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JOSEPH STIGLITZ - FREEFALL (2010)
Battle over Innovation Economics

Klasična ekonomska teorija 
govori malo o inovacijah, kljub 
temu da življenjski standard v 
ZDA v zadnjih 100 letih raste 
predvsem zaradi tehničnega 
napredka (inovacij). 

Dejavniki vpliva na rast 

prihodkov per capita v ZDA

80%

20%

Inovacije

Akumulacija kapitala + izboljšanje
usposobljenosti zaposlenih

Vir: Joseph Stiglitz: Freefall, Free Markets and the 
Sinking of the Global Economy, Battle over 
Innovation Economics, str. 271 in 356, W. W. 
Norton & Company Inc., 2010. (J. Stiglitz je bil Chief 
Economist v Svetovni banki do januarja 2001; 
Nobelova nagrada za ekonomijo 2001.)



VERIGA USTVARJANJA VREDNOSTI ZA 
PRODUKTIVNO INTELEKTUALNO LASTNINO

Podporno okolje: 

interdisciplinarnost, sodelovanje in optimizacija so ključ do uspeha

IRR

•Izobraževanje

•Raziskave

•Razvoj

SZ

•Svetovanje

•Zaščita

K

•Komercializacija

•Finance (banke, 
subvencije, …)

Z

•Zmagovalna 
kombinacija



UČINEK/VLOŽEN DENAR DAVKOPLAČEVALCEV 
(UNIVERZE, FAKULTETE IN RR USTANOVE)

Prijave patenta
Nacionalne 

prijave v 2009
Nacionalne prijave 

2004-2009
Veljavni 

SI patenti
EP (prijava za EP 

vložena od 1990 dalje)

Univerza v Ljubljani 5 12 7

2

(imetnik je fizična oseba, 

naslov je Univerza v LJ)

Biotehniška fakulteta 1 8 5

Fakulteta za elektrotehniko 1 9 11 1

Fakulteta za strojništvo 1 9 4

Fakulteta za farmacijo 7 9 5

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 1

Fakulteta za matematiko in fiziko 1 1

Naravoslovno-tehniška fakulteta 1 3

Univerza v Mariboru

Fakulteta za strojništvo 4 5

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko FERI 2 15 9

Fakulteta za gradbeništvo 1

Univerza v Novi Gorici 3

Kmetijski inštitut Slovenije 2 2 1

Kemijski inštitut 8 25 20 1

Inštitut Jožef Stefan 4 37 32 6

Gozdarski inštitut Slovenije 1 1 2

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko 1 1 1

Kje so fakultete, ki jih ni na seznamu, in kakšna je njihova odgovornost za prejeta sredstva za RR ?



ALMA MATER, AVTONOMIJA UNIVERZE IN 
(NE)UPRAVIČENA PRIČAKOVANJA DAVKOPLAČEVALCEV

MIT, Stanford, Harvard ...
• MIT: do 2004 so študenti, profesorji in alumni 

ustanovili 5.000 podjetij − povprečno 150 letno

• Z MIT povezana podjetja so v 2004 zaposlovala 
1.1 mio oseb in ustvarila 230 mrd USD. 

• Stanford je v letu 2005/2006 prodal 109 novih 
licenc

• V letu 2005/2006 je Stanford upravljal s 470 
tehnologijami, iz katerih je imel prihodke

• V 2005/2006 je Stanford iz licenčnin pridobil 
61,3 mio USD

• MIT ima v TTO zaposlenih 30 oseb, Stanford 29

• Vir: Technology Transfer at U.S. Universities, Harvard 
Business School, 2007.

Univerze Slovenija
• Od 1990 dalje so evropske patente prijavili le 2 fakulteti, 

2 inštituta in en “zasebnik” na naslov univerze

• V 2009 so prijavile nacionalni patent le 4 fakultete

• Koliko denarja smo vložili za to?

• Koliko delovnih mest so ustvarile raziskave na fakultetah, univerzah in 
inštitutih?

• Koliko je doslej država dobila iz naslova avtorskih pravic zaposlenih v 
teh ustanovah iz dela, ki so ga opravili tam, ali s sredstvi delodajalca 
(učbeniki, predavanja … in ostali zasebni podjemi)?

