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Združenje profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije (Združenje SI-TT) je bilo ustanovljeno 8. oktobra
2010 v Mariboru. Združenje SI-TT je prostovoljno, samostojno, nevladno, nepolitično, neprofitno, nacionalno
stanovsko združenje profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije. Člani združenja so fizične osebe –
profesionalci, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prenosa znanja in tehnologij iz raziskovalnorazvojnega okolja v
gospodarsko uporabo ter želijo prispevati k razvoju in uveljavljanju dejavnosti prenosa tehnologij v Sloveniji.
Združenje profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije
Jamova cesta 39
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Uvodnik predsednice Združenja
V svetu prenosa tehnologij je prijazno, strokovno, pravočasno povezovanje
partnerjev naše ključno orodje. Je kot lopata pri sajenju okrasnega grma na
vrtu, kot rabljen rovokopač za traktor pri odkopavanju terena za vrtno uto in
kot kombinirano delovno vozilo za vgradnjo brizganega cementnega betona
v talni obok pri gradnji predora. Velikost je odvisna od potrebe. Cena je odvisna
od velikosti. Kvaliteta je odvisna od cene. A najbolj pomembno je, da grm lepo
raste, vrtna uta daje zavetje, pot skozi predor pa je krajša in udobnejša. Rezultat
je neprecenljiv.
Dr. Špela Stres,

Tudi pri prenosu tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo,
kjer z našim delom nastajajo nova podjetja, nove pogodbe z domačimi in tujimi
podjetji, novi drobni koščki zaščitene intelektualne lastnine, ki gradijo bogastvo
naše dežele. Zato smo se odločili, da se predstavimo tisti, ki v svetu prenosa tehnologij držimo
v rokah eno od orodij povezovanja, in − palčki − na ramenih velikanov, slovenskih raziskovalcev
in gospodarstvenikov, pomagamo Sloveniji ustvarjati napredno družbo. Za tehnološko razvito in
uspešno Slovenijo.
predsednica Združenja
SI-TT

Združenje SI-TT je namenjeno krepitvi profesionalizacije kadrov s področja prenosa tehnologij v
Sloveniji in aktivnemu vzpostavljanju primernega delovnega okolja zanje. Združenje SI-TT v okviru
svoje dejavnosti:
- ponuja stalno izpopolnjevanje na področju zaščite in komercializacije intelektualne lastnine
		 ter pogodbenega in skupnega raziskovanja za člane in nečlane združenja;
- organizira mednarodne konference s področja prenosa tehnologij ter izobraževanja za mlade
		 raziskovalce;
- izvaja raziskave slovenskega inovacijskega okolja;
- definira smiselne indikatorje za ocenjevanje uspešnosti prenosa tehnologij na nivoju
		 posameznih TTO, JRO in na nacionalnem nivoju.
Združenje SI-TT kot povezovalni člen med slovenskimi strokovnjaki za prenos tehnologij podpira
vzpostavitev sistematičnega financiranja prenosa tehnologij. Člani Združenja SI-TT namreč širijo
pridobljena znanja, dobre prakse in zavedanje o pomenu prenosa tehnologij v posameznih JRO,
med različnimi JRO in pri drugih relevantnih deležnikih. Potreba po vzpostavitvi učinkovitega
sistema za prenos znanj in tehnologij na nacionalnem nivoju, ki bi vsebinsko združeval in nadalje
profesionaliziral aktivnosti vseh slovenskih TTO, je posledično vedno bolj poudarjena.

O pisarnah za prenos tehnologij na
slovenskih JRO
Pričujoča brošura predstavlja pisarne za prenos tehnologij (ang. technology
transfer office − TTO) na slovenskih javnih raziskovalnih organizacijah (JRO).
Te so po organiziranosti, področjih delovanja, številu in izobrazbeni strukturi
zaposlenih relativno heterogena skupina, katere bistvena skupna točka
je prizadevanje k povezovanju JRO in gospodarstva. Njihova dejavnost
vključuje pripravo, posredovanje in prilagajanje tehnološko in tržno ustrezne
ponudbe raziskovalcev z JRO podjetjem na podlagi identifikacije tehnoloških,
raziskovalnih in razvojnih potreb gospodarstva.
dr. Levin Pal,
podpredsednik
Združenja SI-TT

Vloga TTO je torej povezovalna, obenem pa pomembna vsaj z dveh vidikov:
spreminjanje kulture raziskovanja na JRO – usmerjanje raziskovalcev k
zadovoljevanju potreb gospodarstva; dviganje zavesti v podjetjih o dostopnosti
raziskovalnih kapacitet in znanj JRO – usmerjanje podjetij k uporabi storitev, ki
jih JRO lahko ponudijo.

