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Leta 1996 sem na Japonskem odprl organizacijo, ki se je
ukvarjala z licenciranjem pravic intelektualne lastnine za
tehnologijo razvito na univerzah, zasebnim podjetjem. V tem
času japonske univerze niso poznale tega poslovnega modela:
profesorjev na univerzah pravice intelektualne lastnine niso
zanimale in tudi koncept zagona podjetja neposredno iz
univerzitetne sfere ni obstajal. Če bi profesor želel ustanoviti
podjetje, bi bil deležen kritik, da je obrnil hrbet znanosti, zato
so svoje raziskave običajno brezplačno ponujali zasebnim
podjetjem. V takem okolju sem veljal za zelo nenavadno osebo,
ki se ukvarja s prenosom tehnologij med univerzami in
gospodarstvom. Obenem pa je postalo očitno, da bo japonsko
gospodarstvo še naprej upadalo, če ne bo prišlo do korenitih
sprememb. Zato je ljudi začela zanimati praksa sodelovanja
med gospodarstvom in univerzami v ZDA, ki je pripeljala do
zagonskih podjetij, kot sta Google in Cisco Systems. Leta 2000,
ko sem postal predsednik in predstavnik direktorja organizacije
za prenos tehnologij Univerze v Tokiu TODAI TLO, so se ravno
odvijale spremembe v načinu razmišljanja med raziskovalci na
univerzah in člani nadzornih odborov. Rezultat je bil, da se je
zavedanje raziskovalcev o tej temi v 22 letih močno

spremenilo. Univerza v Tokiu vsako leto objavi 500 izumov in iz
njenih akademskih krogov se je razvilo več kot 250 zagonskih
podjetij, od tega 30 samo v zadnjem letu. Resnično verjamem,
da raziskovalci, ki so jih nekoč zanimale samo akademske teme,
danes predstavljajo gonilo novih inovacij na podlagi
tehnologije, ki se prenaša med univerzami in zasebnimi
podjetji.
Prepričan sem, da so spremembe, ki smo jim bili priča na
Japonskem, možne tudi v Sloveniji. Vsi raziskovalci, ne glede na
izvor, se namreč zavedajo istih stvari in gospodarstvo na
podlagi pobud, ki prihajajo z univerz, spodbuja odprti trg
inovacij. Kar se je zgodilo na Japonskem, se lahko zgodi kjerkoli
na svetu – ta priročnik pa lahko pri tem pomaga.

Skriti zakladi univerz
Subvencije za pokrivanje stroškov poslovanja javnih univerz na
Japonskem so že več kot deset let vsako leto nižje. To
neizogibno vpliva tudi na težo in pomen sodelovanja med
univerzami in industrijo na področju raziskav.
A odprle so se nove priložnosti: v času interneta stvari (IoT) in
masovnih podatkov (big data) so postali eksperimentalni
podatki v lasti univerze mikavno blago. Trenutna tehnologija
nam omogoča, da uporabimo raznolike metode zaznavanja in
samodejno zbiramo podatke in tako dobimo ogromne in dobro
nadzorovane nabore eksperimentalnih podatkov. Ravno ti
nabori podatkov predstavljajo priložnost za razvoj novih
algoritmov umetne inteligence, ki bi jih bilo možno uporabiti v
industriji.
Univerza v Kyushu ponuja možnost, da se o zapletenih
družbenih problemih razpravlja v skupnostih KOINE (Kyudai
global Open Innovation Network Engine). Angleška beseda
KOINE izvira iz antične Grčije, kjer je pomenila skupni jezik in

skupni dogovor. Srečanja skupnosti KOINE zagotavljajo enotno
izhodišče strokovnjakom iz različnih področij raziskav in
industrije. Raziskovalni Konzorcij za odprte podatke in analize
v KOINE se trenutno ukvarja z uporabnostjo eksperimentalnih
podatkov in njihovim potencialom ter skupaj z drugimi
institucijami in partnerji iz industrije išče primerne poslovne
modele in modele odprtih podatkov za njihovo nadaljnjo
uporabo in izrabo.

Komercializacija tehnologij je v središču znanstvenih raziskav in
razvoja izdelkov. Kot že moto AUTM (združenje strokovnjakov,
ki se ukvarjajo s komercializacijo tehnologij) izraža, je vizija
oblikovati boljši svet prek praktične uresničitve raziskav.
Strokovnjaki za prenos tehnologij zapolnjujejo ključno vrzel pri
povečanju potenciala raziskav naših institucij, pri čemer je
njihova vloga promocija odkritij od razvoja izdelka do končnega
cilja: družbene koristnosti izdelka. Izdelki obsegajo vse od
pomembnih diagnostičnih in terapevtskih tehnologij za bolezni
do tehnologije akumulatorjev za električna vozila.
Poleg licenciranja tehnologij pomagamo tudi pri drugačnih
tipih sodelovanj med industrijo in znanstveniki. Rast
spodbujamo na podlagi sodelovanja, sponzoriranih raziskav in
zagonskih podjetij. Tovrstno sodelovanje zagotavlja idealno
okolje za sinergije med univerzami in industrijo.
Izumitelji igrajo ključno vlogo v procesu prenosa tehnologij, saj
s komercializacijo znanstvenih odkritij skrbijo za njihov
pozitiven doprinos k človeštvu. Izumitelji skupaj s strokovnjaki

za komercializacijo iščejo največji potencial svojih izumov ter
pomagajo speljati razvoj izdelka do končne faze uporabe v
praksi. Pripravljenost na razkritje izumov, sodelovanje v
patentnem procesu in podpora pri trženju so ključnega
pomena. Včasih je del tega procesa tudi oblikovanje novih
podjetij. Številne pisarne za prenos tehnologij pomagajo
podjetnikom na poti zagona podjetja, tako da jim zagotavljajo
sredstva in predstavljajo morebitne stranke. Raziskovalci imajo
tehnično znanje, ki je potrebno za uspeh, vendar zagonsko
podjetje poleg znanstvene podlage potrebuje tudi dobro
vodstveno ekipo in spretne investitorje.
Prenos tehnologij je razburljiv poklic, ki združuje znanost in
industrijo. S sodelovanjem med znanstveniki in strokovnjaki za
prenos tehnologij uresničujemo potencial raziskav na naših
institucijah in hkrati družbi zagotavljamo pomembne rešitve.

Pred slabimi dvesto leti je živel eden najbolj izobraženih
Slovencev, Matija Čop. Njegov moto »Živim le zase in za svoje
knjige!« je dr. Prešeren nadgradil z mislijo: »V Ljubljani je dihur,
ki noč in dan žre knjige, od sebe pa ne dá najmanjše fige.«
V Sloveniji danes ustvarja tisoče raziskovalcev, ki gotovo sodijo
med najbolj izobražen del slovenske inteligence. Njihova dela
in ideje brez dvoma bogatijo svetovno zakladnico znanja in bi
si že za to mnogi zaslužili večje priznanje.
Vseeno pa ne moremo mimo pomislekov mnogih o konkretnih
koristih: ali imamo boljši standard, zanesljive službe in bolj
kakovostno zdravstvo? Ali znamo razvijati tehnologije in
inovacije, ki bodo našle pot med uporabnike? Smo sposobni
ustvariti človeku prijazno digitalno družbo? Je delo vlade bolj
učinkovito? Znamo bolje obvladovati stres? Ohraniti reke in
morje, Kras in naravne habitate? Ta in mnoga druga področja
naslavlja slovenska znanost. Vsi želimo, da se zanimivi
raziskovalni dosežki prenesejo v prakso. Obenem pa vemo, da
to ni preprosto. Priročnik za prenos tehnologij je vsekakor eden

od gradnikov na znanosti temelječe inovativne družbe, v kateri
bo verz o dihurju le še zgodovinski spomin.

