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Zadeva: Mnenje upravnega odbora Združenja profesionalcev za prenos tehnologij 
Slovenije (SI-TT) o osnutku Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) 2011-
2020

Na  skupni  seji  upravnega  odbora  (UO)  in  nadzornega  odbora  (NO)  Združenja 
profesionalcev  za  prenos  tehnologij  Slovenije  (SI-TT)  je  bilo  dne  16.11.2010  sprejeto 
naslednje stališče glede predlaganega dokumenta RISS 2011-2020:

Združenje SI-TT dokument podpira,  saj  le-ta naslavlja probleme povezovanja  med 
raziskovalno in gospodarsko sfero ter išče načine za njuno zbliževanje. Prav v segmentih 
povezovanja in zbliževanja obeh sfer pa vidimo svojo vlogo tudi profesionalci na področju 
prenosa tehnologij.

V duhu omenjenih skupnih prizadevanj raziskovalcev in gospodarstva po inovacijah, ki bi 
zaživele na trgu v Sloveniji in zunaj nje, sta UO in NO SI-TT sklenila, da v Združenju SI-TT:

1. Podpiramo  vlogo  posameznega  raziskovalca  v  povezovanju  z 
gospodarstvom: Pravilnik  o  kazalcih  in  merilih  znanstvene  in  strokovne 
uspešnosti ter evalvacija rezultatov dela raziskovalca v merilih za napredovanje/ 
habilitacijskih  merilih  naj  se  nadgradijo  tako,  da  bodo  smiselno  in  relevantno 
upoštevane in pri napredovanjih nagrajevane aktivnosti in rezultati posameznega 
raziskovalca na projektih z gospodarstvom ter aktivnosti in rezultati raziskovalca 
ob sodelovanju v postopkih licenciranja in ustanavljanja odcepljenih (spin-off/spin-
out) podjetij.

2. Podpiramo  evalvacijo  javnih  raziskovalnih  organizacij  (JRO)  glede 
rezultatov, doseženih na področju prenosa znanja in tehnologij: smiselno 
in  relevantno  naj  se  upoštevajo  in  nagrajujejo  aktivnosti  in  rezultati  JRO  na 
področju  licenciranja  znanja  in  tehnologij,  ustanavljanja  spin-off/spin-out 
(hčerinskih/odcepljenih)  podjetij  ter  število  in  višina  sklenjenih  pogodb  za 
raziskave  za  gospodarstvo  in  v  sodelovanju  z  gospodarstvom  (angl. 
contract/sponsored in collaborative research).

Opozoriti  želimo, da v osnutku RISS 2011-2020 predstavljeni podatki kažejo, da smo v 
Sloveniji  pri  številu  znanstvenih  objav  konkurenčni,  slabši  smo  pri  odmevnosti  objav 
(citati) in količini zaščitenih rezultatov raziskav (patentne prijave in podeljeni patenti), še 
slabši pa smo pri inovacijski uspešnosti – t.j. pri realizaciji uporabnosti rezultatov raziskav 
(uspešni prenosi intelektualne lastnine-ne samo patentov- v prakso). Zato v dokumentu 
kot  eno  ključnih  na  poti  k  inovativni  družbi  vidimo  prizadevanje,  da  se  v  Sloveniji 
vzpostavi učinkovit sistem za prenos znanja in tehnologij, ki bo obsegal tudi:

− razumevanje  termina  „prenos  znanja  in  tehnologij“  ter  strokovnih  zahtev  za 
opravljanje dejavnosti prenosa znanja in tehnologij,

− izobraževanje ustreznih kadrov za opravljanje te dejavnosti,

− urejeno financiranje pisarn za prenos tehnologij.
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Za vzpostavitev učinkovitega sistema za prenos znanja in tehnologij je potrebno osnovati 
in sprejeti konkretne operativne načrte, ki bodo usklajeni med profesionalci na področju 
prenosa tehnologij, deležniki na strani JRO ter v gospodarstvu in bodo opredeljevali: 

− strateške in operativne naloge pisarn za prenos tehnologij, usklajene s strateškimi 
nalogami JRO;

− ključne kazalnike uspešnosti dejavnosti prenosa znanja in tehnologij (KPI-je) tako 
na nivoju JRO kot pisarn za prenos tehnologij;

