svojevrstno novost na svetovnem tržišču, zaradi česar je
njegova uporabna vrednost v primerjavi s konkurenco zelo velika. Ker je prijavljena invencija
šele v fazi konceptualnega osnutka (prototipne rešitve), je nekoliko težje določiti praktično
izvedljivost prijavljenega izuma.
Inovacijo predstavlja multifunkcijski inteligentni vmesnik MIV 2010, ki poenostavlja uporabo
najrazličnejših senzorjev, tudi bio in bionano senzorjev v povezavi z drugimi sistemi.
Sposoben bo zaznavati različne vrednosti in se prilagoditi želenim standardom in protokolom.
Deloval bo tako, da ne bo vplival na merjene veličine. Samodejno se bo tudi inicializiral v
različnem modusu uporabe. Gre za zelo kompleksen sistem, ki pa je skopo predstavljen zaradi
zaščite znanja, ki še ni patentirano. Zato ni mogoče natančneje oceniti celotne dejanske
inovativnosti MIV 2010, izvedljivosti in konkurenčne sposobnosti.
Rešitev pomeni izboljšavo in poenostavitev uporabe obstoječih senzorjev v povezavi z drugimi
funkcionalnimi enotami ali sistemi. Pomembna lastnost je sposobnost prilagoditve različnim
aplikacijam. Zaradi široke uporabnosti in enostavne uporabe ocenjujem, da ima velike
možnosti uspešne komercializacije. Je v fazi prototipne rešitve, ki še ni zaščitena s patentom.
Za predlaganje izboljšav bi moral imeti na razpolago še več informacij o tehnološki zasnovi in
razvoju inovativnega izdelka, kot sta jih v prijavi podala avtorja prijavljene invencije. Svetujem
izdelavo prototipa in patentno zaščito, če je mogoča. V multifunkcionalnosti priporočam
omejitev, še posebej na povsem novih področjih elektronike, kjer rešitve in potrebne
karakteristike vezij še niso dovolj poznane. Iz prijave še ni povsem razvidna stopnja
dodelanosti prototipa in izvedljivost ideje, zato svetujem najprej dokončno izvedbo in potem
eventualno patentiranje, potem šele prikaz v javnosti.
Glede na izjemno rast na področju uporabe senzorjem ocenjujem, da ima ob uspešnem
nadaljnjem razvoju in pretvorbi v industrijsko uporabo rešitev veliko možnost tržnega preboja.
Prof. dr. Matjaž B. Jurič
Strokovna komisija SFI
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Stanje avtomatizacije v Sloveniji
Pripravil prof. dr. Boris Tovornik, Univerza v Mariboru in Društvo avtomatikov Slovenije

14.1

Uvod

V okviru Društva avtomatikov Slovenije se že vrsto let ukvarjamo s problemi avtomatizacije v
slovenskem prostoru. Da bi bolje identificirali stanje, smo v preteklih letih že večkrat izvedli
anketo o stanju avtomatizacije v Sloveniji. Vanjo smo vključili izvajalce oziroma izvajalska
podjetja, pa tudi uporabnike. Študije in analize so pokazale, da Slovenija zaostaja za
zahodnimi državami za približno 10 let in se ta razlika v zadnjem obdobju ni zmanjšala. Kriza,
ki nas je doletela, pa je te razmere samo še poslabšala, čeprav bi jih lahko izboljšala. Sedanje
stanje smo skušali prikazati s pomočjo nekaterih rezultatov zadnje ankete, v kateri je
sodelovalo le 31 podjetij od skupaj 132 vprašanih. Vendar je tudi ta vzorec dal relevanten
odgovor na večino vprašanj.