• Koliko profesorjev ima podjetja in patente na svoje ime in koliko jih 
dobiva delež od prihodka iz patentov v podjetjih?

• Koliko študentov je doslej v času študija ali takoj po njem ustanovilo 
podjetje in poizkusilo ustvariti svoje sanje iz idej, pridobljenih med 
študijem?

• Koliko podjetij je (so)ustanovila univerza ali z njo povezane ustanove?

• Neposredni in posredni izumi iz delovnih razmerij – delodajalec ima po 
zakonu pravico prevzeti izum in prenesti pravice nase. Izumitelja ga 
mora o izumu obvesti, sicer gre za kršitev. Bo država tožila za škodo v 
primerih, ko je bila upravičena do prevzema teh izumov?



• nacionalni patenti
1. Krka, d.d., 2. Kemijski inštitut, 3. IDS d.o.o. Ljubljana, 4. Gorenje gospodinjski 
aparati, d.d. Velenje, 5. Režek Matjaž, Podlehnik ... ostalo so večinoma mala in 
srednja podjetja in inovatorji

• nacionalne znamke
1. Krka, tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto, 2. Petrol, d.d. Ljubljana, 3. Goldc Club 
d.o.o., Sežana, 4. Liberalna Demokracija Slovenije Ljubljana, 5. Droga Kolinska 
Ljubljana

• nacionalni modeli
1. Marjan Gorše, Kočevje, 2. Duropack – Testpack, Brestanica, 3. Erhart, d.o.o., 
Velenje, 4. Simona Uršič, Velenje, 5. Grenki LIST LICENCIRANJE, d.o.o.

• Kaj je z največjimi 500 podjetji, ki kažejo, kje bo Slovenija jutri, čez pet, 
deset let … in kako dobro ali slabo bomo živeli.

SLOVENSKO GOSPODARSTVO

V 2009 22-odstotna rast prijav patentov. Zmagovalci jutrišnjega dne – največji 
prijavitelji:



500 NAJVEČJIH PODJETIJ V RS PO PRIHODKIH IN 
NJIHOVA PRIHODNOST?

91%

9%

z vsaj enim veljavnim nacionalnim
patentom (44)
brez veljavnega nacionalnega patenta 
(456)

87%

13%

z vsaj eno priznano znamko EU (64)

brez priznane znamke EU (436)

Prihodnost in vizija Slovenije glede na obstoječe podatke:

- dodelavni (loan) posli – jih bomo dobili? 

Smo draţji, manj motivirani, ne najbolje izobraţeni in nekonkurenčni.

- trgovci – na katere trge ciljate? 

Na EU in svetovni trg očitno ne, ker nimamo tam skoraj nič zavarovanih znamk.



VREDNOST ZNAMK

Vir: www.eurobrand.cc

8 x manj kot Finska

4 x manj kot Avstrija

2 x manj od 

povprečja

http://www.eurobrand.cc/


NAGRADE “RED DOT” 2005-2010 ZA SLOVENSKA 
PODJETJA ... ZAŠČITO JIH IMA ?

RED DOT PRODUCT DESIGN 

(industrijsko oblikovanje)

PROIZVAJALEC zaščita v EU (OHIM) samo nacionalna zaščita

Gorenje d.d.

Blagovna znamka izdelka: Atag (plinsko kuhališče HG971MX) NE NE

Ime izdelka: Premium Touch (prvi Red dot za Slovenijo leta 2005) DA NE

+ dve častni priznanji (prav tako nezaščiteni)*

Alpina, d.o.o.

Ime izdelka: Promise cross country ski boots NE NE

Ime izdelka: Binom Footwear NE NE

Ime izdelka: ECS – Elite Racing Skate, ECL – Elite Racing Classic NE NE

Elan d.o.o. NE NE

Ime izdelka: SLX Waveflex

Ime izdelka: Speedwave alpine ski

Trimo, d.d. NE NE

Ime izdelka: ArtMe (individualno površinsko preoblikovanje fasadnih elementov)

Kovinoplastika Lož d.d. NE NE

Ime izdelka: Okensko krilo Unisash Arx View

Versor d.o.o. NE NE

Ime izdelka: Flying doughnut

Petrič d.o.o. NE NE 

Ime izdelka: sitty (sklopljivo ulično pohištvo)