− način merjenja uspešnosti dejavnosti prenosa znanja in tehnologij tako na nivoju 
JRO kot pisarn za prenos tehnologij;

− ključne  kompetence  in  relevantne  izkušnje  strokovnjaka  za  prenos  tehnologij, 
predlog  sistema  izobraževanj  na  področju  prenosa  znanja  in  tehnologij  ter 
nacionalno  veljavne  poklicne  standarde  na tem področju  s  ciljem primerljivosti 
referenc doma in v tujini (glej sistem izobraževanj ATTP - Association of technology 
transfer professionals, ki združuje organizacije ASTP, AUTM itd.);

− sistematično  financiranje  dejavnosti  prenosa  tehnologij,  ki  bo  omogočalo 
sistematično opravljanje te dejavnosti, kot ga že danes predvideva Zakon o izumih 
iz delovnega razmerja.

Da  bi  lažje  prišlo  do  vključitve  stališč  profesionalcev  na  področju  prenosa  znanja  in 
tehnologij v RISS 2011-2020, spodaj podajamo še primerjavo nekaterih stališč RISS in SI-
TT. 

Predsednica UO Združenja SI-TT

dr. Špela Stres

Priloge: 

− PRILOGA 1: Primerjava STALIŠČ Združenja SI-TT in dokumenta Drzna Slovenija, 
družba znanja 2020 (RISS 2011-2020)

− PRILOGA 2:  Dve za dejavnost  SI-TT pomembni  poglavji  iz  predloga RISS 2011-
2010, s popravki (sledi spremembam)
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PRILOGA 1: Primerjava STALIŠČ Združenja SI-TT in dokumenta Drzna Slovenija, družba znanja 2020 (RISS 2011-2020)

Stališče SI-TT DZ
stran

Drzna Slovenija

Razmislek je potreben tudi o ustreznosti obstoječega načina vrednotenja znanstvene in 
strokovne uspešnosti ter obračunavanja raziskovalnega dela.

Stran 7 -Stanje,
zadnji stavek

Razmislek  je  potreben  tudi  o  ustreznosti  obstoječega  načina 
obračunavanja raziskovalnega dela.

V sistemu javnih uslužbencev bomo poenotili plačni sistem ter pogoje napredovanja in 
dela  (vključno  z  uskladitvijo  meril  za  izvolitve  v  znanstveno-raziskovalne  ter 
raziskovalno-razvojne nazive na JRO – habilitacijska merila) za neadministrativne kadre 
v vseh JRO.

Stran 8 - Cilji,
zadnji stavek

V sistemu javnih uslužbencev bomo poenotili  plačni sistem ter pogoje 
napredovanja in dela za neadministrativne kadre v vseh JRO.

Vzpostavitev evalvacijskega sistema JRO ter sprememba Pravilnika o kazalcih in merilih 
znanstvene in strokovne uspešnosti ARRS

Stran 8 - Tabela 
Ukrepi,

2. vrstica
Vzpostavitev evalvacijskega sistema JRO

Poenoten plačni sistem ter pogoji napredovanja in dela (vključujoč habilitacijska merila) 
za neadministrativne kadre v sistemu javnih uslužbencev na visokošolskih in javnih 
raziskovalnih zavodih

Stran 8 - Tabela 
Ukrepi,

4. vrstica

Poenoten  plačni  sistem  ter  pogoji  napredovanja  in  dela  za 
neadministrativne kadre v sistemu javnih uslužbencev na visokošolskih 
in javnih raziskovalnih zavodih

V oktobru 2010 je kot logična posledica leta 2009 ustanovljene neformalne slovenske 
mreže  strokovnjakov  za  prenos  tehnologij  (SI.TT)  bilo  ustanovljeno  Združenje 
profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije (Združenje SI-TT).

Stran 10 - Stanje,
1. odst.

Leta 2009  je  bila  ustanovljena  neformalna  slovenska  mreža 
strokovnjakov za prenos tehnologij (SI.TT).   

Predstavljeni  podatki  kažejo,  da  smo  pri  objavah  konkurenčni,  slabši  pa  smo  pri 
odmevnosti objav (citati) in količini zaščitenih rezultatov raziskav (patentne prijave in 
podeljeni patenti) pa tudi pri realizaciji uporabnosti rezultatov raziskav (uspešni prenosi 
intelektualne lastnine v prakso). 