Inovacije, ki jih je mogoče implementirati v nove produkte in storitve, podjetjem omogočijo
rast ter posledično zagotavljajo nova delovna mesta. Vloga TTO pri tem je kompleksna,
njihova dodana vrednost pa je preprosto odpravljanje preprek za vzpostavitev razmer,
v katerih inovacije z JRO zaživijo in postanejo družbeno koristne. Pri slednjem ima
povezovalno funkcijo Združenje profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije (Združenje
SI-TT), v katerega je vključena večina predstavnikov slovenskih TTO.
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Predstavniki pisarn za prenos tehnologij

Peter Alešnik, UM

dr. Mojca Benčina, KI

Barbara Bercko, IJS

mag. Robert Blatnik, IJS

dr. Žiga Bolta, IJS

Katja Cergol, UP

mag. Maja Cergol Lipnik, UP

prof. dr. Robert Dominko, KI

Jasna Donko Lesjak, UL

dr. Anton Habjanič, UM

dr. Samo Hočevar, KI

Urša Jerše, KI

Gašper Juvančič, IJS

Špelca Kompara, IJS

dr. Marijan Leban, UL

dr. Aleš Lipnik, UP

Tomaž Lutman, IJS

Mirjana Mladič, UM

dr. Levin Pal, IJS

France Podobnik, IJS

Aljaž Rener, UNG

Sebastjan Rosa, UP

dr. Špela Stres, IJS

Maja Sušec, UM

Mojca Šebjan Pušenjak, IJS

Alenka Tomšič, NIB

mag. Marjeta Trobec, IJS

Luka Virag, IJS

Aleš Zorc, UM

mag. Ela Žilič, KIS

Predstavitev
pisarn za
prenos
tehnologij

Legenda okrajšav: UM – Univerza v Mariboru, KI – Kemijski inštitut, IJS – Institut „Jožef Stefan“, UP – Univerza na Primorskem, UL – Univerza v
Ljubljani, NIB – Nacionalni inštitut za biologijo, UNG – Univerza v Novi Gorici, KIS – Kmetijski inštitut Slovenije
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1. Univerza v Ljubljani
Univerzitetna služba za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino
Opis

Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
01 2418 693
intelektualna.lastnina@uni-lj.si
https://www.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/intelektualna_lastnina/

Za Univerzo v Ljubljani opravlja naloge pisarne za prenos tehnologij Univerzitetna služba za
raziskave, razvoj in intelektualno lastnino na Upravi univerze, ki skupaj s Komisijo za inovacije UL vodi
postopke prevzemanja službenih izumov in skrbi za njihovo patentno zaščito. V procesu trženja
izumov in nezaščitenega tehniškega znanja služba sodeluje z izumitelji v okviru Centra za prenos
tehnologij UL, pa tudi z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem in drugimi zunanjimi izvajalci. Pri
uspešni komercializaciji univerzitetna služba vodi pogajanja z zainteresiranim podjetjem in pripravi
licenčno oz. prodajno pogodbo ter skrbi za nadzor izvajanja te pogodbe. Posebno skrb služba
namenja izobraževanju na področju intelektualne lastnine, zato raziskovalcem ponuja individualno
svetovanje, periodično pa organizira seminarje s področja intelektualne lastnine in prenosa znanja.

Glavni trije rezultati dela pisarne
1. Prevzeti službeni izumi
2. Vložene patentne prijave in podeljeni patenti
3. Sklenjene pogodbe o prenosu intelektualne lastnine na gospodarske subjekte
Vodja:
dr. Marijan Leban, univ. dipl. inž. el.