14.2

Rezultati ankete

Avtomatizacija kot interdisciplinarna in široko razpršena disciplina bistveno vpliva na povečano konkurenčnost delujočega gospodarstva, zato je pričakovati, da bo našla široko podporo
v družbi in bodo podprti tudi projekti, ki na to temo nastajajo v podjetjih in v sodelovanju z
univerzo. Vendar stanje žal ni povsem tako. Prav tako je primerjava med stanjem v tujini in stanjem pri nas pokazala, da so v Sloveniji poudarki še vedno na osnovnih funkcijah avtomatizacije in informatizacije, v tujini pa gre razvoj v smeri integracije in optimizacije. Pri nas je še
vedno največji poudarek na tehnologiji, v tujini pa se vse bolj uveljavlja ravnotežje med
tehnologijo, organizacijo in človekom. Trditve izhajajo iz rezultatov ankete, ki je zajemala
mikro, mala in srednja podjetja iz področja avtomatizacije. Velikih podjetij pri nas nimamo, je
pa tudi srednje velikih samo 13 %, vsa ostala so mala (do 50 zaposlenih) in mikro (do 10 zaposlenih) podjetja.
Podatki kažejo, da predstavlja največji obseg opravljenih storitev izvedba projektov, najmanj
pa delo z uporabniki. Podatek iz slike 14.1 pove, da največji delež ustvarjenega prometa še vedno zavzema procesna avtomatizacija, najmanjši pa vpeljava poslovnih informacijskih sistemov.
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Pri tem moramo ugotoviti, da večina podjetij zastopa in prodaja strojno opremo tujih proizvajalcev. 31 anketiranih podjetij zastopa kar 80 tujih proizvajalcev, medtem ko je delež lastne
strojne opreme še vedno majhen. Ravno obratno je pri programski opremi, kjer je rahlo v prednosti lastna, doma razvita oprema. V anketi je naštetih samo 31 tujih proizvajalcev programske
opreme, ki jih zastopa 31 anketirancev.
Zanimalo nas je, katere storitve oziroma funkcije v okviru avtomatizacije naprav, procesov in
objektov se najpogosteje izvajajo. Kot lahko razberemo iz slike 2, so glavne aktivnosti predvsem:
• izvedba in montaža raznih gradnikov avtomatizacije in naprav oziroma strojev,
• vzdrževanje sistemov in servis opreme, ki so jo predhodno vgradili,
• načrtovanje in izvedba vodenja različnih procesnih sistemov vodenja in nadzora
vodenja,
• napredne komunikacijske tehnologije, kot so ethernet, GSM, WLAN…
Najmanj podjetij se ukvarja z izvedbo in montažo robotskih celic. Med podjetji ni velike razlike,
saj se skoraj vsi anketiranci ukvarjajo z vsem naštetim.
Podjetja ponujajo predvsem storitve, ki jih pojasnjuje slika 14.3. Večinoma je to implementacija posameznih programabilnih logičnih krmilnikov (PLK), visokozmogljivih digitalnih
komunikacij (kot so ETHERNET, PROFIBUS) pa tudi inteligentni senzorji in aktuatorji. Ta tri
področja prevladujejo. Vendar se v večini primerov kot končno rešitev strankam ponuja sistem,
ki obsega več naštetih rešitev, saj so te močno korelirane in ena brez druge ne morejo delovati.
Zanimivo je dejstvo iz slike 14.4, da je večina rešitev enostavnih, klasičnih postopkov, ki ne
zahtevajo veliko teoretičnega znanja in znanja s področja najnovejših visokih tehnologij.
Moramo se vprašati, ali te rešitve zahtevajo naročniki ali pa ponudniki ne ponujajo rešitev z več
vgrajenega oziroma zahtevanega znanja.

Slika 14. 1: Delež prometa podjetja, ustvarjenega na
posameznem nivoju
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Slika 14. 2: Prevladujoče storitve, ki se navezujejo na
avtomatizacijo naprav, procesov ter objektov
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Avtomatizacija je proces, ki zahteva visoko izobraženega strokovnjaka, ki mora imeti solidno
teoretično in tehnološko znanje, za katerega naj poskrbita obe univerzi, ki izobražujeta
avtomatike. Ti ljudje predstavljajo večino naše kadrovske baze, saj je v Sloveniji trenutno zelo
malo zaposlenih tujcev ali diplomantov s tujo diplomo. Po stopnji izobrazbe prednjači
univerzitetna diploma pred visokošolsko strokovno smerjo (slika 14.5). Podjetja zaposlujejo
zelo malo doktorjev in magistrov. To pa pogojuje tudi smer razvoja podjetja, saj tista podjetja,
ki nimajo zaposlenih raziskovalcev z doktorati težje formirajo lastno raziskovalno skupino,
usmerjeno v razvoj novih produktov in inovacij. To je pa direktno povezano z višjo dodano
vrednostjo in konkurenčnostjo za širše trge. Anketa kaže, da ima približno 20 % podjetij
organizirano raziskovalno skupino in registrirane raziskovalce.
Tudi v prihodnje bodo, po podatkih iz ankete, najbolj iskani strokovnjaki s (staro) univerzitetno diplomo pa tudi diplomanti bolonjske druge stopnje. V prihodnje bo nekoliko večja
potreba po doktorjih v gospodarstvu, vendar je to pričakovano povečanje zelo malo (slika
14.6).
Prevladujoče študijske smeri bodo tudi v prihodnje avtomatika pa tudi novi program mehatronika, ki je že dal prve diplomante. Večino projektov izvajajo podjetja z lastnimi kadri, zelo
malo si pomagajo s sodelavci iz tujine.
Manjkajoča znanja, po oceni anketirancev, so prikazana na sliki 14.7. Govori o slabosti naših
izobraževalnih programov in manjkajočih znanjih naših diplomantov. Podjetja pričakujejo več
znanja s področja informacijskih tehnologij in več znanja s področja specifičnih znanj iz novih
področij, kot so na primer strojni vid, moderne komunikacije, RFID, optika itd.
Da bi delodajalci dobili diplomante z znanji, ki jih želijo, bi lahko veliko storili tudi sami.
Podjetja bi morala začeti s prakso, da bi prihodnje sodelavce iskala že med študenti nižjih
letnikov in jih s štipendiranjem in usmerjanjem pri študiju (pomoč pri izbiri izbirnih predmetov
in tem diplomskih nalog in seminarjev) usmerjala v znanja, ki jih pričakujejo. Današnji