Stran 9 - Stanje,
zadnji odst.

Predstavljeni podatki kažejo, da smo pri objavah konkurenčni, slabši pa 
smo  pri  odmevnosti  objav  (citati)  in  uporabnosti  rezultatov  raziskav 
(patentne prijave).

Znanja  s  področja  prenosa  znanja  in  tehnologij   so  ključna  za  vzpostavljanje 
sistematičnih  konstruktivnih  odnosov  med  gospodarstvom  in  JRO,  za  licenciranje 
pridobljenega  znanja  ter  za  kreiranje  visokotehnoloških  odcepljenih  podjetij,  ki 
izkoriščajo  rezultate  razvojno-raziskovalne  dejavnosti.  Omenjena znanja na področju 
prenosa znanja in tehnologij obsegajo tehnična, ekonomska, pravna in družboslovna 
znanja ter  so združena v posameznikih  in sodelavcih  posameznih skupin za prenos 
znanja in tehnologij.

Stran 10 - Prenos 
znanja,

zadnji stavek.

Znanja  s  področja  intelektualne  lastnine  so  ključna  za  kreiranje 
visokotehnoloških odcepljenih podjetij, ki izkoriščajo rezultate razvojno-
raziskovalne dejavnosti.

V  Sloveniji  področje  prenosa  znanja  ni  celostno  urejeno.  Strokovnjakov,  ki  imajo 
ustrezna znanja s področja prenosa znanja in tehnologij, je v tem trenutku v Sloveniji 

Stran 10 - Stanje,
prvi ods.

V Sloveniji področje prenosa znanja ni celostno urejeno. Dejavnosti po 
večini  temeljijo  na  ad  hoc akcijah  različnih  akterjev.  Največ  jih  je  v 
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premalo, zato je to znanje tudi premalo dostopno morebitnim interesentom. Dejavnosti 
po večini temeljijo na ad hoc akcijah različnih akterjev. Največ jih je v nekaterih javnih 
raziskovalnih  zavodih  in  znotraj  visokošolskih  zavodov,  medtem  ko  imajo  državne 
institucije  večinoma  premalo  proaktivno  vlogo.  V  samostojno  enoto  za  prenos 
tehnologij sta povezana dva inštituta, in sicer Institut „Jožef Stefan“ (IJS) in Kemijski 
Institut (KI), Univerza v Mariboru je lastnik TehnoCentra Univerze v Mariboru, Univerza 
na Primorskem deluje prek Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske, 
Univerza v Ljubljani pa v okviru Službe za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino. V 
oktobru 2010 je  kot  logična posledica leta 2009 ustanovljene neformalne slovenske 
mreže  strokovnjakov  za  prenos  tehnologij  (SI.TT)  bilo  ustanovljeno  Združenje 
profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije (Združenje SI-TT). 

nekaterih javnih raziskovalnih zavodih in znotraj visokošolskih zavodov, 
medtem  ko  imajo  državne  institucije  večinoma  premalo  proaktivno 
vlogo.  V  samostojno  enoto  za  prenos  tehnologij  sta  povezana  dva 
inštituta, in sicer IJS in KI, Univerza v Mariboru je lastnik TehnoCentra 
Univerze  v  Mariboru,  Univerza  na  Primorskem  deluje  prek 
Univerzitetnega inkubatorja Primorske, Univerza v Ljubljani pa v okviru 
Službe za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino. Leta 2009 je bila 
ustanovljena  neformalna  slovenska  mreža  strokovnjakov  za  prenos 
tehnologije (SI.TT).

Kakovostno  izvajanje  dejavnosti  in  postopkov  prenosa  znanja  lahko  omogočita  le 
ustrezna kadrovska podprtost in stabilnost delovnega okolja, kar moramo doseči prek 
primernega  izobraževanja/izpopolnjevanja  kadrov,  oblikovanja/prilagoditve  poklicnih 
standardov za strokovnjake s področja prenosa znanja in tehnologij,  sistematičnega 
financiranja  dejavnosti  prenosa  znanja  ter  vzpostavitve  celostno  primernega  okolja 
(zakonodajnega in glede sprejetosti dejavnosti v družbi).