Uvodna beseda
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) je
pravkar praznovala desetletnico svojega obstoja. Ustanovljena
je bila 24. 6. 2008 in je tako postala prva fakulteta v Novem
mestu in sploh prva javna fakulteta, ki deluje samostojno, izven
okvira katere od slovenskih univerz. Ob tej slovesni priložnosti
objavlja tudi svoj (prvi) priročnik za prenos tehnologij.
Zavzeto prizadevanje dekana prof. dr. Dejana Jelovaca in
požrtvovalnost predstojnika Inštituta za inovacije in
tehnologije v regionalnem razvoju prof. dr. Boruta Rončevića,
ki sta vseskozi poudarjala nujnost aktivnega povezovanja z
gospodarstvom, je pripomoglo k temu, da se je poleti leta 2017
FIŠ pridružil slovenskemu konzorciju za prenos tehnologij, v
katerem sodelujejo že uveljavljene pisarne za prenos
tehnologij z večletnimi izkušnjami. Konzorcij je v mesecu
septembru 2017 pridobil sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj na razpisu Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport. Koordinator konzorcija je Institut »Jožef
Stefan«, v njem pa poleg FIŠ sodelujejo še pisarne za prenos
tehnologij Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze
na Primorskem, Kemijskega inštituta, Kmetijskega inštituta
Slovenije in Nacionalnega inštituta za biologijo.
FIŠu je to omogočilo, da je lahko vzpostavil pisarno za prenos
znanja in tehnologij (TTO FIŠ) in oblikoval ekipo, ki skrbi za to,
da se je mogoče takoj odzvati na vsa povpraševanja iz
gospodarstva po katerem koli znanju iz javnih raziskovalnih
organizacij bodisi s povezovanjem z znanstveniki in študenti iz
FIŠ bodisi v okviru celotnega konzorcija, ki s svojimi
raziskovalnimi mrežami, tudi v tujini, praktično pokriva vse
uveljavljene znanstvene vede. Prav tako zaposlenim
1

raziskovalcem omogoča celotno podporo pri razvoju novih
idej, iz katerih lahko nastanejo inovacije, ki jih je mogoče
ponuditi gospodarstvu.
Pričujoči priročnik je tako namenjen zlasti raziskovalcem in
študentom FIŠ, da bi lahko čim bolje razumeli, kako proces
prenosa tehnologij poteka, kaj lahko z njim pridobijo in ne
nazadnje, da prek opisanih primerov dobijo kakšno dobro
idejo. Teh sicer tudi v preteklosti ni manjkalo. Nekateri
zaposleni so že vložili patente kot fizične osebe, študenti in
raziskovalci so prejeli že več nagrad za inovacije (predvsem
računalniške aplikacije), prav tako so prejeli več nagrad za
start-up podjetje. TTO FIŠ lahko željo in potrebo po izumljanju
samo še spodbudi in dvigne raven inovacijske uspešnosti, saj
bo podpora glede ustrezne pravne zaščite za izume in uspešne
komercializacije izuma odslej stalno na razpolago.

2

1. Črna skrinjica tehnološkega transferja.
Zakaj bi me prenos tehnologij sploh
zanimal?
Proces prenosa tehnologij je, kot ga opredeljuje združenje
univerzitetnih managerjev za prenos tehnologij AUTM (2018),
»proces prenosa znanstvenih ugotovitev iz ene organizacije v
drugo zaradi nadaljnjega razvoja in komercializacije le-teh«,
oziroma kot sta Norman in Eisenkot (2017)1 nedavno zapisala,
da je prenos tehnologij proces, s katerimi nove invencije pridejo
iz raziskovalnih klopi do poslovnih deležnikov ter nenazadnje do
javne uporabe. Ta proces običajno vključuje vsaj naslednje
korake: 1) prepoznavanje novih tehnologij, 2) njihovo zaščito s
patenti, avtorskimi pravicami ali drugimi oblikami varstva
pravic intelektualne lastnine in 3) oblikovanje načrta razvoja in
komercializacije. Novi pogledi na komercializacijo znanosti
poleg tega, da vidijo patente, licence in skupne patente kot
zadnji rezultat univerzitetnih komercializacijskih procesov,
poudarjajo tudi vpliv oziroma učinke komercializirane javne
znanosti na družbo. Cockburn in Henderson (1998) sta že dolgo
nazaj izračunala, da so rezultati javne znanosti implementirani
v 16-ih izmed 21-ih najbolj pomembnih zdravil med 1965 in
1992. A pozitivni vplivi niso omejeni na zdravstvo (kljub temu
da lahko na hitro naštejemo kot npr. inzulin, zdravila na osnovi
rekombinirane DNK ali pa srčne spodbujevalnike); ampak so
tako raznoliki kot npr.:
● znana pijača Gatorade; ki je hkrati eden s finančnega
vidika najbolj uspešnih primerov komercializacije
1

Van Norman, G. A. in Eisenkot, R. (2017). Technology Transfer: From the
Research Bench to Commercialization. JACC: Basic to Translational Science,
Vol. 2, No. 2, str: 85–97.
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●
●

kakšnega univerzitetnega izuma, tako za izumitelja
samega kot tudi za univerzo;
LCD, OLED tehnologije (npr. številne japonske univerze
ustanavljajo start-upe na teh področjih); ali
hipertekst (ki je do danes eden največjih
komercializacijskih uspehov univerze v Stanfordu, saj
so sklenili licence z Googlom).

Tehnološki transfer omogoča doseganje vpliva oziroma
učinkov (impact)2; tako znanstvenega učinka tudi ekonomskih
in socialnih učinkov. Znanstveni učinek je (dokazljiv) prispevek
dobrih
raziskav
na znanost, vključujoč razumevanje,
metodologijo, teorijo, ali povečanje aplikativnosti. A pogosto
slišimo, da ideja, ki je zgolj opisana v članku, čeprav je objavljen
v reviji z visokim faktorjem vpliva, pogosto nima nobenih
neposrednih učinkov. Vendar moramo imeti v mislih tudi, da
»znanstveni dosežek« včasih ni tako zelo visoko vrednoten,
medtem ko so komercialni in družbeni učinki izredni. Primer so
na univerzah razvite rešitve za inkontinenčne vložke ali za
nikotinske obliže, ki so olajšali življenje milijonom, in so bili tudi
finančno za vpletene deležnike izrazito uspešne zgodbe.
Ekonomski in družbeni učinki so druga plat te medalje. Gre za
vpliv odličnega raziskovalnega udejstvovanja na mnogovrstne
načine, ki se zrcalijo v družbi in ekonomiji. Segajo vse od
prispevanja k povečanju gospodarske konkurenčnosti ožjega in
širšega okolja (od lokalnih do globalnih učinkov), povečanja
učinkovitosti javnih storitev in politik do izboljšanja življenja,
zdravja in kreativnosti.
2

Evropski dokumenti prevajajo angleški izraz »impact« bodisi kot učinek
(Učínek -nka m (ȋ) 1. pojav, ki nastane zaradi učinkovanja česa na ka, SSKJ) ali
kot vpliv (vplív -a m (ȋ) 1. tako delovanje na koga, da se to kaže, izraža v
njegovem delu, ravnanju, mišljenju, SSKJ). Besedi uporabljamo kot sinonima.

4

A zakaj bi prenos tehnologij zanimal mene osebno kot
univerzitetnega raziskovalca, ki je nekaj izumil? Spodaj
naštevamo le nekaj možnih odgovorov na to vprašanje.