Vertigo Bird NE NE

Ime izdelka: Slim Lamp

Novak M d.o.o. NE NE

Ime izdelka: Examination Table S



PRIMERA CARVING IN ISKRA NAS NISTA IZUČILA

RED DOT COMMUNICATION DESIGN 

(vizualne komunikacije)

Oblikovanje: IlovarStritar NE NE

Ime izdelka: Slavic Film Festival

Oblikovanje: Aljoša Šenk NE NE

Ime izdelka: Our Angle

RED DOT PRODUCT DESIGN - ČASTNO PRIZNANJE zaščita v EU (OHIM) samo nacionalna zaščita

(industrijsko oblikovanje)

Kolpa d.d. NE NE

Ime izdelka: Cher (pohištvo za kopalnico)

Gorenje d.d. * NE NE

Blagovna znamka izdelka: Atag (indukcijsko kuhališče HI7271S) NE NE

Blagovna znamka izdelka: Atag (plinsko kuhališče HG9711CA) NE NE

Glesia d.o.o. (oblikovalka Tanja PAK)

Ime izdelka: Flow Water Set (steklenica in kozarec) DA NE

Ime izdelka: Lara (kozarec za žganje) DA NE

RED DOT DESIGN CONCEPT zaščita v EU (OHIM) samo nacionalna zaščita

(oblikovalska zasnova)

Oblikovanje: Oloop NE NE

Ime izdelka: SQUAREPLAY (igrišče za otroke in odrasle)

Oblikovanje: Primož Tomšič in Aljoša Podbršček iz Grafik in fanatik NE NE

Ime izdelka: Kopalniški sistem U

Oblikovanje: Aljoša Šenk in agencija Armada NE NE

Ime izdelka: Bubble shoes (čevlji za prosti čas)

Oblikovanje: Orlach Design - Dejan Orlač

Ime izdelka: Sur'la (armaturna pipa) NE NE

Ime izdelka: Sur'la (armaturna pipa) NE NE



RAZLIKA MED DOBRIM IN SLABIM SVETOVANJEM 
OZIROMA PODPORNIM OKOLJEM
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Razmerje popolna vs. nepopolna vloga

Popolna 25 20

Nepopolna 75 80

Znamke Patenti - fizične osebe



ODKRIVANJE TOPLE VODE 

• V EU je bilo v letu 2009 zapravljenih 60 mrd EUR za 
razvoj že znanih/patentiranih rešitev, za katere so bile 
vložene nove patentne prijave (duplicate 
applications). Vir: EPO

• Senator Birch (ZDA), 1995: “So the taxpayers weren't 
being protected. We’d spent 30 billion USD in 
research that weren't helping anybody.” 
Vir: Technology Transfer at U.S. Universities, Harvard Business School, 2007 



VRTIČKARSTVO: V VSAKO VAS TEHNOLOŠKI PARK, 
INKUBATOR, TTO ... 

Ima Slovenija res več kot 90 projektov, ki se ukvarjajo z inovativnostjo? Kdo ima pregled?

• Vsak projekt potrebuje: direktorja, tajnico, 

računovodjo, pravnika, ekonomista, PR, 

prijatelje 1, 2, 3 ...

• Ostanek (če kaj ostane) se nameni za 

sam projekt in inovatorje.

• Je tako drobljenje smiselno in ali imamo v 

Sloveniji toliko usposobljenih oseb, da 

lahko sestavimo 90 usposobljenih ekip? 

Je to znak optimizacije procesov?

• KOLIKO OSTANE ZA INOVATORJE?

• KAKŠNO JE ŠTEVILO PROJEKTOV IN KAKŠNO 

ŠTEVILO INOVATORJEV?

• KDO IMA PREGLED NAD KAKOVOSTJO IN 

DOSEŢKI PROJEKTOV?

• BI NE BILO DOBRO, DA BI OSEBE, KI VODIJO 

PROJEKTE IN DELIJO DENAR, IZBRALI TAKO, 

DA BI VSAJ KDO OD NJIH ŢE SLIŠAL ZA 

INTELEKTUALNO LASTNINO?  

• KAKO NAJ DELIJO SREDSTVA IN POMAGAJO, 

ČE NE POZNAJO NITI OSNOV?

• KAJ JE ŢE PATENT?