Stran 11 -Stanje,
2. odst.

Kakovostno  izvajanje  dejavnosti  in  postopkov  prenosa  znanja  lahko 
omogočita  le  ustrezna  kadrovska  podprtost  in  stabilnost  delovnega 
okolja,  kar  moramo  doseči  prek  primernega 
izobraževanja/izpopolnjevanja,  sistematičnega  financiranja  dejavnosti 
prenosa  znanja  ter  vzpostavitve  celostno  primernega  okolja 
(zakonodajnega in glede sprejetosti dejavnosti v družbi).

Sistem bo spodbujal sodelovanje, zaupanje in dobro vpetost raziskovalne sfere v okolje. 
V sodelovanju z Zduženjem SI-TT bodo oblikovani republiški poklicni standardi (v skladu 
z  definiranimi  standardi  mednarodne  organizacije  ATTP)  in  organizirana  kvalitetna 
izobraževanja za strokovnjake s področja prenosa znanja in tehnologij.  

Stran 11 - Cilji,
1. odst.

Sistem bo  spodbujal  sodelovanje,  zaupanje  in  dobro vpetost  v  okolje 
raziskovalne sfere.

Nacionalni protokol (priročnik) pri urejanju pravic intelektualne lastnine bo omogočil, da 
bodo zaposleni v podjetjih in na JRO seznanjeni z načini, možnostmi in pogoji uporabe 
pravic intelektualne lastnine JRO, prenos/dostop pa preprost in hiter.

Stran 11 - Cilji,
2. odst.

Nacionalni protokol (priročnik) pri urejanju pravic intelektualne lastnine 
bo  omogočil,  da  bodo  podjetja  seznanjena  s  pogoji  uporabe  pravic 
intelektualne lastnine JRO, prenos/dostop pa preprost in hiter.

spodbujanjem  kulture  komercializacije  rezultatov  raziskav,  kjer  je  to  mogoče  in 
smiselno,   prek  premišljene  patentne  politike,  integracije  raziskovalca  v  postopke 
komercializacije ter z razvojem zakonodaje na področju komercializacije intelektualne 
lastnine.

Stran 11 - Cilji,
3. odst.

spodbujanjem kulture patentiranja prek premišljene patentne politike in 
z razvojem zakonodaje na področju intelektualne lastnine.

Za optimalno delovanje sistema prenosa znanja se morajo JRO jasno zavedati pomena 
tega  področja  ter  ga  kot  pomemben  del  opredeliti  v  svojih  vizijah  in  strateških 
dokumentih.  Ta  opredelitev  mora  biti  upoštevana  v  merilih  za  ocenjevanje  in 
financiranje JRO ter raziskovalnih skupin.

Stran 11 - Cilji,
4. odst.

Za optimalno  delovanje  sistema prenosa  znanja  se morajo  JRO jasno 
zavedati pomena tega področja ter ga kot pomemben del opredeliti  v 
svojih vizijah in strateških dokumentih.

Oblikovanje republiških poklicnih standardov za strokovnjake s področja prenosa znanja 
in tehnologij ter izobraževanje ustreznih kadrov za ta poklic   

Stran 11 - Tabela 
Ukrepi,

Novi ukrep za 1. 
vrstico

Vzpostavitev  delovanja  in  sistemskega  financiranja  pisarn  za  prenos  znanja  in Stran 11 - Tabela Vzpostavitev  delovanja  pisarn  za  prenos  znanja  (TTO)  iz  JRO  v 
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tehnologij (TTO) iz JRO v gospodarstvo
Ukrepi,

2. vrstica gospodarstvo

Vzpostavitev sistema vrednotenja JRO, ki  vključuje prenos raziskovalnih rezultatov v 
gospodarstvo

Stran 11 - Tabela 
Ukrepi,

Novi ukrep za 3. 
vrstico

Ustanovitev Sklada za patentiranje – se črta: Potrebno je zagotoviti sredstva za prijavo 
slovenskega  patenta  ter  PCT  prijavo  skupaj  s  plačilom  kvalitetnih  tujih  patentnih 
zastopnikov  iz  določenega  področja.  Hkrati  je  potrebno  pred  začetkom  postopka 
patentiranja  pričeti  s  postopki  komercializacije  z  namenom  pridobitve  ustreznih 
partnerjev,  ki  bodo stroške patentiranja na tujih patentnih uradih v svojem interesu 
prevzeli. Državi Sloveniji ni in ji ne bi smelo biti v interesu vlagati v patente, ampak v 
komercializacijo.