Toda za prenos tehnologij morajo biti najprej izpolnjeni
nekateri temeljni pogoji: primeren izum, zainteresiran
posameznik in dostop do vseh komplementarnih virov (npr.
dodatnih znanj (finance, menedžment, itd.)). Poleg izvrstnega
izuma je torej eden najpomembnejših trenutkov
5

komercializacije
javne
znanosti
odločitev,
kateri
komercializacijski kanal bomo uporabili (npr. ali licenco ali
ustanovitev odcepljenega podjetja (start-up-a) ali kaj tretjega)
ter odločitev kdo bodo naši partnerji (npr. komu bom licenciral,
kdo mi bo pomagal pri licenciranju). Dolgoletna direktorica
Tehnološkega inštituta Massachusettsa (MIT), ene vodilnih
znanstvenih in tehnoloških ustanov na svetu, Lita Nelsen zato
opozarja, da je nadalje bistveno vprašanje, ali imamo
»šampiona«. Kdo je ta »šampion«? Lahko ste to vi kot izumitelj
– ki se odločite določen čas, trud (in da tudi pridobivanje novih
komplementarnih znanj) vložiti v to, da bo izum doživel tudi
svojo uresničitev na tržišču – ali pa nekdo znotraj podjetja (pri
čemer gre za nekoga, ki je tako partner same fakultete ali
univerze kot tudi partner samemu izumitelju), ki bo videl
bistveni potencial, da vaš izum zaživi v realnosti in bo tudi v
notranjih procesih vaš izum »potisnil naprej«. Imejte namreč v
mislih, da predvsem večja podjetja pridejo v stik s
konkurenčnimi idejami in v tistem trenutku si želite imeti »na
svoji strani« nekoga, ki bo v notranjih procesih vaši ideji dajal
prednost.
Kar je bistveno: Pot komercializacije se s pridobljenim
patentom ali s podpisano pogodbo šele prične!

6
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Kot smo omenili, komercializacija znanosti pozna različne
kanale, in pisarne za prenos tehnologij so praviloma aktivne
predvsem, ko govorimo o patentiranju, skupnih patentih in
prodaji ali licenciranju patentov (ali nezaščitenih izumov, ki
izhajajo iz dela raziskovalcev), vse bolj pa tudi, ko govorimo o
spin-outih ali odcepljenih podjetjih – primer bomo navedli v
nadaljevanju.
Zgornji primer je primer uspešne licenčne pogodbe. Z licenčno
pogodbo se v splošnem dajalec licence zavezuje, da bo
pridobitelju licence v celoti ali delno odstopil pravico do
izkoriščanja patentiranega izuma, tehničnega znanja in
izkušenj, znamke, vzorca ali modela, ta pa se zavezuje, da mu
bo za to dal določeno plačilo.

8

Čeprav ni enotne definicije glede akademskih odcepljenih
podjetij (Modic, 2015), jih bomo za naše potrebe definirali
tako, da odcepljena podjetja (spin-off) predstavljajo
podskupino novoustanovljenih inovativnih (start-up) podjetij,
ki temeljijo na znanju ali intelektualni lastnini, ki je bila razvita
znotraj akademske institucije, medtem ko start-up podjetja na
splošno temeljijo na znanju posameznikov. Nekateri nadalje
ločujejo med spin-off in spin-out podjetji. Stres (v Ruzzier et
al., 2011) definira spin-off kot podjetje, ki nastane na podlagi
intelektualne lastnine, razvite na univerzi ali inštitutu in je v
solastništvu univerze ali inštituta. Če pa matična organizacija v
podjetju ne sodeluje kot družbenik, gre za spin-out podjetje.
9

10

2. Opcije doseganja vpliva in učinkov
raziskovalnega projekta
2.1 Kako obelodanim svoje rezultate? Naj
objavim, patentiram ali obdržim kot poslovno
skrivnost?
Grški matematik in fizik Arhimed (287–212 pr. n. št.) naj bi tekel
nag po ulicah Sirakuz, potem ko je med kopeljo odkril zakon
vzgona, ki še danes nosi njegovo ime (Arhimedov zakon),
vzklikajoč Eureka (ali slovensko: »našel sem«)3. To dokaj
neortodoksno metodo komunikacije znanstvenega odkritja je
kasneje nadomestil z dokaj bolj klasično metodo, ko je svoje
odkritje zapisal na papir. Arhimedov takojšen namen tudi ni bil,
da bi odkritje sporočil drugim mislecem (dovolimo si jih
imenovati »znanstveniki«), ampak ne-znanstveniku, v tem
konkretnem primeru svojemu pokrovitelju kralju Heronu II.
(Boxman in Boxman, 2017).
Danes mora znanstvenik komunicirati (poleg z ostalo
znanstveno srenjo) tudi vsaj:
1. z javnim sektorjem (za pridobivanje sredstev ali za
vplivanje na politiko),
2. s splošno javnostjo (za ustvarjanje promocije svojega
področja, saj je večina velikih znanstvenih odkritij
danes financirana z javnimi sredstvi, in splošna javnost
je na koncu koncev tista, katere vplačila v javno
blagajno se bodo porabila), in

3

Vsaj tako poroča rimski pisec, arhitekt in inženir Marcus Vitruvius Pollio
(cca. 70–80, do 15 pr. n. št), v svojem delu »De architectura«.
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3. s poslovnimi subjekti (ki omogočajo pretvorbo
znanstvenih rezultatov v komercialne produkte in/ali
storitve, ter lahko tudi neposredno (finančno ali z
drugimi viri) podprejo določeno raziskavo).
Danes, zato da lahko govorimo o tem, da bo nek izum prišel do
zainteresiranih gospodarskih subjektov in/ali javnosti, moramo
svoje rezultate najprej obelodaniti ali javnosti kot taki (javno
razkritje) ali pa specifično partnerjem, ki bodo z nami
sodelovali (slednje zasleduje praviloma načela tajnosti in
zaupnosti).
Obstajajo številne poti, kako zainteresirani javnosti predočimo
svoje rezultate, od tistih, ki so bližje odprti znanosti do tistih, ki
temeljijo na pravicah intelektualne lastnine (PIL) in so
namenjeni izgradnji trdnega jedra podjetij, saj jim zagotavljajo
konkurenčno prednost (pri čemer imejte v mislih, da mnogi
izumi nikoli ne bi zaživeli v kolikor tovrstne zaščite ne bi bilo,
saj se bi ob prostih prilagoditvah ne splačalo vlagati v
sofisticirane izume, ki potrebujejo veliko količino vloženih
sredstev). Ob tem javno razkritje pomeni vsako komunikacijo o
ideji ali invenciji, ki ne zasleduje načel tajnosti in zaupnosti. Ob
raznolikih možnostih, so nekatere bližje idejam odprte znanosti
in javnega razkritja, druge take, kjer PIL igrajo pomembnejšo
vlogo.
Ko razmišljamo o tem, da bi določeno tehnično ali znanstveno
znanje razkrili javnosti, imamo praviloma v mislih predvsem
objave v znanstvenih revijah (lahko tudi predstavitve na
konferencah in podobno). V preteklosti smo velikokrat
poslušali, da je »temeljna« znanost bolj primerna za
publiciranje, »aplikativna« znanost pa je primerna tudi za
patentiranje. A danes se meje med »temeljnimi« in
12