Vir financiranja
• Državni proračun − združena sredstva, ki jih članice UL namenjajo za financiranje celotne Uprave
		 UL

Profili izobrazbe: elektrotehnika (1), pravo (1)

Tehnološka področja, na katerih se aktivnosti primarno izvajajo
Področja vseh naravoslovnotehniških znanosti

Prioritetne dejavnosti
•
•
		
•
		

Vodenje internih postopkov prevzema službenih izumov  
Koordiniranje patentne zaščite službenih izumov in postopkov zaščite drugih pravic industrijske
lastnine
Sklepanje licenčnih in drugih pogodb o izkoriščanju intelektualne lastnine UL (patentno
zaščitene IL in nezaščitenega tehničnega znanja)

Sodelavci
• dr. Marijan Leban, univ. dipl. inž. el.
• Jasna Donko Lesjak, univ. dipl. prav.; zastopnica za modele in znamke

− število zaposlenih v enotah FTE (ang. Full-time equivalent) na področju prenosa tehnologij
+ − število zaposlenih v pisarni
Dodatne kvalifikacije, pomen okrajšav v izvirnem jeziku: CLP – certified licensing professional; LL.M. – Latin
Legum Magister; MBA - Masters of Business Administration; PLCD - Pharma-Lizenz-Club Deutschland; RTTP –
Registered Technology Transfer Professional
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2. Univerza v Mariboru
Pisarna za prenos tehnologij Univerze v Mariboru
Opis

Slomškov trg 15 , 2000 Maribor
02 223 55 344
info@tehnocenter.si
http://www.tehnocenter.si

Z namenom prenosa novosti in tehnologij Univerze v Mariboru v gospodarsko prakso svetujemo
v času raziskav, pomagamo pri pripravi in izvajanju raziskovalnih projektov, vodimo postopke
prevzema službenih izumov in pomagamo pri zaščiti izumov s pravicami industrijske lastnine. Da
bi ustvarjeni izumi postali tržno uspešne inovacije, v postopkih komercializacije izvajamo aktivnosti
vrednotenja tržnega potenciala izumov, identifikacije ustreznih partnerjev iz gospodarstva, pogajanj
za prodajo patentov ali sklenitev licenčnih pogodb ter pomoči pri urejanju statusa odcepljenih
(spin-out in spin-off ) podjetij. V okviru povezovanja znanstvenoraziskovalne in gospodarske sfere
organiziramo tudi izobraževanja, usposabljanja in dogodke, s katerimi dvigujemo zavedanje o
pomenu intelektualne lastnine, hkrati pa kreiramo priložnosti za vzpostavljanje stikov in mreženje
med raziskovalci in gospodarstveniki.

Glavni trije rezultati dela pisarne

Direktor:
dr. Anton Habjanič, univ. dipl. el.

1. Končani postopki prevzema in komercializacije službenih izumov
2. Ustanovljena odcepljena podjetja Univerze v Mariboru
3. Uspešno izvedeni evropski in drugi projekti

Vir financiranja
• Sredstva Univerze v Mariboru
• Projekti

Profili izobrazbe: elektrotehnika (1), pravo (1), ekonomija (3)

Prioritetne dejavnosti
• Spodbujanje inoviranja
• Upravljanje s pravicami intelektualne lastnine
• Komercializacija

Tehnološka področja, na katerih se aktivnosti primarno izvajajo
Področja vseh naravoslovnotehniških znanosti

Sodelavci
•
•
•
•
•

dr. Anton Habjanič, univ. dipl. el.
Aleš Zorc, univ. dipl. prav.
Peter Alešnik, univ. dipl. ekon.
Maja Sušec, univ. dipl. ekon.
Mirjana Mladič, univ. dipl. ekon.

− število zaposlenih v enotah FTE (ang. Full-time equivalent) na področju prenosa tehnologij
+ − število zaposlenih v pisarni
Dodatne kvalifikacije, pomen okrajšav v izvirnem jeziku: CLP – certified licensing professional; LL.M. – Latin
Legum Magister; MBA - Masters of Business Administration; PLCD - Pharma-Lizenz-Club Deutschland; RTTP –
Registered Technology Transfer Professional
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3. Univerza v Novi Gorici
Pisarna za prenos tehnologij
Opis

Vipavska 13, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica
05 3315 251
ilo@ung.si
http://www.ung.si/sl/pisarna-za-prenos-tehnologij/

