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INOVACIJSKA AKTIVNOST PODJETIJ  
Kontaktna oseba na UMAR: mag. Ana Vidrih 

PODROČJE RAZVOJA Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta 
OPIS INDIKATORJA Definicije:  

Inovacijsko aktivna podjetja so tista, ki so uvedla inovacijo proizvoda (izdelka ali storitve) ali inovacijo postopka ali so 
imela v opazovanem obdobju nedokončano ali opuščeno inovacijsko dejavnost.  
Inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je 
uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru procesa (inovacija postopka). Izdelek, 
storitev ali postopek morajo biti novi za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu. Inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, 
tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti.  
Enote opazovanja so podjetja z najmanj 10 zaposelnimi in so po Standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščena v:  
rudarstvo (oddelki 10-14), predelovalne dejavnosti (15-37), oskrbo z elektriko, plinom in vodo (40-41), posredništvo in 
trgovino na debelo (51), promet, skladiščenje in zveze (60-64), finančno posredništvo (65-67), obdelavo podatkov in 
podatkovne baze (72), projektiranje in tehnično svetovanje (74.2) ter tehnično preizkušanje in analiziranje (74.3).  
 
Podrobnejša metodološka pojasnila:  
− OECD: Oslo Manual, Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 2nd Edition, 

1997. 
− Priporočila Eurostat-a za poenoten (harmoniziran) popis inovacijske dejavnosti (CIS – Community Innovation 

Survey). 
  
 
Mednarodna primerljivost: Indikator je mednarodno primerljiv. Statistično spremljanje inovacijske dejavnosti Slovenije je 
usklajeno z OECD-jevo metodologijo Oslo. 
 
Način prikaza: agregatno, po dejavnostih SKD (industrija, predelovalne dejavnosti, storitvene dejavnosti), po velikostnih 
razredih podjetij. 
 
Merska enota:  
% vseh podjetij. 
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VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucija (publikacija):  
• SURS: Statistične informacije. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija. Inovacijska dejavnost v 

predelovalni dejavnosti in izbranih storitvenih dejavnostih. 
 
Kontaktna oseba: Darja Urbančič 
 
Frekvenca objavljanja: na dve leti 

RAZPOLOŽLJIVA ČASOVNA 
VRSTA 

Inovacijsko aktivna podjetja: 1994–1996, 1997–1998, 1999–2000, 2001–2002, 2002–2004, 2004–2006.  

MEDNARODNE PRIMERJAVE - EU (po državah in skupaj); vir : Eurostat.  
 