Stran 11 – Tabela, 
Ukrepi, 7. vrstica

Ustanovitev Sklada za patentiranje

Za  dostop  do  raziskovalne  opreme,  s  katero  razpolagajo  javni  raziskovalni  zavodi, 
centri odličnosti, kompetenčni centri in univerze v Sloveniji,  bo vzpostavljen virtualni 
center (portal), ki bo omogočal hiter in pregleden prikaz razpoložljivih zmogljivosti ter 
cenike  in  pogoje  za  komercialno  izkoriščanje  te  opreme  za  vse  zainteresirane 
deležnike, vključno s poslovnim sektorjem.

Stran 21 - Cilji,
1. odst.

Za  dostop  do  raziskovalne  opreme,  s  katero  razpolagajo  javni 
raziskovalni zavodi v Sloveniji, bo vzpostavljen virtualni center (portal), 
ki bo omogočal hiter in pregleden prikaz razpoložljivih zmogljivosti  ter 
prijave in informacije za dostop do te opreme za vse deležnike.
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PRILOGA  2:  Dve  za  dejavnost  SI-TT  pomembni  poglavji  iz  predloga  RISS,  s 
popravki (Sledi spremembam)

3.2 Odlične raziskave

Odlična znanost je eden od temeljev inovativne družbe, ki omogoča njeno splošno blagostanje. 
Procesi  vlaganja  sredstev  v  raziskovalno  dejavnost  so  že  dalj  časa  zasnovani  tako,  da 
sistematično  ustvarjajo  ustrezno  okolje  za  doseganje  znanstvene  odličnosti.  Stalno 
izboljševanje  instrumentov  podpore  in  ustrezno  odzivanje  na izzive  okolja  je  ena od  nalog 
institucij, ki te procese izvajajo. Slovenija v ta namen prevzema dobre zglede iz mednarodnega 
okolja in dejavno sodeluje v mednarodnih telesih, ki oblikujejo rešitve za nadaljnje izboljševanje 
teh procesov. Za ustrezno spremljanje dosežkov raziskovalnega dela je potrebna učinkovita 
institucionalna  evalvacija,  ki  pri  izdelavi  končnih  ugotovitev  upošteva  širok  nabor  različnih 
kriterijev.  Bistvo institucionalne  evalvacije  je v neodvisni  zunanji  evalvaciji,  ki  kvantitativne 
podatke upošteva le kot orientacijo.

Stanje

Za spremljanje raziskovalne odličnosti se navadno uporabljajo podatki o številu objav, številu 
citatov,  številu  visokocitiranih  objav,  faktorju  vpliva  in  številu  patentnih  prijav  pri  izbranih 
patentnih  uradih.  Zaradi  mednarodnih  primerjav  so  po navadi  ti  kazalniki  preračunani  na 
milijon  prebivalcev,  zaradi  morebitnih  letnih  nihanj  pa  se  v  nekaterih  primerih  predložijo 
podatki za npr. petletna obdobja. Pri objavah in citatih se navadno uporablja podatkovna baza 
Web of Science, pri patentnih prijavah pa podatki Evropskega patentnega urada.

Pri objavah je Slovenija v obdobju 2004–2008 s 5.840 objavami na milijon prebivalcev v revijah, 
indeksiranih v bibliografskih bazah ISI, dosegla 155 % povprečja EU, kar pomeni 7. mesto v EU. 
Po  številu  citatov  na  milijon  prebivalcev  smo  v  istem  obdobju  z  18.062 citati  na  milijon 
prebivalcev na 13. mestu v EU in dosegamo 95 % povprečja EU. Po faktorju vpliva, ki pomeni 
povprečno število citatov na objavo, smo s 3,09 pri 61 % povprečja EU na 22. mestu v EU. 
Faktor  vpliva  kaže  na  v  povprečju  relativno  majhno  odmevnost  objav  slovenskih  avtorjev. 
Namesto faktorja vpliva se pogosto uporablja relativni faktor vpliva. Relativni faktor vpliva je 
standardiziran  mednarodni  bibliografski  kazalnik,  ki  meri  razmerje  med  številom  prejetih 
citatov  in  številom  objav  glede  na  svetovni  povprečni  faktor  vpliva  (PFV = 1)  za  neko 
raziskovalno področje. Relativni  faktor vpliva za Slovenijo v obdobju 2004–2008 znaša 0,67. 
Vrednosti relativnega faktorja vpliva se po raziskovalnih področjih gibljejo od 0,29 do 1,32.