Pisarna za prenos tehnologij daje podporo pri prenosu tehnologij in spodbuja uporabo univerzitetnih
zmogljivosti v industrijskih raziskavah in aplikacijah. ILO izvaja svoje poslanstvo v regionalnem
in mednarodnem okolju. Prenos lahko poteka: z izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, z
vzpostavljanjem poslovnih omrežij s sodelovanjem pri mednarodnih razpisih, organizaciji strokovnih
srečanj.
Pisarna lahko inovativnim podjetjem iz Slovenije in tujine ponudi podporo za večino raziskav in
storitev na področjih: nanomateriali, okoljski materiali, vinarstvo, biomedicina, informacijska
tehnologija. Pomembno področje sodelovanja med Univerzo v Novi Gorici in podjetji je tudi skupen
nastop na slovenskih in mednarodnih razpisih, ki so namenjeni razvoju in raziskavam na področjih
visokih tehnologij, kjer obstajajo večje možnosti za črpanje sredstev s skupnim sodelovanjem.

Glavni trije rezultati dela pisarne

Vodja:
Aljaž Rener, univ. dipl. polit.

1. Pogodbe o prenosu tehnologij
2. Skupni raziskovalni projekti z industrijo
3. Pogodbene raziskave

Vir financiranja
• Projekti

Profil izobrazbe: politologija (1)

Tehnološka področja, na katerih se aktivnosti primarno izvajajo
Področja vseh naravoslovnotehniških znanosti

Prioritetne dejavnosti
• Prenos tehnologij in uporaba univerzitetnih zmogljivosti v industrijskih raziskavah in aplikacijah
• Sodelovanje s podjetji
• Zaščita intelektualne lastnine

Sodelavci
• Aljaž Rener, univ. dipl. polit.

− število zaposlenih v enotah FTE (ang. Full-time equivalent) na področju prenosa tehnologij
+ − število zaposlenih v pisarni
Dodatne kvalifikacije, pomen okrajšav v izvirnem jeziku: CLP – certified licensing professional; LL.M. – Latin
Legum Magister; MBA - Masters of Business Administration; PLCD - Pharma-Lizenz-Club Deutschland; RTTP –
Registered Technology Transfer Professional
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4. Univerza na Primorskem
Center za razvoj in prenos znanja UP
Opis

Titov trg 4 , 6000 Koper
05 611 75 00
Ales.Lipnik@upr.si
https://www.upr.si/sl/univerza/univerza-in-okolje

Center za razvoj in prenos znanja je organizacijska enota UP v vlogi pisarne za prenos tehnologij.
Identificira potencial članic UP za sodelovanje z gospodarstvom ter s svojimi aktivnostmi spodbuja
raziskovalce k oblikovanju skupnih projektov z gospodarstvom. Hkrati skrbi za upravljanje s pravicami
intelektualne lastnine UP in za interne postopke pri ustanavljanju odcepljenih podjetij.
Aktivnosti izvaja projektno z izvajanjem nacionalnih in mednarodnih projektov za uvajanje in
izvajanje storitev za prenos znanja in tehnologij ter njihovo komercializacijo na univerzah. Skrbi tako
za strokovno rast, izpopolnjevanje in dvig zavedanja in kvalitete storitev prenosa tehnologije kot tudi
za prepoznavnost UP.
Cilj in poslanstvo Centra je da s celovito ponudbo podpornih storitev, na čelu z aktivnostmi prenosa
in trženja tehnološkega znanja Univerze na Primorskem, ustvarja povezave in učinkovito sinergijo za
sodelovanje univerzitetnih izobraževalnih in raziskovalnih kapacitet z gospodarstvom.

Glavni trije rezultati dela pisarne
Vodja:
dr. Aleš Lipnik, univ. dipl. soc.

