
Inovativnost je gonilo 
uspešnih podjetij
 »V zahtevnem konkurenčnem okolju hitrih 
tehnoloških sprememb bi podjetje brez 
inovacij hitro zbledelo in propadlo,« o pomenu 
inovativnosti v današnjem poslovnem svetu pravi 
Gregor Smolej, upravljalec inovacij v Iskratelu. 

V kranjskem visokotehnološkem podjetju, kjer je inovativnost 
ena izmed skupnih kompetenc in vrednot vseh zaposlenih, se 
tega dobro zavedajo. Tako v sklopu nove poslovne strategije 
tudi formalno vzpostavljajo delovno mesto upravljalca inova-
cij, t. i. innovation managerja na korporativni ravni.

»V Iskratelu imamo sicer že od leta 2006 zelo strukturiran 
sistem za obravnavo idejnih predlogov in inovacij. Ta skrbi 
za prijavo, ocenjevanje in vrednotenje idej,« pove Smolej, a 
dodaja, da bi bil zgolj administrativni sistem precej neupora-
ben, če ne bi inovativnosti spodbujali in ustrezno usmerjali.
Kot uspešna  vzpodbuda inovativnega razmišljanja pri zapo-
slenih, se je v preteklem letu že izkazala inovacijska kampan-
ja z jasno predstavljenimi izzivi, na katere so zaposleni iskali 
odgovore skozi več dogodkov in aktivnosti. 
Po njegovih besedah je inovativnost bolj kot posledica kre-
ativnosti, rezultat kulture podjetja, ki jo je potrebno živeti in 
negovati. Pomembno je, da je v inovacijske aktivnosti vklju-
čenih čim več zaposlenih, ne le že uveljavljeni inovatorji. Tudi 
zato začenjajo z nizom delavnic z naslovom »Vžig kreativno-
sti«, s katerimi želijo zaposlene spodbuditi, da se izzivov lote-
vajo »na drugačen način«.
»Moja naloga je pomagati sodelavcem do novih idej in jih 
opolnomočiti, da jih lažje artikulirajo ter dokažejo njihove 
ekonomske in družbene učinke. Nekdo ima lahko super ide-
jo, a če ne ve, kako jo razviti, lahko hitro zamre. Avtor ideje 
postane demotiviran, podjetje pa brez potencialne inovaci-
je,« poudarja.
Prav z aktivnostmi za spodbujanje inovativne kulture so 
dosegli, da morebitni neugoden izid, ki je del inovacijskega 
procesa, ni nekaj »sramotnega«, ampak ga zaposleni jemlje-
jo kot del učnega procesa na poti do uspešne realizacije ideje. 
Tudi zato se v »inovacijski stroj« vključuje vse več zaposlenih. 
Kar nekaj Iskratelovih inovacij je patentiranih in prejemnic 
mednarodnih nagrad ter priznanj Gospodarske zbornice 
Slovenije (GZS). Avtorji kvalitetnih idej so nagrajeni z denar-
nimi in nedenarnimi nagradami tudi znotraj podjetja. Poleg 
tega zaposlene k drugačnemu načinu razmišljanja spodbu-
jajo s kreativni prostori, kot so posebej opremljena soba za 
viharjenje možganov Iskrilnica, Poslovno-referenčni center 
za demonstracije njihovih rešitev ter coworking prostori v 
tehnološkem parku.
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