»aplikativnimi« projekti zelo zabrisujejo tudi zaradi projektov
kot so na primer t.i. veliki projekti (angl. Big Projects ali Societal
Challenges) – recimo na področju nevroznanosti; npr. ameriški
The Brain Research through Advancing Innovative
Neurotechnologies (BRAIN), evropski The Human Brain Project
(HBP) ali pa japonski Actualize Energetic Life by Creating Brain
Information Industries (ljubkovalno imenovan projekt
Yamakava po glavnem koordinatorju projekta).
Vedeti je potrebno tudi, da se načeloma lahko obe poti tudi
lepo dopolnjujeta, če se le držimo nekaterih temeljnih načel.
Kombinacija patentiranja in publiciranja omogočata
raziskovalcem prednosti, ki jih prinašata ena ali druga; na eni
strani negovanje akademskega ugleda prek publikacij in na
drugi strani realizacijo komercialnega potenciala izumov.
Objave v člankih in knjigah, kot tudi prezentacije na
konferencah, so nedvomno relativno hiter in relativno poceni
način diseminacije znanja. Zakaj pravimo »relativno« hiter?
Dobro so poznane kritike, da lahko traja leta, da se vam podeli
patent na določenih patentih uradih (glejte za več o tej
tematiki spodaj), vendar se danes raziskovalci vse bolj
zavedajo, da je tudi pot do objave v člankih prek vseh recenzij
potencialno dolgotrajna. Zakaj pravimo »relativno poceni«?
Zopet se velikokrat slišijo kritike, da je patentiranje drago; a
danes, še posebej če je naš cilj čim širša publika, so tudi tako
imenovane odprte objave lahko drage – mnogi založniki pa so
začeli ponujati fiksne zneske za objavo del, ki mnogokrat
komajda pokrijejo materialne stroške povezane z delom (npr.
lektoriranje, notranje oblikovanje) ali pa jih sploh ne pokrijejo.
Tudi mnoge izmed svetovno najbolj uglednih konferenc na
določenih področjih so vse prej kot »poceni«.
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A dajmo debate o hitrosti in ceni za enkrat na stran. Kar je
bistveno, je, da avtorske pravice, ki izhajajo iz tovrstnih načinov
obelodanjanja naših rezultatov, nimajo enakega obsega zaščite
vašega dela, kot ga ima patent. Skratka, če menite, da imate v
rokah idejo s komercialnim potencialom, je preden karkoli
objavite ali predstavite na konferenci potrebno razmisliti o
močnejši zaščiti s patentiranjem.
Imejte v mislih, da je »novost« izrazito pomemben standard
kadar se pogovarjamo predvsem o patentih. Tako pravi Zakon
o industrijski lastnini, da je »izum /.../ nov, če ni obsežen s
stanjem tehnike« in da se v stanje tehnike »šteje vse, kar je bilo
pred datumom vložitve patentne prijave dostopno javnosti z
ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug
način«. Z drugimi besedami, če imate namen vaš izum
patentirati, morate dobro premisliti kaj bo pred vlogo patentne
prijave na kakršenkoli način dostopno javnosti.
Patent je nadalje na kratki rok (razen zadovoljstva raziskovalca,
da patent pač »imate« in da je del patentne baze, ki je včasih
opisana kot največja zakladnica znanja ali pa občutka pisarne
za prenos tehnologij, da dosega zastavljene kvantitativne cilje)
predvsem strošek (strošek za pisarno za prenos tehnologij in
ob določbah o sofinanciranju, če obstajajo, strošek za vas
osebno). Vprašajte se, ali obstaja tržišče za vaš izum oz. menite,
da ga lahko ustvarite? Zavedati se je treba, da uveljavljanje
patenta zahteva veliko časa in denarja. Če ni primernega
tržišča, da bi z izumom ustvarili dobiček ali pa da bi prišlo do na
vašem izumu temelječega produkta, ki bo zaživel na tržišču, to
početje skorajda nima smisla.
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Nadaljnje vprašanje, na katerega morate odgovoriti, je: Ali je
vaša ideja zares izum kot ga definira zakonodaja? Če gre pri vaši
ideji zgolj za izboljšanje videza izdelka in ne njegove funkcije,
verjetno ne boste mogli pridobiti patenta. Lahko pa zaščitite
videz izdelka z modelom, o čemer bomo nekaj povedali v
naslednjem poglavju.
Prav tako lahko idejo zaščitite tudi kot poslovno skrivnost. V
tem primeru se seveda ne fokusirate na razkritje ideje oziroma
izuma javnosti kot taki, ampak jo razkrivate prek pogodbenih
sporazumov s strankami oziroma s potencialnimi partnerji. Pri
tem veliko vlogo lahko igra pisarna za prenos tehnologij, ki
lahko pripravi primerne pogodbe (od pogodb o zaupnosti, do
pogodb na podlagi katerih se izvaja nadaljnje sodelovanje).
Zaščita z varovanjem kot poslovno skrivnostjo ima določene
prednosti – ni stroškov za registracijo in potrebe po razkritju,
pa tudi pomanjkljivosti, npr. težave pri dokazovanju kršenja.
Vedno je potrebno skrbno pretehtati, ali naj izum ostane tajen
ali ga patentirati.
Razmislite tudi o tem, da se poslovne skrivnosti in patenti v
praksi lahko med seboj dopolnjujejo. Pogosto je npr. naprava
po izumu zaščitena s patentom, medtem ko je optimizacija
proizvodnega procesa za izdelavo te naprave poslovna
skrivnost.
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3. Osnovni pojmi, povezani s pravicami
intelektualne lastnine
Prvo vprašanje je, zakaj bi se pogovarjali o pravicah
intelektualne lastnine, ko govorimo o diseminaciji javne
znanosti. A poglejmo spodaj (slika 5), o čem se pogovarjajo
najboljši managerji za intelektualno lastnino na svetu (npr. iz
Siemensa, ko se pogovarjajo o intelektualni lastnini – pri čemer
pogostost vertikal odraža pogostost omembe določenega
termina (iz Modic in Damij, 2018)).
Slika 5: Top IP menedžerji o IP

Vir: Predelano po Modic in Damij, 2018
Očitno je, da se posamezniki v inovacijsko vodilni industriji
pogosto ukvarjajo s patenti in ostalimi pravicami intelektualne
lastnine. Poglejmo nekatere osnovne pojme, povezane s
pravicami intelektualne lastnine (kot pravicami na stvaritvah).
Poleg tega, da je zanimanje za pravice intelektualne lastnine
upravičeno zaradi preprečitve kopiranja vašega izuma, je nujno
tudi zato, da vaša stvaritev ne bo posegla v pravice
intelektualne lastnine drugih in imate s tem prostor za
svobodno delovanje (t.i. freedom to operate).
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Različni tipi pravic varujejo različne vrste stvaritev oziroma
različne vidike stvaritev (tabela 1).
Tabela 1: Tipi stvaritev in pravic

Vir: Avtorice
Patent: je po Zakonu o industrijski lastnini (2015) izključna
pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni
ravni in je industrijsko uporabljiv. Bistveni element te definicije
je besedica »izključna«, ki omogoča nosilcu pravice
komparativno prednost, v kolikor poseduje vse
komplementarne resurse za njegovo izkoriščanje ali pa lahko
to upravičenje z licenčno pogodbo prenese na nekoga tretjega.
Poglejmo si na kaj opozarja WIPO (2018), ko se odločate za
patentno prijavo. Avtorice že zgoraj omenjamo, da se je
potrebno vprašati, če je vaša ideja res nova. Morda jo je imel
že nekdo drug. Če jo je objavil, ne boste mogli dobiti patenta.
Kako lahko ugotovite, da je vaša ideja res nova? Danes imamo
po eni strani veliko srečo, da so nam praktično vse informacije
dostopne po svetovnem spletu (povsem drugače kot pred 100
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leti, ko so se izumitelji morali zanesti na znanje patentnih
zastopnikov), po drugi strani imamo pa zdaj prav zaradi
preobilja dostopnih informacij težave, da težko najdemo to,
kar iščemo.
Prvi nasvet je torej, da preprosto idejo vnesete v Google in
pogledate, kakšne zadetke vam bo ta dal. Zelo pomembno je,
da iščete v angleškem jeziku, v različnih mogočih ključnih
besedah in sinonimih. Ne prenehajte prehitro. Za raziskavo
»obstoječega stanja tehnike« si vzemite vsaj nekaj dni.
Slika 7: Videz iskalnika baze Espacenet

