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Marija Petek

From: UL, IPR [ipr@uni-lj.si]
Sent: 25. maj 2018 10:50
To: AG, R-R; AGRFT, R-R; BF, R-R; EF, R-R; FA, R-R; FDV, R-R; FE, R-R; FF, R-R; FFA, Raziskovalni referat; FGG, R-R; FKKT, 

Raziskovalno in razvojno delo; FMF, R-R; FPP, R-R; FRI, Raziskovalno delo; FS, R-R; FSD, R-R; FSP, R-R; FU, R-R; MF, R-R; 
NTF, R-R; R-R, PeF; PF, R-R; TEOF, R-R; VF, R-R; ZF, R-R; zr-r, aluo

Cc: Dmitrović, Tanja
Subject: Pisarna za prenos znanja - obvestilo in poziv
Attachments: Letak za predstavitev pisarne.pdf; Vzorec obrazca za popis inovacij_UL.DOCX; Primer obrazca za popis inovacij_UL.DOCX; 

20180514_eMail to researchers CEE_EN.docx

Spoštovani,  

prosim vas, da razpošljete spodnje obvestilo na vse zaposlene na vaši fakulteti. 

Vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje in vas lepo pozdravljam, 

Univerza v Ljubljani  Urša Jerše 
Pomočnik glavnega tajnika za prenos znanja  / Assistant Secretary General for Knowledge 
transfer  
 
Pisarna za prenos znanja / Knowledge transfer office 
 
Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana 
 
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia 
T.: +386 1 2418 528 

 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

Spoštovani, 

obveščamo vas, da po novem v okviru Univerze v Ljubljani deluje Pisarna za prenos znanja, ki je nadgradnja Univerzitetne 
službe za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino. Glavni cilj pisarne je nuditi vam, ki ustvarjate inovacije in se srečujete s 
sodelovanjem z gospodarstvom, ustrezno znanje in podporo. Poleg postopkov zaščite industrijske lastnine, pisarna pokriva 
oz. bo v kratkem pokrivala še naslednja področja: sodelovanje z gospodarstvom (pomoč pri pogajanjih in sklepanju razvojno 
raziskovalnih pogodb), trženje izumov in tehničnega znanja (iskanje partnerstev, pogajanja in sklepanje licenčnih in 
prodajnih pogodb) ter spodbujanje podjetniških iniciativ na Univerzi v Ljubljani (coaching in podpora zaposlenim pri 
ustanavljanju odcepljenih podjetij).  

Podrobnejšo predstavitev dejavnosti pisarne si lahko ogledate v letaku, ki je v priponki. Delovanje pisarne se pretežno 
financira iz projekta »Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo - KTT (1.9.2017-30.6.2022)«, iz katerega lahko 
krijemo tudi stroške patentnih zastopnikov. 

V prihodnjih mesecih bomo pričeli z različnimi sistemskimi aktivnostmi. Prva takšna aktivnost je popis vseh aktualnih izumov 
in drugih oblik rezultatov vašega dela, ki imajo ali bi lahko imeli po vašem mnenju komercialno vrednost na trgu (v 
nadaljevanju: potencialne inovacije). Vse zbrane materiale bomo skrbno pregledali. Tiste, za katere bomo ocenili, da je to 
primerno, bomo predstavili na spletni strani KTT in na spletni strani Univerze v Ljubljani. V načrtu imamo tudi natis brošure s 
predstavitvijo najobetavnejših potencialnih inovacij Univerze v Ljubljani. Poleg tega nam bo ta popis služil tudi za vpogled v 
področja vašega dela, kar nam bo v nadaljevanju omogočilo tesnejše in boljše sodelovanje. 

Pozivamo vas, da nam do 11.06.2018 pošljete opis vaših potencialnih inovacij na priloženem obrazcu. V primeru, da boste 
opisali vaša znanja in izkušnje (know-how), naj bodo informacije splošne in naj ne razkrivajo vaših poslovnih skrivnosti. Za 
dodatna pojasnila in pomoč pri izpolnjevanju obrazca, smo vam na razpolago. 
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Hkrati vas vabimo tudi, da si ogledate četrto priponko, kjer je opisana iniciativa START:IP, ki združuje inovacije in izkušene 
podjetnike z namenom ustanovitve podjetja, ki bo inovacijo naprej razvilo in plasiralo na trg. Če bi želeli, da prijavimo tudi 
vašo inovacijo, nam tudi to sporočite do zgoraj navedenega datuma. 

Želimo si oblikovati to pisarno po vaših željah in potrebah, zato je vsaka povratna informacija z vaše strani zelo dobrodošla. 

Veselimo se sodelovanja z Vami! 

 Univerza v Ljubljani  Urša Jerše 
Pomočnik glavnega tajnika za prenos znanja  / Assistant Secretary General for Knowledge 
transfer  
 
Pisarna za prenos znanja / Knowledge transfer office 
 
Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana 
 
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia 
T.: +386 1 2418 528 

 

 
 

 

 