• Identificirane potencialne inovacije
• Identificirana in zaščitena IL
• Vzpostavljena projektna partnerstva

Vir financiranja
• Projektna sredstva
Profili izobrazbe: pravo (1), ekonomija (1), antropologija (1), politološke znanosti (1)

Prioritetne dejavnosti
• Identifikacija potencialnih inovacij
• Identifikacija IL in pomoč pri njeni zaščiti
• Komercializacija s povezavo z gospodarstvom

Tehnološka področja, na katerih se aktivnosti primarno izvajajo
Aktivni na področju okoljskih in družboslovnih znanosti ter biotehnologij in IKT

Sodelavci
•
•
•
•

dr. Aleš Lipnik, univ. dipl. soc.
Katja Cergol, univ. dipl. prav., LL.M.; zastopnica za modele in znamke
mag. Maja Cergol Lipnik, spec. menedžmenta
Sebastjan Rosa, univ. dipl. etn. in kult. antr.

− število zaposlenih v enotah FTE (ang. Full-time equivalent) na področju prenosa tehnologij
+ − število zaposlenih v pisarni
Dodatne kvalifikacije, pomen okrajšav v izvirnem jeziku: CLP – certified licensing professional; LL.M. – Latin
Legum Magister; MBA - Masters of Business Administration; PLCD - Pharma-Lizenz-Club Deutschland; RTTP –
Registered Technology Transfer Professional
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5. Institut „Jožef Stefan“
Center za prenos tehnologij in inovacij
Opis
Jamova 39, 1000 Ljubljana
01 4773 224
tehnologije@ijs.si
http://tehnologije.ijs.si

Vodja:
dr. Špela Stres, univ. dipl. fiz., MBA, LL.M, CLP, RTTP
Patentna zastopnica in zastopnica za modele in znamke

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” deluje kot finančno neodvisna notranja
enota Instituta “Jožef Stefan” od 1. januarja 2011 dalje. Naša primarna naloga je prenos tehnologij in
inovacij z Instituta “Jožef Stefan”, najuspešnejše slovenske raziskovalne organizacije, v gospodarstvo, tako s
pridobivanjem novih sodelovanj z industrijo kot z ustanavljanjem novih spin-out podjetij, izdelavo tržnih
analiz, s pomočjo pri zaščiti intelektualne lastnine in trženju le-te.
Posameznikom pomagamo pri pridobivanju pravic, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, in pri sklepanju
pogodb z industrijo, ustanavljanju spin-out podjetij in njihovem prodoru na trg ter dajemo nasvete in
pomoč pri patentnih prijavah in poslovnih načrtih. Ponujamo konkretne nasvete za optimizacijo primerov
zaščite intelektualne lastnine in izvajamo njihovo aktivno trženje, izvajamo strokovno pravno svetovanje,
zlasti na področju intelektualne lastnine in možnostih izkoriščanja pravic intelektualne lastnine (tehnološke
presoje in ocene trga), iščemo primerne partnerje za prodajo intelektualne lastnine in izvajamo pogajanja,
ob tem pa pripravljamo tudi primerne pogodbe za licenciranje ali prodajo intelektualne lastnine.

Glavni trije rezultati dela pisarne
1. Sklenjene licenčne pogodbe in ustanovljena odcepljena podjetja
2. Nova pogodbena sodelovanja med podjetji in raziskovalci doma in v tujini
3. Vložene patentne prijave ter prijavljeni EU projekti

Vir financiranja
Profili izobrazbe: fizika (1), mikrobiologija (1), ekonomija (6), organizacijske vede in informatika (1),
pravo (2), farmacija (1), biokemija (1), kemija (1), germanistika (1)

Prioritetne dejavnosti
• Sklepanje licenčnih pogodb in ustanavljanje odcepljenih podjetij
• Povezovanje gospodarstva in znanosti z internacionalizacijo
• Osveščanje in podpora zaščiti intelektualne lastnine ter pri prijavi EU projektov

− število zaposlenih v enotah FTE (ang. Full-time equivalent) na področju prenosa tehnologij
+ − število zaposlenih v pisarni
Dodatne kvalifikacije, pomen okrajšav v izvirnem jeziku: CLP – certified licensing professional; LL.M. – Latin
Legum Magister; MBA - Masters of Business Administration; PLCD - Pharma-Lizenz-Club Deutschland; RTTP –
Registered Technology Transfer Professional
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• EU-projekti
• Izdani računi strankam na podlagi opravljenega dela

Tehnološka področja, na katerih se aktivnosti primarno izvajajo
Področja vseh naravoslovnotehniških znanosti