Z 62 visokocitiranimi objavami na milijon prebivalcev v obdobju 1998–2008 je Slovenija dosegla 
151 % povprečja EU in s tem 13. mesto v EU. Po številu vloženih patentnih prijav pri Evropskem 
patentnem uradu smo s 63,7 prijave na milijon prebivalcev v letu 2008 dosegli 49 % povprečja 
EU in s tem 15. mesto v EU.

Po podatkih iz baze Cobiss so imeli slovenski raziskovalci v letu 2008 8.280 objav. Delež objav 
v tujini je prvič presegel 50 % in dosegel slabih 54 %. Rast deleža objav v tujini  je opazna 
predvsem pri družboslovju in humanistiki, ki sta zrasla na 35 oziroma 27 %.

Predstavljeni podatki kažejo, da smo pri objavah konkurenčni, slabši pa smo pri odmevnosti 
objav (citati) in količini zaščitenih rezultatov raziskav (patentne prijave in podeljeni patenti) pa 
tudi  pri  uporabnosti  rezultatov  raziskav  (uspešni  prenosi  intelektualne  lastnine  v 
praksopatentne prijave).

Cilji

1. povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in 
globalnem merilu

2. doseganje vodilne oziroma vidne vloge slovenskih raziskovalnih institucij na področjih, kjer 
Slovenija dosega kritično maso raziskovalcev in uporabnikov, 

3. povečanje deleža raziskovalcev, ki dosegajo odlične znanstvene rezultate
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3.3 Prenos znanja 

Znanje je temeljna vrednota sodobnega sveta. Raziskovalni in inovacijski sistem, ki omogoča 
družbeno vključenost in trajnosten način življenja predpostavlja nadgradnjo in uporabo novega 
znanja  v  družbi,  s  ciljem  zagotavljati  boljšo  kakovost  življenja  za  vse.  Posebno  pozornost 
zahtevata  upravljanje  in  prenos  tehnologij,  ki  kaže  na  uspešnost  znanstvenoraziskovalnega 
dela s stališča družbe, ki to raziskovalno delo financira, hkrati pa omogoča večji izkoristek na 
novo  pridobljenih  znanj  za  korist  družbe.  Pretok  znanja  in  dobro  upravljanje  intelektualne 
lastnine sta ključna tudi za uspešno sodelovanje med javnimi raziskovalnimi organizacijami in 
industrijo, ki vodi do novih proizvodov, procesov in storitev. Znanja s področja prenosa znanja 
in tehnologij  intelektualne lastnine so ključna za  vzpostavljanje  sistematičnih konstruktivnih 
odnosov  med gospodarstvom in  JRO,  za  licenciranje  pridobljenega  znanja ter, za  kreiranje 
visokotehnoloških odcepljenih podjetij, ki izkoriščajo rezultate razvojno-raziskovalne dejavnosti. 
Omenjena znanja  na področju  prenosa znanja  in tehnologij  obsegajo  tehnična, ekonomska, 
pravna  in  družboslovna  znanja ter  so  združena  v  posameznikih  in  sodelavcih  posameznih 
skupin za prenos znanja in tehnologij.