Vir: Espacenet, 2018
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Če Google ne da rezultatov, poglejte še v patentne baze.
Predvsem priporočamo uporabo baze Evropskega patentnega
urada Espacenet (slika 7), ki je najbolj ažurirana in najbolj
obsežna od vseh patentnih baz.
Na podoben način lahko iščemo patente tudi v bazi Urada RS
za intelektualno lastnino (slika 8). Priporočamo, da se zaradi
lažjega razumevanja obsežnejših baz najprej spoznate s
slovensko bazo patentov pri Uradu republike Slovenije za
intelektualno lastnino. Omogoča bolj enostavno ali nekoliko
bolj kompleksno iskanje, ko boste enkrat že nekoliko bolj vešči
iskanja po bazah (spodaj).
Slika 8: Informacijska baza bibliografskih podatkov o
podeljenih patentih pri Uradu RS za intelektualno lastnino

Vir: URSIL, 2018
Če ste iskanje pravilno izvedli, boste praviloma vedno našli
primere, ki bodo ali sorodni vaši rešitvi ali pa naslavljali enak
(ali vsaj podoben problem). Naslednji primer (slika 9) ilustrira
del slovenskih patentov, ki spadajo k področju avtomobilske
21

industrije. Številke patentov, ki so razporejene nad streho
avtomobila, se nanašajo predvsem na zaščito avtomobilov
pred točo. Tiste, ki so v avtomobilu, se nanašajo na določeno
notranjo opremo – sedež, volan, varnostni pas itd. Največ
patentov se nahaja spredaj, pri lučeh, to pa predvsem zaradi
podjetja Hella, ki od vseh slovenskih prijaviteljev na tem
področju vlaga največ patentnih prijav.
Slika 9: Primer patenta na področju avtomobilske industrije

Vir: Baza patentov URSIL, 2017
Ko primeren zadetek oziroma zadetke najdete, jih boste želeli
podrobneje pogledati. Namreč iz samega dejstva, da ste uspeli
najti patente, ki naslavljajo podobne teme (npr. morda ste
iskali širše in ste iskali vse patente pod »žarometi« – nedvomno
pa razvoj kaže, da je moč ustvariti še mnoge novosti na tem
področju). Že osnovna prikazna stran vam torej prikazuje
nekatere najpomembnejše podatke, kot lahko vidite na sliki
spodaj (včasih bo eden pomembnejših tudi označba veljavnosti
– bodite pozorni, spodaj je patent že prenehal veljati – spet
drugič boste želeli in potrebovali podrobnejše informacije).
Bodite pozorni tudi na razlikovanje med »imetnikom« in
»izumitelji« – nosilec patentne pravice je imetnik; in četudi bi
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vam npr. izumitelj, ki je hkrati vaš prijatelj, dal dovoljenje za
izkoriščanje določenega izuma (če npr. ne iščete primarno ali
ideja, ki jo imate, zadostuje vsem pogojem patentabilnosti,
ampak vas zanima kako bi lahko kakšen del rešitve integrirali v
svojo) to ni dovolj, ampak potrebujete dovoljenje (največkrat v
obliki licenčne pogodbe, vendar o tem več v nadaljevanju)
imetnika.
Slika 10: Podeljen patent pri Uradu RS za intelektualno
lastnino v bazi URSIL-a

Vir: URSIL, 2018
Poglejmo si spodaj patent SI-23406 (URSIL, 2018). Zgornji del
prikazuje osnovne podatke, podobno kot jih prikazuje sama
baza URSIL že v začetku (slika 10). Kot vidite, vam baze
praviloma dajo možnost, da sam patentni dokument odprete
in zgornji del spodnjega izpisa prikazuje zopet osnovne
podatke (za vas lahko zelo relevantne).
Nadalje kar morate pomniti je, da je zaščiteno le tisto, kar
obsegajo patentni zahtevki – pri oblikovanju le-teh vam bo
pomagala pisarna za prenos tehnologij. Primer prvih treh
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zahtevkov za patent SI-23406 (slika 11) je predstavljen spodaj
– našli pa jih boste na koncu patentnega dokumenta.
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Slika 11: Podeljen patent pri Uradu RS za intelektualno
lastnino
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Vir: URSIL, 2018
Model: Z modelom se zavaruje videz določenega izdelka, ki
mora biti nov in ima individualno naravo. Modele včasih
imenujejo »revni bratranci« v intelektualnih lastninah, saj
zagotavljajo nekoliko manj pravic kot npr. patenti. Kljub temu
nas modeli obkrožajo v vsakodnevnem življenju; od oblike, ki
je na robčku (da, dejansko obstajajo številni modeli, ki varujejo
razne design rešitve na papirnatih robčkih) do naših
avtomobilov, kjer so številni elementi zaščiteni z modeli.
26

Poglejmo si spodaj dva primera povezana z avtomobilsko
industrijo.
Primer 1:
Izdelek: Avtobus (slika 12)
Registrska številka modela: 200350090
Prijavitelj: Tovarna vozil Maribor, d.o.o.
Imetnik: DURABUS, Proizvodnja vozil, d.o.o.
Slika 12: Model avtobusa

Vir: Baza modelov URSIL, 2018
Primer 2:
Izdelek: Dušilec zvoka za motorna vozila (slika 13)
Registrska številka modela: 200550034
Imetnik: Akrapovič Igor
Pridobitelj licence: Akrapovič d.d.
Slika 13: Dušilec zvoka za motorna vozila

Vir: Baza modelov URSIL, 2018
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Seveda, tako kot pri patentih, tudi pri modelih zadeve niso
enoznačne. Na preprostem primeru si poglejmo, kaj pomeni
individualna narava? Važen je »celoten vtis«. Poglejmo si
spodaj ((ZIL-1-UPB3) 2006).

Znamka: kot znamka se sme registrirati kakršenkoli znak ali
kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje
blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega
podjetja in jih je mogoče grafično prikazati, kot so zlasti
besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni
elementi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali
njihove embalaže, in kombinacije barv kot tudi kakršnakoli
kombinacija takih znakov (slika 14).
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Slika 14: Primer registrirane znamke

Vir: Baza znamk URSIL, 2018
Avtorske pravice: so skupni izraz za sklop upravičenj, ki avtorju
zagotavljajo uresničevanje premoženjskih (materialnih) in
osebnih (moralnih) interesov v zvezi z izkoriščanjem
avtorskega dela. Delimo jih na moralna avtorska upravičenja in
materialna avtorska upravičenja. Ali z drugimi besedami na
upravičenja, ki zagotavljajo avtorju uresničevanje moralnih
interesov v zvezi z njegovim delom, npr. da lahko vedno
zahteva, da se na vsakem primerku avtorskega dela ali ob vsaki
javni priobčitvi avtorskega dela navede njegovo ime, se upre
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skazitvi ali okrnitvi svojega dela itd. ter na upravičenja, ki
avtorju omogočajo izkoriščanje svojega avtorskega dela (bodisi
neposredno ali s prenosom na tretjo osebo (URSIL, 2018).
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Poslovna skrivnost: predstavlja pravico do zaupnosti podatkov
in je vsak podatek, ki sme biti znan le določenemu krogu oseb.
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da se za
poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi
družba s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni
družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe, ki
morajo varovati poslovno skrivnost. Poleg tega se za poslovno
skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala
občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so
odgovorni za izdajo poslovne skrivnosti, če so vedeli ali bi
morali vedeti za tako naravo podatkov. Zakon tudi navaja, da
se za poslovno skrivnost ne morejo določiti podatki, ki so po
zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih
običajev. Dolžnost varovanja poslovnih skrivnosti v delovnem
razmerju ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).
Pogosti primeri poslovnih skrivnosti so:
● proizvodni postopek,
● poslovni načrt,
● podatki o strankah,
● tržne analize in
● finančni podatki podjetja.