Sodelavci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbara Bercko, univ. dipl. ekon.
mag. Robert Blatnik, univ. dipl. org.; CLP
dr. Žiga Bolta, univ. dipl. inž. kem. inž.; PLCD
Gašper Juvančič, univ. dipl. nem.
Špelca Kompara, mag. farm.
Tomaž Lutman, mag. biokem.
dr. Levin Pal, univ. dipl. mikr.
France Podobnik, univ. dipl. ekon.
dr. Špela Stres, univ. dipl. fiz., MBA, LL.M.; CLP, RTTP, patentna zastopnica in zastopnica za modele in znamke
Marija Šebjan Pušenjak, dipl. ekon.
mag. Marjeta Trobec, univ. dipl. ekon.; CLP
Luka Virag, univ. dipl. prav.
Prenos tehnologij na JRO v Sloveniji
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6. Kemijski inštitut
Pisarna za prenos znanja in Komisija za inovacije
Opis

Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
01 4760 334
mojca.bencina@ki.si
http://www.ki.si

Pisarna za prenos znanja na Kemijskem inštitutu samostojno deluje od leta 2013. Poleg tehnične
in svetovalne podpore v postopku prevzema službenega izuma pisarna za prenos znanja skrbi za
trženje znanja, ki nastane na Kemijskem inštitutu. Pri tem ima ključno vlogo pri iskanju potencialnih
partnerjev, pri pogajanjih in spremljanju pogodb z gospodarstvom. Politiko inštituta na področju
inovacij pomaga oblikovati Komisija za inovacije. To je štiričlanska komisija, sestavljena iz treh
uveljavljenih raziskovalcev in pravnice. Njene ključne naloge so vodenje postopkov pri prevzemu
službenih izumov, podaja mnenj in pomoč raziskovalcem v zvezi s patentnimi prijavami, sodelovanje
pri vlaganju patentnih prijav na patentne urade ter izobraževanje zaposlenih na področju inovacij.

Glavni trije rezultati dela pisarne
1. Razvojno-raziskovalne pogodbe s podjetji
2. Prodaja in licenciranje znanja
3. Prevzeti in zaščiteni službeni izumi
Vodja:
dr. Mojca Benčina, univ. dipl. kem.; patentna zastopnica in zastopnica za
modele in znamke

Vir financiranja
• Interni viri

Tehnološka področja, na katerih se aktivnosti primarno izvajajo
Področja biotehnologije in kemije
Profili izobrazbe: biokemija (1), pravo (1), kemija (2)

Prioritetne dejavnosti
• Proces zaščite intelektualne lastnine
• Povezovanje z gospodarstvom
• Izobraževanje zaposlenih o pomenu intelektualne lastnine in podpora

Sodelavci
•
•
•
•

dr. Mojca Benčina, univ. dipl. kem.; patentna zastopnica in zastopnica za modele in znamke
dr. Samo Hočevar, univ. dipl. kem.
prof. dr. Robert Dominko, univ. dipl. kem.
Urša Jerše, univ. dipl. prav.

− število zaposlenih v enotah FTE (ang. Full-time equivalent) na področju prenosa tehnologij
+ − število zaposlenih v pisarni
Dodatne kvalifikacije, pomen okrajšav v izvirnem jeziku: CLP – certified licensing professional; LL.M. – Latin
Legum Magister; MBA - Masters of Business Administration; PLCD - Pharma-Lizenz-Club Deutschland; RTTP –
Registered Technology Transfer Professional
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7. Kmetijski inštitut Slovenije
Pisarna za prenos tehnologij
Opis

Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
01 280 52 62
ela.zilic@kis.si
http://www.kis.si/Pisarna_za_prenos_tehnologij_in_PR_SS

Pisarna za prenos tehnologij na Kmetijskem inštitutu Slovenije je bila ustanovljena leta 2014.
K njenemu nastanku je pripomogel evropski projekt Cropsustain, ki je na inštitutu spodbudil
sistematični razvoj aktivnosti na področjih sodelovanja z gospodarstvom, prenosa znanja in odnosov
z javnostmi v širšem pomenu, s katerimi se ukvarja Pisarna.
Z ustanovitvijo Pisarne se je na inštitutu povečalo zavedanje o pomenu zaščite lastnega znanja.
Kmetijski inštitut Slovenije je lastnik dveh mednarodnih in večjega števila nacionalnih patentov.
Posebnost so mednarodno in nacionalno zavarovane sorte kmetijskih rastlin, razvite na KIS.

