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ZA RAZISKOVALCE



Raziskovalcem Univerze v Mariboru 
pomagamo pri doseganju večje 
prepoznavnosti in večjega učinka 
rezultatov raziskovalnega dela, ki sta 
čedalje bolj pomembna dejavnika pri 
pridobivanju sredstev za financiranje 
raziskovalnega dela. 

Skupaj poskrbimo, da vaše raziskave 
pred javno objavo ustrezno zaščitimo s 
pravicami industrijske lastnine. Ustrezno 
zaščiteno znanje in tehnologije pa nato 
tržimo domačim ali tujim podjetjem z 
licenciranjem, novimi pogodbami za 
razvojno-raziskovalne aktivnosti ali 
ustanavljanjem odcepljenih podjetij.

Služba za prenos znanja in 
tehnologij Univerze v Mariboru 
skuša raziskovalcem olajšati 
prenos temeljnih znanstvenih 
in tehniških spoznanj preko 
licenčnih in ostalih pogodb v 
različne gospodarske dejavnosti. 

Jedro naših aktivnosti je identifikacija 
tistih znanj in tehnologij Univerze 
v Mariboru, ki imajo komercialni 
potencial. Raziskovalcem Univerze 
v Mariboru pomagamo pri zaščiti 
intelektualne lastnine, razvoju 
trženjske strategije in komercializaciji 
rezultatov njihovih raziskav.

Naš cilj je povečati sodelovanje UM 
z gospodarstvom z vzpostavljanjem 
novih stikov s podjetji doma in v 
tujini, kar dosegamo preko različnih 
partnerskih mrež, kot so Enterprise 
Europe Network, Danube Transfer 
Center, DEMOLA in drugih.



ZA RAZISKOVALCE

PODPORA V FAZI RAZISKAV IN RAZVOJA

 Nudimo pomoč pri pregledu stanja tehnike.

 Svetujemo pri iskanju virov financiranja (aktualni 
nacionalni in EU razpisi) in pripravi projektnih prijav.

 Iščemo partnerje za raziskovalno-razvojne projekte in 
organiziramo kooperacijska srečanja (R2B).

 Organiziramo delavnice na temo intelektualne lastnine, 
inoviranja in internacionalizacije.

 Izvajamo preglede inovacijskega potenciala.

PRIJAVA IN PREVZEM SLUŽBENEGA IZUMA

 Izvajamo preliminaren pregled možnosti prijave  
izuma za patent.

 Vodimo postopek za prevzem službenega izuma Univerze 
v Mariboru.

 Nudimo celovito podporo v postopku za zaščito izuma s 
pravicami industrijske lastnine Univerze v Mariboru.

 Spremljamo in evidentiramo obstoječe pravice industrijske 
lastnine Univerze v Mariboru.

 Pomagamo pri urejanju razmerij med Univerzo v Mariboru 
in njenimi raziskovalnimi partnerji.

Strategija zaščite izuma s patentom  
(mednarodna prijava za patent – PCT)

do 3 mesece

Prijava 
službenega 

izuma

4-6 tednov

Priprava 
patentne 
prijave

Vložitev prve prijave 
izuma za patent

Omejeno razkrivanje zaupnih 
informacij v zvezi z izumom

Objava znanstvenih člankov, trženje,  
predstavitve na konferencah, sejmih ipd.

Podelitev patenta 
(Nacionalne validacije)

Patent preneha 
veljati

Možnost podaljševanja 
veljavnosti podeljenih 

patentov
Možnost razširitve

do 12 mesecev

do 30/31 mesecev

do 20 let



USTVARI SI
PRIHODNOST

Daj človeku ribo,  
nahranil ga boš za en dan. 

Nauči človeka loviti ribe in  
jedel bo do konca življenja. 

Pomagaj človeku da razvije, 
izdela in prodaja novo ribiško 
palico in ne le on, temveč vsi 
bomo imeli lepšo prihodnost. 

WIPO, nov pogled na stari pregovor

KOMERCIALIZACIJA

 Pomagamo pri identifikaciji ustreznih gospodarskih partnerjev.

 Pripravljamo tehnološke ponudbe.

 Aktivno in pasivno tržimo znanja in tehnologije UM.

 Pomagamo pri iskanju gospodarskih partnerjev za  
pogodbeno sodelovanje.

 Pomagamo pri iskanju gospodarskih partnerjev za  
skupno raziskovanje.

 Pomagamo pri ustanavljanju odcepljenih podjetij UM.

 Pripravljamo specifične pogodbe in sporazume glede na področje.
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TUKAJ SMO ZA VAS!

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Republika Slovenija. Operacija se izvaja  
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju  
2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.