Vir: elephantsonbicycles.com/?cat=33

RAZMIŠLJAJMO NEKONVENCIONALNO 

↓ 
SODELUJMO, OPTIMIZIRAJMO IN 

RACIONALIZIRAJMO, KJER JE SMISELNO

http://elephantsonbicycles.com/?cat=33


PREDLOGI URSIL − VIZIJA

Definirati moramo skupne cilje inovativne Slovenije: 

• Visoko motivirane osebe z vrhunskim znanjem, 
izkušnjami in željo biti zmagovalci jutrišnjega globalnega 
okolja (drugo mesto ne zadošča).

• Povečevanje števila prijav patentov, znamk, modelov ...

• Povečevanje odstotka sredstev, vloženih v razvoj 
uporabnih inovativnih idej – komercializacija
(trenutno ocena izkoriščenosti podeljenih patentov v praksi – 10 % 
po oceni EPO; 7 % izkoriščenost po oceni URSIL).

• Predlagana vlaganja ne pomagajo, ker moramo zaradi 
zaostanka za uspešnimi te najprej ujeti. Ti namreč edini 
štejejo.



NUJNI UKREPI − PREDLOGI URSIL (1)

1. Takojšnja ustanovitev posebne skupine visoko motiviranih in usposobljenih oseb 
usposobljenost (praviloma): magisterij, po možnosti študijske ali delovne izkušnje v tujini, interdisciplinarnost
– priznane dve smeri študija ali dve diplomi – NT/ekonomija, NT/pravo ali ekonomija/pravo, najmanj dva tuja 
jezika, še bolje tri, od tega tudi jeziki novih trgov (BRIC)) 

prednost: izkušnje iz gospodarstva (intelektualna lastnina je ekonomska kategorija s pravno zaščito)

sestava skupine (30 oseb): 15 naravoslovne tehnične smeri, 5 pravnikov, 5 ekonomistov, 5 ostali profili

To so minimalne zahteve, če želimo imeti vrhunske rezultate. Povprečni uradniki in povprečno znanje ob 
obstoječem zaostanku ne bo zadoščalo in bo tega samo še povečevalo.

Kako in kje bo ta skupina locirana in kakšna bo statusna oblika skupine (ali ustanove, kjer bo 
locirana), je nepomembno. Sedaj je čas za učinkovitost in ne za majhne in nepomembne 
parcialne interese posameznikov in skupin, ki niso sposobne pogledati čez meje – nacionalni 
interes ne sme biti žrtev partikularnih interesov.

Osebe je potrebno nemudoma zaposliti in jim vezati del plače na doseganje kazalcev uspeha, ki se jih določi 
predhodno (predlagamo merila iz predlagane vizije).

V pol leta se jim zagotovijo dodatna specifična znanja s področja inovacij. Nauči se jih izvajati temeljite 
preglede inovativnega potenciala, svetovati strankam (kdaj in kako zavarovati IL (patenti, znamke, modeli, 
poslovne skrivnosti, znanje, NDA) in ali morda ne zavarovati), kako nastopati, jim znati pomagati z nasveti pri 
poslovni strategiji, povezovati vse državne ustanove in državljane ob vprašanjih inovativnosti na enem 
mestu in tudi strankam zagotavljati “vse na enem mestu” – vse informacije, svetovanje in celotno ponudbo 
podpornega okolja (financiranje, sredstva ...).  Izobraževanje morajo voditi najboljši domači in tuji 
strokovnjaki. To je naša investicija v prihodnost. URSIL opaža, da teh znanj v Sloveniji ni dovolj in da 
drugačen pristop ne bo prinesel ustreznih rezultatov. Ni pomembno, kdo se čuti poklicanega, pomembno je, 
kdo je sposoben opraviti zastavljene cilje in naloge.