Stanje

V Sloveniji  področje  prenosa  znanja  ni  celostno  urejeno.  Strokovnjakovo,  ki  imajo  ustrezna 
znanjae nas področjau prenosa znanja  in tehnologij, je v tem trenutku  v Sloveniji  premalo 
pogosto, zato je to znanje tudi ter premalo dostopno morebitnim interesentom. Dejavnosti po 
večini  temeljijo  na  ad  hoc akcijah  različnih  akterjev.  Največ  jih  je  v  nekaterih  javnih 
raziskovalnih zavodih in znotraj  visokošolskih zavodov, medtem ko imajo državne institucije 
večinoma premalo proaktivno vlogo. V samostojno enoto za prenos tehnologij  sta povezana 
dva inštituta, in sicer Institut „Jožef Stefan“ (IJS) in Kemijski Institut (KI), Univerza v Mariboru je 
lastnik TehnoCentra Univerze v Mariboru, Univerza na Primorskem deluje prek Univerzitetnega 
razvojnega  centra  in  inkubatorja  Primorske,  Univerza  v  Ljubljani  pa  v  okviru  Službe  za 
raziskave, razvoj in intelektualno lastnino. V oktobru 2010 je kot logična posledica leta 2009 
ustanovljene  neformalne  slovenske  mreže  strokovnjakov  za  prenos  tehnologij  (SI.TT)  bilo 
ustanovljeno  Združenje  profesionalcev  za  prenos  tehnologij  Slovenije  (Združenje  SI-TT). 
Leta 2009  je  bila  ustanovljena  neformalna  slovenska  mreža  strokovnjakov  za  prenos 
tehnologije (SI.TT). Mreženje, pretok informacij o dobrih praksah in načini urejanja v primerljivih 
sistemih v  tujini  na drugi  strani  omogočajo  vpetost  Urada  za  intelektualno  lastnino (UIL)  v 
projekte  EPO  in  IJS  v  CERN  TT  Network,  prav  tako  s  članstvom  posameznih  slovenskih 
strokovnjakov v organizacijah ASTP, AUTM. 

Za prenos znanja in tehnologij obstaja tudi ustrezna zakonodajna podlaga, saj 21. in 22. člen 
Zakona o izumih iz  delovnega razmerja  opredeljuje  pogoje  prevzema izumov ter  njihovega 
upravljanja v okviru javnih raziskovalnih organizacij. 

Kakovostno  izvajanje  dejavnosti  in  postopkov  prenosa  znanja  lahko  omogočita  le  ustrezna 
kadrovska  podprtost  in  stabilnost  delovnega  okolja,  kar  moramo  doseči  prek  primernega 
izobraževanja/izpopolnjevanja kadrov,  oblikovanja/prilagoditve  poklicnih  standardov  za 
strokovnjake s področja prenosa znanja in tehnologij,  sistematičnega financiranja dejavnosti 
prenosa  znanja  ter  vzpostavitve  celostno  primernega  okolja  (zakonodajnega  in  glede 
sprejetosti dejavnosti v družbi).

Trenutno stanje se izraža v tem, da je povratek javnega financiranja v gospodarstvo, ki to javno 
financiranje  omogoča,  v  primerjavi  z  institucijami  v  tujini,  nizek.  To  velja  za  sodelovanje 
institucij znanja s podjetji (pogodbene raziskave in raziskave za razvoj polizdelka ali prototipa) 
in tudi za licenciranja novonastalega znanja, pridobljenega z javnimi sredstvi, ter ustanavljanja 
novih podjetij na podlagi tega znanja.

Cilji

Boljši pretok znanja bomo dosegli z:

1. vzpostavitvijo okolja, ki bo omogočalo učinkovit pretok znanja

V takem okolju bo prenos znanja opredeljen kot eden ključnih strateških poslanstev JRO. Sistem 
bo spodbujal sodelovanje, zaupanje in dobro vpetost v okolje raziskovalne sfere. V sodelovanju 
z  Združenjem  SI-TT  bodo  oblikovani  republiški  poklicni  standardi  (v  skladu  z  definiranimi 
standardi  mednarodne  organizacije  ATTP)  in  organizirana  kvalitetna  izobraževanja  za 
strokovnjake s področja prenosa znanja in tehnologij . Omogočeno bo pridobivanje podjetniških 
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znanj in kulture podjetnosti med študenti ter preprosto ustanavljanje povezanih in odcepljenih 
podjetij. Urejen bo sistem pisarn za prenos tehnologij in vzpostavljena metrika za ovrednotenje 
njegove učinkovitosti.