31

32

4. Računalniško izvedeni izumi
V Evropi (Evropska patentna konvencija, člen 52, 2007) naj ne
bi bilo mogoče pridobiti patentnega varstva za:
● odkritja,
● znanstvene teorije,
● matematične metode,
● estetske kreacije,
● pravila, načrte, metode in postopki za duhovno
aktivnost, igranje iger ali izvajanje posla (poslovne
metode),
● računalniške programe in
● predstavitve informacij.
Dodatno patent tudi ne sme biti podeljen za (Zakon o
industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3) 2006):
a) izum, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom ali
moralo;
b) izum kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka
zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali
živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke,
predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem
postopku.
Evropski parlament je leta 2005 z glasovanjem zavrnil
patentiranje programske opreme, kljub temu pa se razprava o
tem problemu še nadaljuje. Evropski patentni urad namreč že
vrsto let podeljuje patente za računalniške aplikacije, prav tako
so se te pojavile tudi med slovenskimi patenti. Kot primer si
lahko ogledamo patent (Mobilna aplikacija in postopek za
okoljsko informiranje), medtem ko so nam prav tako znani
primeri, da so bile podobne ideje striktno zavrnjene.
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Na to, ali bo neka računalniška aplikacija lahko pridobila
patentno varstvo, v največji meri odloča to, kako je patentna
prijava napisana, v manjši meri pa verjetno tudi sam patentni
preizkuševalec, ki ima na uradu pristojnost za to, da sprejme ali
zavrne patent. Vsekakor nam čedalje večje število patentov za
tako imenovane »računalniško izvedene izume« odpira tudi
dobre možnosti, da se v primeru zavrnitve patentne prijave
lahko na to odločitev pritožimo.
Pri patentnih prijavah, ki se nanašajo na računalniške
aplikacije, je treba paziti na to, da izumi izkazujejo tehnični
učinek ali tehnični značaj. Kot navaja Evropski patentni urad
(2018), računalniški program sam po sebi ni izključen iz
patentabilnosti, če lahko med izvajanjem ali nalaganjem v
računalnik ustvari nadaljnji tehnični učinek, ki presega
»običajne« fizične interakcije med programom (programsko
opremo) in računalnikom (strojna oprema), na katerem se
izvaja. Preprosto povedano, če pripravljamo patentno prijavo
za aplikacijo, jo moramo povezati z določeno strojno opremo.
Primer: patent SI 24058 si lahko ogledamo spodaj (slika 15).
Izum z naslovom »Mobilna aplikacija in postopek za okoljsko
informiranje« je računalniški program, ki ga lahko kot aplikacijo
naložimo na mobilni telefon in nam svetuje pri ločevanju
odpadkov (npr. kam dati določen odpadek), opozarja pa lahko
tudi na datume odvoza odpadkov, kjer se nahajajo zbirni centri
in ima še nekatere druge funkcije. Na sliki 15 je prikazan videz
te aplikacije, v nadaljevanju pa si lahko ogledamo, kako je
zasnovan prvi zahtevek.
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Slika 15: Videz Mobilne aplikacije in zasnova prvega zahtevka

Vir: URSIL, 2018
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5. Kako mi lahko TTO FIŠ pomaga?
Prva pisarna za prenos tehnologij v Sloveniji je bila po naših
podatkih ustanovljena leta 1996 na Institutu »Jožef Stefan«,
Univerza v Ljubljani jo je vzpostavila leta 2007, na Fakulteti za
informacijske študije v Novem mestu pa smo jo ustanovili leta
2017.
»Pisarne za prenos tehnologij delujejo kot vmesnik med
podjetji in JRO ter kot vstopna točka do podjetij in JRO. Z
izvajanjem storitev na področjih raziskav in razvoja,
sklepanjem pogodb, varstvom pravic intelektualne lastnine,
trženja, pomoči raziskovalcem pri ustanavljanju podjetij in
razvoju poslovnih podjemov pisarne za prenos tehnologij
igrajo vse pomembnejšo vlogo pri vzpostavljanju sodelovanja
med akademsko raziskovalno in gospodarsko sfero«,
ugotavljajo Habjanič in drugi (2015).
Po vzoru drugih pisarn so tako tudi naše naloge in cilji naslednji:
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V kakšnih primerih se raziskovalci in študenti lahko obrnete
na nas?
1. Imate izum
Imate idejo, za katero menite, da bi bila lahko uporabna za
izkoriščanje v industriji? Bi vaše odkritje lahko vodilo do izuma?
Ste v okviru raziskovalnega projekta razvili prototip?
Vabimo vas, da takoj stopite v stik z nami, da se posvetujemo
glede vaših načrtov. Posebej pomembno je, da to storite,
preden se odločite za javno objavo vaših načrtov ali odkritij v
znanstvenem članku (diplomi, magistrski nalogi, doktorski
disertaciji) in nastopih na konferencah in sejmih.
Če bomo ocenili, da je vaša ideja primerna za patentiranje, vam
bomo poslali v izpolnitev spodnji obrazec za opis izuma:
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OBVESTILO O IZUMU
V skladu s Pravilnikom o upravljanju z izumi iz delovnega
razmerja FIŠ je namen tega obrazca predložitev obvestila o
izumu dekanu FIŠ, ki ga bo nadalje posredoval TTO FIŠ.
Najkasneje v treh mesecih boste pisno obveščeni o odločitvi za
prevzem izuma. Obrazec izpolnite čim bolj natančno, tako da
se na njegovi podlagi lahko takoj začne postopek patentne
prijave in pripravi načrt za trženje.
1. PODATKI O IZUMITELJIH
Osebni in kontaktni podatki izumiteljev (ime, priimek,
izobrazba, strokovni naziv, naslov, telefon, e-pošta):
2. SPLOŠNI PODATKI O IZUMU
Naziv izuma:
Na kratko pojasnite, kako je prišlo do izuma (je povezan s
kakšnim od projektov, pedagoško dejavnostjo ali drugim
delom na FIŠ?):
Katere osebe ali organizacije so še sodelovale pri razvoju
(npr. pri izdelavi prototipa, raziskavah):
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So bili do sedaj podatki o izumu objavljeni? Če da, kje
(članki, povzetki, študijsko/diplomsko delo, doktorska
disertacija, internet, predavanje, kongres, sejem, drugo)?

3. OPIS IZUMA
Kratek opis izuma:
Kateri tehnični problem naj bi izum reševal?
Kakšno stanje tehnike (pred nastankom izuma) poznate vi?
Navedite vam znane objave na to temo (npr. patente, druge
objave):
Katere slabosti ima trenutno tehnično stanje? Kakšne
nadgradnje ima vaš izum, kaj je novega pri njem in kakšne
so njegove prednosti?

