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Vprašalnik za polstrukturiran intervju 

 

I.Vstop v inovatorsko dejavnost: 

1.Od katerega leta se ukvarja z inovatorsko dejavnostjo: 

2. Opis vstopa v inovatorsko dejavnost: 

2.1 Osebne motivacije, »talent« 

2.2 Vzpodbude iz okolja -  institucionalne ter »pomembni drugi«  

2.3 Povezanost s poklicem, s formalno izobrazbo (izobraževanjem), z neformalno izobrazbo 
(izobraževanjem) 

2.4 Podpora družinskih članov, prijateljev, katerih: 

2.5 Podpora institucij, organizacij – katerih in kakšna 

2.6 Finančna zagonska sredstva, ki ste jih potrebovali 

2.7  Tehnološka sredstva, ki ste jih potrebovali 

2.8. Druga sredstva in infrastrukturo, katero: 

 

II. Karierna pot (inovatorja) 

1. Kako ocenjujeto vašo prehojeno pot inovatorja: kot ne dovolj uspešno, kot dokaj uspešno, kot zelo 
uspešno in sicer glede na naslednje dejavnike: 

1.1 Število vseh inovacij 

1.2 Število patentiranih inovacij 

1.3 Finančnih rezultatov vaših inovacij 

1.4 Vašega osebnega zadovoljstva z inoviranjem 

1.5 Družbenega priznanja vašim inovatorskim dosežkom 

1.6 Osebnega napredovanja v pridobivanju novih znanj (formalnih in neformalnih) 

1.7 Socialnih stikov in vezi, ki ste jih vzpostavili kot inovator 

1.7.1 Doma v Sloveniji 

1.7.2 V tujini, kje: 

1.8 Izgradnjo profesionalne kariere inovatorja 

2. Vrednost materialnih in drugih sredstev, ki jih potrebujete za  inovatorsko dejavnost na leto 

2.1 Osnovna sredstva z akumulacij 

2.2 Investicije 

2.3 Plače 
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2.4 Upravljanje in trženje 

2.5 Izobraževanje 

 

III. Ocena položaja inovatorjev v Sloveniji 

1.Kako ocenjujete vaš položaj v inovacijski dejavnosti glede na kolege, ki jih poznate: 

1.1 V Slovenij 

1.2 V tujini, od kod so primeri: 

2.Katera izmed socialnih okolij s katerimi ste se srečali na vaši inovatorski poti lahko ocenite za:  

2.1 najbolj in 

2.2 za najmanj podporna v vaši inovatorski karieri:(zakonodaja, državne institucije, lokalno-regijske 
institucije, civilno družbene organizacije, formalne in neformalne izobraževalne organizacije 

3. Zaščita intelektualne lastnine, Patnetni urad (Urad RS za intelektualno lastnino) 

4. Sodelovanje z inštituti in/ali univerzami 

5. Sodelovanje s Tehnološkimi parki, Centri odličnosti, podjetniškimi inkubatorji 

6. Sodelovanje s podjetji 

7. Sodelovanje v društvih ali združenjih inovatorjev 

 

IV. Kontakti - SK 

Se pogosto srečujete z ljudmi, ki jih zanima vašo delo? 

Ocenjujete, da imate manjši krog prijateljev in sogovornikov, vendar pogoste stike z njimi? 

Ali: imate zelo razvejano mrežo ljudi, s katerimi ste občasno v stiku? 

Ali od njih dobivate nove informacije, podporo za delo? Ali vas uvajajo v nove stike? 

 

V. Izkušnje in predlogi: 

1. Katere dejavnike ste tekom svojega inovatorskega dela  v slovenskem okolju prepoznali kot najbolj 
pomembne za  

1.1 za osebno uveljavitev 

1.2 za patentiranje vaših inovacij 

1.3 za finančni uspeh inovacij  

1.4 za vzpostavitev potrebnih socialnih stikov in vezi 

Ali lahko za te štiri indikatorje uspeha poveste tudi vaše izkušnje iz drugih držav (v kolikor jih imate)? 
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2. Kaj bi bilo potrebno najprej spremeniti v slovenski politiki do inovatorjev: finančne nagrade, 
poenostavitev upravnih postopkov, večja zaščita patentov oz. intelektualne lastnine, spodbude 
podjetjem, da bi se odločala za odkup patentov od inovatorjev, državno sofinanciranje zaščite 
intelektualne lastnine, pomoč inštitutov inovatorjem pri razvoju prototipov, drugo, navedite? 

 

Respondentove pripombe, dopolnila, dodatni podatki.... 

 