2. izgradnjo učinkovitega sistema varstva intelektualne lastnine

Nacionalni protokol (priročnik) pri urejanju pravic intelektualne lastnine bo omogočil, da bodo 
zaposleni  v  podjetjih in na JROa seznanjenia zs načini,  možnostmi  in pogoji  uporabe pravic 
intelektualne lastnine JRO, prenos/dostop pa preprost in hiter. 

3. spodbujanjem kulture  komercializacije  rezultatov raziskav, kjer je to mogoče in smiselno, 
patentiranja prek  premišljene  patentne  politike,  integracije  raziskovalca  v  postopke 
komercializacije, ter  in z  razvojem zakonodaje  na  področju  komercializacije  intelektualne 
lastnine.

To bo pospešilo smiselno pridobivanje in izkoriščanje novih patentov v akademskem, RR in tudi 
poslovnem sektorju. 

Kulturo  inovativnega  razmišljanja  je  treba  spodbujati  na  vseh  ravneh  izobraževanja,  saj 
dolgoročno  prinaša  zaželene rezultate  samo generično  čedalje  boljše  razumevanja  pomena 
tega področja.

4. opredelitvijo prenosa znanja kot enega ključnih strateških poslanstev JRO

Za optimalno delovanje sistema prenosa znanja se morajo JRO jasno zavedati pomena tega 
področja  ter  ga  kot  pomemben del  opredeliti  v  svojih  vizijah in  strateških  dokumentih. Ta 
opredelitev  naj  semora  biti upoštevana v  merilih  za  ocenjevanje  in  financiranje  JRO  inter 
raziskovalnih skupin.

5. izgradnjo odnosa zaupanja in dobro vpetostjo v okolje raziskovalne sfere

Za doseganje ustreznih rezultatov je treba vzpostaviti  zaupanje med vsemi ključnimi akterji 
(raziskovalci in državnimi institucijami), kar omogoča ustrezen pretok znanj in informacij ter 
posledično doseganje sinergijskih učinkov.

Ukrepi

Ukrep Nosilec Rok Kazalnik

Diseminacijske in izobraževalne dejavnosti MVZT 2012 Število dogodkov in diseminacijskih dejavnosti

Število udeležencev na dogodkih

Oblikovanje republiških poklicnih standardov za strokovnjake s 
področja prenosa znanja in tehnologij ter izobraževanje 
ustreznih kadrov za ta poklic

MVZT 2012 Zakonska ureditev

Vzpostavitev  delovanja in sistemskega financiranja pisarn za 
prenos znanja in tehnologij (TTO) iz JRO v gospodarstvo

MVZT 2012 Število novih sklenjenih licenčnih pogodb (na podlagi intelektualne 
lastnine ali nezaščitenega know-how-a)

Prihodki od licenc

Nova podjetja (število podjetij, št. zaposlenih, prihodki)

Število vloženih patentnih prijav na patentni urad, ki opravi popolni 
preizkus patentne prijave 

Število novih pogodb z gospodarskimi subjekti

Vzpostavitev sistema vrednotenja  TTO MVZT 2011 Pravilnik

Vzpostavitev sistema vrednotenja JRO, ki vključuje prenos 
raziskovalnih rezultatov v gospodarstvo 

MVZT 2011 Pravilnik

Shema za spodbujanje podjetništva mladih doktorjev MVZT 2012 Število novoustanovljenih podjetij

Shema mobilnosti med JRO in gospodarstvom MVZT, MG2012 Število raziskovalcev, ki prehajajo med JRO in gospodarstvom

Sheme za financiranje »najema raziskovalcev« v podjetjih MVZT, MG2012 Število raziskovalcev, ki za krajši čas delajo v gospodarstvu na podlagi 
dogovora med JRO in podjetjem

Podpora patentnim prijavam na JRO

ali 

ustanovitev Sklada za intelektualno lastnino

MVZT 2012 Število prevzetih izumov ter podprtih in odobrenih patentnih prijav in 
podeljenih patentov za patentiranje pri uradih s popolnim preizkusom, 
ki so bile komercializirane v 30-mesecih po vložitvi patentne 
prijaveenem letu po podelitvi take prijave

Regulativa, ki omogoča ustanavljanje  hčerinskih in  odcepljenih 
podjetij za JRO

MVZT 2012 Zakonska ureditev

Nacionalni priročnik na področju urejanja pravic intelektualne 
lastnine

MG 2015 Priročnik
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