Naloge skupine:

1. sistematičen obisk največjih 500 podjetij (po prihodkih v RS) – ocena 
skrbnega upravljanja z IL in inovativnostjo, priprava predloga strategije IL za 
vsako podjetje ter spremljanje in pomoč podjetjem pri konkretnih primerih 
(rok: 4 leta; cilj: 50 % vseh s prijavo vsaj enega patenta ali 75 % s prijavo 
znamke EU)

2. svetovanje MSP (cilj: povečevanje števila prijav znamk, patentov in modelov 
za 5% na vsako kategorijo letno)

3. pregled in popis vseh obstoječih projektov s področja inovacij in IL v RS, 
definirati njihove cilje in način izvedbe v skladu z vizijo intelektualne 
lastnine;

4. optimizacija projektov: ukinitev podvajanj in vlaganje v manjše število bolj 
usmerjenih projektov; Slovenija ne potrebuje velikega števila povprečnih 
inkubatorjev, tehnoloških parkov, TTO, temveč enega ali največ dva vrhunska 
TTO, ki delujeta za gospodarstvo univerze, z vrhunskim kadrom in 
vrhunskimi storitvami

5. priprava predlogov vladi za optimizacijo vlaganj in delovanja na področju 
inovativne politike – vlaganja morajo temeljiti na prioritetah, kazalcih 
učinkovitosti in rezultatih subjektov v preteklosti

6. določitev prioritet vlaganj v RR, merila merjenja učinkovitosti in ukrepov ob 
neizpolnjevanju ali nedoseganju zastavljenih ciljev



2. Podjetje brez vnaprej določenih standardov za merjenje učinkovitega varstva intelektualne 
lastnine in vloženih prijav za pravice IL (ustrezno število točk IL), ne more prejeti sredstev iz 
naslova državnih ali z državo povezanih finančnih virov, ne glede na namen financiranja. 
Neustrezna zaščita IL kaže namreč na veliko verjetnost, da podjetje nima sposobnosti 
preživetja, in zato je treba vlagati v tista, ki bodo ustvarila nova delovna mesta in prihodke. 

3. Za RRI – podeljevanje sredstev po številu prejetih točk IL potenciala. Točke se podeljujejo: 
1/3 vezano na zaščito IL v zadnjih petih letih, 1/3 glede na komercializacijo IL v zadnjih 20 
letih, 1/3 vezano na druga merila, ki jih določi država.

4. Nepovratna sredstva: omejevanje ali v določenih primerih celo ukinitev nepovratnih 
sredstev in preprečevanje nenamenske porabe.

5. Zagotovitev ustreznih kadrovskih in finančnih pogojev za subjekte, ki se ukvarjajo z 
intelektualno lastnino: če je ekonomski uspeh in inovativnost prioriteta RS, mora to 
izkazovati tudi dejanska politika in podporno okolje. Za vrhunske rezultate potrebujemo 
vrhunske pogoje. S povprečnimi kadri bomo dosegali povprečne rezultate v podpovprečnih 
časih.

6. Takojšnja uvedba obveznih vsebin razumevanja, zaščite in ekonomske izrabe IL v šole. 
60 % družbenega prihodka iz tega naslova izkazuje to kot nujo, če hočemo živeti dobro. 
Brez prihodkov ni sociale, šolstva in kulture.

NUJNI UKREPI − PREDLOGI URSIL (2)

Čas izvedbe: začeti nemudoma. Do konca avgusta 2010 sestaviti in zaposliti skupino, do
28.2.2011 usposobiti skupino, do 1.1.2012 pregled in svetovanje 100 največjim podjetjem
po prometu, do 1.1.2014 doseči cilj 50 % podjetij s patentom ali 75 % z evropsko ali
nacionalno znamko ter 5 % letno rast prijav patentov, modelov in znamk.



Slovenci zase menimo, da smo inovativni in posebni. 
Po podatkih smo nedvomno “posebneži”. 

Inovativnost in ustrezna zaščita IL niso področja, kjer bi lahko 
eksperimentirali in sprejemali rešitve glede na želje, temveč je treba slediti 
in dosegati cilje. V sodobnem gospodarstvu veljajo določena pravila, ki jih ne 
moremo in ne smemo prezreti, če želimo ostati socialno uspešna in pravična 
država in družba. Lahko pa smo pri tem nekonvencionalni (“out of the box”).

Jonathan: Rad bi letel tja, kamor še ni letel noben galeb do sedaj. Rad bi vedel, kaj je 
tam, da bi vedel, kaj je življenje! 

Oče in mama: Sin, verjetno to ni najboljše življenje, je pa vse kar poznamo.

Jonathan: V življenju mora obstajati kaj več, kot pretepanje za ribje glave.
Vir: Jonathan Livingston, Galeb. Vstanite in poletite iz jate.