Slika 14. 3: Storitve , ki jih ponujajo podjetja na
področju avtomatizacije in informatizacije proizvodnje

Slika 14. 4: Postopki in metode, ki jih podjetja
največkrat ponujajo svojim strankam

RAZISKAVA TEHNOLOŠKE RAZVITOSTI MALIH IN MIKRO PODJETIJ

99

bolonjski študij omogoča veliko izbirnost predmetov, ki naj študenta pripelje do diplome iz
izbrane specifične problematike.
Žal razmere niso take, saj večina podjetij išče sodelavce s pomočjo razpisov in izbirajo med že
diplomiranimi kandidati in zelo malo s štipendijami in sodelovanjem pri formiranju diplomata,
kot to počno po svetu. Te razmere kaže slika 14.8.
Večina meni, da bo v prihodnje prišlo do pomanjkanja tehniških kadrov, zato na prvem mestu
predlagajo animiranje in predstavitve v srednjih šolah, kar univerze intenzivno počno, vendar
so tukaj potrebni drugi vzvodi. V prvi vrsti je potrebno urediti status inženirskega poklica in
študija v naši družbi kot celoti. Ta je na žalost zelo slab, kar odganja dijake od misli, da bi se
zanimali za študij tehnike. Drugi problem so plače oziroma materialno stanje inženirjev, saj
nudijo mnogi drugi poklici z zahtevano nižjo izobrazbo večjo plačo, kot jo ima inženir, ki
samostojno izvaja projekte avtomatizacije. In dokler je tako, se razmere ne bodo izboljšale.
Vsekakor pa analiza zadnje ankete in tiste izpred petih let kaže, da se podjetja vse močneje
povezujejo s fakultetami in se več prijavljajo na razpise za razvojne in raziskovalne projekte ter
sodelujejo pri izobraževanju magistrov in doktorjev pa tudi v programu mladih raziskovalcev
za potrebe gospodarstva.

Slika 14. 5: Sedanje stanje izobrazbe
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Slika 14. 6: Stopnja izobrazbe, ki jo pričakujejo
podjetja od ljudi, ki jih nameravajo zaposliti v
prihodnje
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14.3

Ugotovitve

Najvažnejši problemi so pomanjkanje investicijskih sredstev, kadrov in znanja. Izvajalska
podjetja (ponudniki storitev) so majhna in nepovezana ter za resnejši prodor za tuji trg nimajo
kritične mase kapitala, kadrov in znanja. Splošni problem je premalo razvito inovacijsko in
investicijsko okolje, ki bi omogočalo učinkovitejši pretok oziroma izmenjavo znanja. Glavne
prednosti in priložnosti so tradicija znanj in izkušenj, prisotnost nekaterih zelo visoko razvitih
podjetij, visoka rentabilnost tovrstnih investicij, relativno enostavna dosegljivost potrebne
opreme in storitev… Za izvajalce velja, da so zelo fleksibilni, imajo preko svojih partnerjev
dostop do tujih tehnologij, so tesno povezani z domačimi uporabniki, imajo možnost dostopa
do znanja v domačih institucijah…
Ugotavljamo, da se trend v primerjavi s preteklimi leti v Sloveniji ni bistveno spremenil. Opazimo sicer nekatere manjše spremembe in posodobitve, vendar te ne predstavljajo bistvene
novosti v trendu avtomatizacije. Izpostaviti kaže avtomatizacijo objektov in zgradb, s katero
se trenutno množično in tudi v velikem obsegu ukvarja mnogo slovenskih podjetij.

Slika 14. 7: Katera znanja pri diplomantih avtomatike
podjetja najbolj pogrešajo.

Slika 14. 8: Na kakšen način nameravajo podjetja v
prihodnosti pridobiti nove strokovne kadre oz. na
kakšen način nameravajo skrbeti za razvoj kadrov in
znanja v stroki.
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dbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški
zbornici Slovenije
Povezujemo gospodarstvo in znanost in skrbimo za prenos znanja
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