Prijavi izuma prilagam sledeče dokumente (fotografije in
skice, analize delovanja, ocene strokovnjakov, objave
člankov, drugo):
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4. TRŽNI POTENCIAL IZUMA
Trenutno stanje / stopnja razvoja izuma (lahko tudi
opišete):
- ideja
- poskus
- vzorec
- modelček
- prototip
- izdelek, ki še ni v proizvodnji
Bi želeli izum sami proizvajati in tržiti preko lastnega
obstoječega ali novoustanovljenega podjetja?
Za kakšno rabo je izum primeren, kdo so njegovi ključni
uporabniki in ciljni kupci?
Katera podjetja (v Sloveniji in tujini) bi bila primerni kupci
licence?
Kako ocenjujete tržni potencial vašega izuma?

Postopki sledijo tako, kot je določeno v Pravilniku o upravljanju
z izumi iz delovnega razmerja, ki je dostopen na spletni strani
FIŠ.
41

2. Radi bi ustanovili podjetje
Imate poslovno idejo, za katero menite, da bi iz nje lahko
nastalo podjetje, ki bi uspešno tržilo svoje izdelke ali storitve?
Oglasite se, da vam pomagamo oceniti potencial vašega
predloga, skupaj pripravimo poslovni načrt in pomagamo
poiskati zagonska sredstva.
3. Gospodarska družba vas vabi k sodelovanju
So z vami stopili v stik predstavniki gospodarske družbe, ker
potrebujejo vaše svetovanje pri razvoju ali sodelovanje pri
izvedbi določenega projekta?
Pripravili vam bomo pogodbo o sodelovanju in pomagali pri
planiranju vašega delovnega časa, npr. tako, da boste
razbremenjeni določenih obveznosti do fakultete in se boste
lahko bolj posvetili novemu projektu.
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6. Proces prenosa tehnologij
Kako poteka postopek prenosa tehnologij (slika 16), si bomo
ogledali kar na konkretnem primeru, ki je pripeljal do prve FIŠeve patentne prijave.
Slika 16: Postopek prenosa tehnologij

Vir: Avtorice
Magistrski študent Matej Barbo in njegov mentor Blaž Rodič
sta razvijala napravo, ki povečuje varnost motoristov med
vožnjo (več o njej je proti koncu priročnika, kjer je objavljena
licenčna ponudba). Ker sta ugotovila, da enak izum še ne
obstaja, razvila pa sta ga že do stopnje delujočega prototipa,
sta se obrnila na našo pisarno za prenos tehnologij. Opravili
smo informativni razgovor in ju prosili, naj izpolnita obrazec o
43

razkritju izuma (obrazec je v 5. poglavju – Kako mi TTO FIŠ lahko
pomaga?). Sodelavci pisarne smo nato napravo na podlagi
opisa na obrazcu natančno preučili in po pregledu patentnih
baz in rešitev, ki so se že uveljavile na tržišču, tudi sami prišli
do sklepa, da enake rešitve po vsej verjetnosti še ni in da bi bila
lahko zelo zanimiva za proizvajalce motornih koles. Ocenili smo
torej, da gre za novost in da ima ta novost dober tržni
potencial. To smo nadalje predstavili dekanu, ki je sprejel
odločitev o prevzemu izuma.
Nato smo se z raziskovalcema ponovno sestali in jima
predstavili nadaljnje možnosti. Če se kdo od njiju ne bi strinjal
s tem, da izum v celoti prevzame FIŠ, bi seveda imel tudi
možnost, da se lastništvo nad izumom deli, vendar bi v tem
primeru morala sorazmerno kriti tudi stroške patentne prijave
(te obravnavamo v nadaljevanju tega poglavja) in druge
stroške, ki bi nastali pri trženju/promociji izuma (npr. stroške
za pot na poslovne sestanke, nastope na sejmih). Ker sta se
strinjala, da izum prevzame FIŠ, jima pripada 25% od prihodka,
za katerega upamo, da ga bo izum prinesel.
Vedno torej obstajata dve možnosti: ali ustanoviti novo
podjetje, ki bo proizvajalo in tržilo inovacijo ali pa inovacijo
prodati oz. licencirati. Razlika med prodajo in licenco je v tem,
da v prvem primeru v celoti prenesemo pravice intelektualne
lastnine na nekoga drugega in se patentu odpovemo – v
zameno za enkratni večji znesek, v primeru licence pa
ostanemo lastniki intelektualne lastnine, kupec licence pa nam
periodično plačuje licenčnino, ki je praviloma določena kot
odstotek od prodaje izdelkov ali od dobička. V našem primeru
gre za takšen izum, da bi bilo povsem nemogoče (zahtevalo bi
izjemno velika sredstva), da bi ustanovili podjetje, ki bi začelo
z lastno proizvodnjo motorjev – gre le za dodatek, ki bi ga bilo
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mogoče serijsko vgrajevati v motorje. Zato smo se odločili, da
gremo po poti prodaje/licenciranja patenta. V nadaljevanju
podajamo pregled strategij, povezanih s patentiranjem.

6.1 Strategija patentiranja
Možne so tri različne poti za patentno prijavo – ali kombinacija
vseh treh: regionalna, nacionalna in mednarodna.
Najbolj pogosta strategija patentiranja je, da najprej vložimo
patentno prijavo na nacionalnem (slovenskem) patentnem
uradu (URSIL – Urad RS za intelektualno lastnino), nato pred
iztekom 12 mesecev vložimo mednarodno (PCT – Patent
Cooperation Treaty) prijavo. V nadaljevanju, pred iztekom 30
mesecev od datuma vložitve prijave, pa nadaljujemo z
nadaljnjimi nacionalnimi prijavami v drugih državah ali z eno ali
več regionalnimi prijavami, kot je na primer prijava evropskega
patenta po Evropski patentni konvenciji (EPK).
Kakšno pot bomo izbrali, je odvisno od tržišča, ki ga želimo
zaščititi: razmislimo tudi o tem, kje se nahaja konkurenca, ne
le, kje so ključni kupci; drug pomemben faktor pa so sredstva,
ki jih imamo na razpolago, saj je patentna zaščita povezana z
visokimi stroški, če želimo patent uveljavljati v večjem številu
držav (slika 17). Približna ocena za desetletno vzdrževanje
patenta v osmih evropskih državah znaša 47.000 EUR prek
»Euro-PCT« poti4, vendar ta lahko variira za 100% (predvsem
navzgor).

4

http://www.lventre.com/pctcostepo.pdf (zadnji dostop: 16. 8. 2018)
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Slika 17: Strategija patentiranja