Glavni trije rezultati dela pisarne
1. Ureditev internih postopkov o izumih
2. Vloženi patenti
3. Promocija raziskav

Vir financiranja
Vodja:
mag. Ela Žilič, univ. dipl. ekon.

• Ustanoviteljska sredstva, projekti, trženje blaga in storitev

Tehnološka področja, na katerih se aktivnosti primarno izvajajo
Področja kmetijskih ved in okolja
Profil izobrazbe: ekonomija (1)

Prioritetne dejavnosti

Sodelavci
• mag. Ela Žilič, univ. dipl. ekon.

• Promocija znanja, organizacija izobraževanj in usposabljanj
• Pomoč raziskovalcem pri mreženju in prijavi projektov
• Vzpostavljanje sistema spodbujanja inovativnosti na KIS in zaščite izumov

− število zaposlenih v enotah FTE (ang. Full-time equivalent) na področju prenosa tehnologij
+ − število zaposlenih v pisarni
Dodatne kvalifikacije, pomen okrajšav v izvirnem jeziku: CLP – certified licensing professional; LL.M. – Latin
Legum Magister; MBA - Masters of Business Administration; PLCD - Pharma-Lizenz-Club Deutschland; RTTP –
Registered Technology Transfer Professional
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8. Nacionalni inštitut za biologijo
Pisarna za prenos tehnologij
Opis

Večna pot 111, 1000 Ljubljana
059 23 27 05
alenka.tomsic@nib.si
http://www.nib.si/oddelki/pisarna-za-prenos-tehnologij

NIB Pisarna za prenos tehnologij skupaj z NIB Komisijo za izume skrbi za upravljanje z intelektualno
lastnino NIB-a. Ustanovljena je bila leta 2010 kot del skupnih služb in odgovarja vodstvu NIB-a. Pisarna
skrbi tudi za povezovanje inštituta z gospodarstvom ter prenos znanja v družbo. Naloge Pisarne
so: zagotavljanje pravnih nasvetov pri izmenjavi zaupnih informacij in pogodbenem sodelovanju,
pomoč pri odločanju o patentiranju oziroma prodaji znanja ter razvoju poslovnih strategij, tržnih
analiz in ustanavljanju odcepljenih podjetij, pomoč pri pridobivanju sredstev za raziskave in razvoj
ter organizaciji srečanj in izobraževanj. Fokus NIB sodelovanja z gospodarstvom je na področju
farmacije, biotehnologije, kmetijskih dejavnosti ter spremljanja stanja okolja.

Glavni trije rezultati dela pisarne
1. Ustanovitev odcepljenega podjetja
2. Prijava in zaščita izumov
3. Razvojne pogodbe s podjetji
V. d. vodje:
Alenka Tomšič, univ. dipl. prav.

Vir financiranja
• Interni viri

Tehnološka področja, na katerih se aktivnosti primarno izvajajo
Profili izobrazbe: pravo (1)

Biotehnologija, farmacija, medicina, zdravje, kmetijstvo, prehrana, ekologija, okolje, vode, morski viri

Sodelavci
Prioritetne dejavnosti
•
		
•
		
•
		
•

• Alenka Tomšič, univ. dipl. prav.

Svetovanje in podpora zaposlenim pri odločanju o načinu zaščite znanja in njegovi
komercializaciji
Zagotavljanje pravnih in poslovnih nasvetov pri izmenjavi zaupnih informacij in sklepanju
pogodb z gospodarstvom
Podpora pri povezovanju z gospodarstvom in pri prijavi skupnih raziskovalno-razvojnih
projektov
Izobraževanje zaposlenih o pomenu intelektualne lastnine

− število zaposlenih v enotah FTE (ang. Full-time equivalent) na področju prenosa tehnologij
+ − število zaposlenih v pisarni
Dodatne kvalifikacije, pomen okrajšav v izvirnem jeziku: CLP – certified licensing professional; LL.M. – Latin
Legum Magister; MBA - Masters of Business Administration; PLCD - Pharma-Lizenz-Club Deutschland; RTTP –
Registered Technology Transfer Professional
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