Vir: Avtorice
Stroške patentiranja lahko razdelimo na naslednje skupine:
1. Stroški pristojbin patentnih pisarn:
V slovenskem uradu (URSIL) se plača 110 EUR prijavne
pristojbine, v katero je vključen tudi formalni pregled
patenta, saj slovenski urad ne izvaja popolnega
preizkusa. Takse v nemškem patentnem uradu pa so
recimo naslednje: prijavna pristojbina 40 EUR, poročilo
o novosti: 300 EUR, zahteva za pregled: 350 EUR. V
nekaterih uradih, npr. na Kitajskem in v ZDA,
zaračunajo tudi pristojbino za podelitev patenta.
2. Stroški patentnih zastopnikov:
Priprava patentne prijave pri slovenskem patentnem
zastopniku stane okrog 2000 EUR, zastopnik pa v
nadaljevanju zaračunava tudi različne komunikacije, ki
jih opravlja s patentnimi uradi. Vedeti je treba tudi to,
da je ob prvi patentni prijavi v tuji državi obvezno treba
najeti zastopnika.
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3. Stroški vzdrževanja patenta:
Ti z leti progresivno naraščajo, v večini držav pa je
patent možno vzdrževati 20 let. V Sloveniji se
pristojbine začnejo s četrtim letom vzdrževanja, ko
znašajo 34 EUR do 1100 EUR za dvajseto leto. Skupaj
za dvajset let znašajo 5016 EUR.
4. Stroški ubranitve patenta:
Če pride do kršitve vašega patenta, je zelo verjetno, da
boste svoje pravice morali ubraniti na sodišču.
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7. Rad bi postal start-upovec!
Nekoliko šaljivo želi ena izmed mnogih spletnih strani za
evalviranje situacij primernih za ustanovitev start-upa izvedeti,
ali imate izpolnjene predpogoje, z vprašanjema »Ali je vaš
odvetnik sosed /Miha/?« in »Ali je vaš svetovalec za pravice
intelektualne lastnine sosedov /Miha/?«. Seveda ni nujno, da
»sosed Miha« ni kompetenten za eno in celo istočasno drugo
vlogo. A ideja, stoječa za vprašanjem je, da omogoča tistemu,
ki je zainteresiran za ustanovitev odcepljenega podjetja,
razmislek o komplementarnih kompetencah in resursih, ki jih
ima na voljo ali načrtih za pridobitev manjkajočih resursov.
Nedvomno je prva stvar, ki je potrebna za odličen univerzitetni
start-up, izvrstna ideja. Univerzitetni start-upi, tako formalni
kot neformalni podjemi, imajo lahko številne pozitivne učinke
tako za vse vpletene, kot tudi za družbo kot celoto. Marsikdaj
namreč delujejo na področju, ki je pomembno iz družbenega,
ekonomskega ali okoljskega vidika. Poglejmo si spodnji FIŠ-ev
primer.
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Zgornjemu primeru FIŠ-evega podjema obetamo lepo
prihodnost, ne samo zaradi koristne ideje, primerne izvedbe in
medsektorskega partnerstva, ampak tudi, ker so raziskovalci
(in študenti) šampioni tega novega podjema. Pri tem, če ste
univerzitetni raziskovalec, raziskave kažejo, da se tega da lotiti
na različne načine, če imamo v mislih tudi nadaljnje
udejstvovanje pri siceršnjem pedagoško-raziskovalnem delu
na univerzi oziroma fakulteti. Tako sodelovanje v
univerzitetnem start-upu lahko vidite kot fazo v akademski
karieri ali kot alternativno kariero (Etzkowitz, 2014). Če jo
vidite kot fazo v akademski karieri, pomeni, da ste istočasno
vpleteni v poslovni podjem in v delovanje na fakulteti. Po drugi
strani lahko preverite, ali imate izpolnjene pogoje npr. za t.i.
sobotno leto in ali situacija na fakulteti omogoča, da si sobotno
leto vzamete (ali pa obstaja kakšna druga možnost začasne
odsotnosti). Alternativna kariera pomeni »akademski izhod«
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(Nicolau in Birley, 2003), za katerega se pogosto danes
odločajo mlajši kolegi.
Univerzitetni start-up gre sicer tekom svojega razvoja čez
enake evolucijske korake kot sicer start-upi (povzeto po Modic,
2015). Faza 1 je faza incepcije ali izvora (tudi imenovane
gestacije, razvoja ideje itd.); faza 2 je faza konceptualizacije
(imenovana tudi faza planiranja, ustanavljanja start-upa kot
poslovne entitete, definicije okvira priložnosti komercializacije
itd.); faza 3 je faza pozicioniranja (imenovana tudi faza
pridobivanja manjkajočih resursov, podpore za start-up, rasti)
in faza 4 je faza zrelosti (imenovana tudi faza trajnostnega
razvoja, faza multi-produktov ali faza stabilnosti, slika 19).
Tako kot pri sklenitvi licenčne pogodbe je tudi ustanovitev
start-upa zgolj začetek. Znotraj teh faz pa se praviloma vloga
raziskovalca spreminja (navkljub temu, da pogosto kot
univerzitetni raziskovalci razumemo, da je to praktično
ekskluzivno »naš« poslovni podjem); od mnogokrat edine
centralne osebnosti na univerzitetnem izumu temelječega
poslovnega podjema, do bolj obrobnih vlog. Poglejmo si spodaj
nekaj tipičnih položajev in vlog, ki jih lahko igra raziskovalec
tekom življenja start-upa.
Pri tem imejte v mislih, da so za uspešno delovanje
posameznikov potrebna številna znanja; praviloma je
posameznik težko usposobljen in željan opravljati vse vloge.
Prav tako se težišče potreb mnogokrat prenese iz zgolj
raziskovalno-razvojne sfere na bolj komercialne funkcije (od
pridobivanja dodatnih sredstev do trženja samih produktov ali
storitev). Številne raziskave svarijo, da imajo univerzitetni
start-upi tendenco, da se preveč ukvarjajo s tehničnimi vidiki,
včasih tudi na račun zasledovanja (poslovnih) ciljev start-upa
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(glejte številne raziskave o tem v Modic, 2015). Svetujemo, da
ne naredite podobne napake.
Slika 19: Evolucijski koraki start-upa

Vir: Predelano po Modic, 2015
Tudi konec udeležbe je lahko raznolik. Razen osnovnih dveh
opcij; to je da želite biti v načelu vseskozi globoko udeleženi v
start-upu – kar je seveda tudi povsem možno, v kolikor boste
svojo vlogo prilagajali fazi v kateri se nahaja start-up in po
možnosti pridobili tudi nekatera nova komplementarna znanja
(slika zgoraj kaže namreč le tipske položaje in vloge) ali da
start-up enostavno ne uspe. Seveda so možne tudi drugačne
oblike vašega »izhoda«. Pri tem obstajata dve tipični izhodišči:
1. ali si sami želite izhoda (ker se vračate v akademsko sfero,
ker si želite nemara zasledovati naslednji podjem, v katerem
vidite socialni, finančni ali kakšen drugačen potencial ali iz
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kakšnega tretjega razloga) – takrat govorimo o t.i. »pull-out«
poziciji; ali pa 2. izgubili ste nadzor nad podjemom iz tega ali
onega razloga (slika 20).
V prvem primeru je lahko iniciativa na strani menedžmenta, vi
pa se z njo strinjate ali pa se sami odločite za izhod. Pri
slednjem lahko bodisi sledite t.i. zgodnjemu planu izhoda – ali
z drugimi besedami, sami ste že v začetku planirali biti
udeleženi v start-upu le določen čas in ste že vnaprej načrtovali
pogoje vašega odhoda iz start-upa (navedeno lahko s pisarno
za prenos tehnologij že v zgodnji fazi premislite).
Slika 20: Potisna in izstopna strategija

Vir: Predelano po Modic, 2015
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V drugem pa nemara vidite, da start-up ne zasleduje več ciljev,
ki se prekrivajo z vašim osebnimi videnji razvoja start-upa in se
odločite za izhod. V drugem primeru gre lahko za delovanje
menedžmenta, ki vodi v vašo izključitev, oziroma se je znotraj
podjetja porajal konflikt. Navedeno je najbrž najbolj neprijeten
način izhoda, a ob primernem predhodnem načrtovanju za
tovrstni primer, je lahko konflikt bolj primerno in hitreje
razrešen za vse udeležene stranke.
Skratka, potreben je premislek dlje le od dobre ideje,
pridobitve pravic nad univerzitetnim izumom in odprtja pravne
oblike, v kateri bo start-up deloval. Ti so lahko le dobra
popotnica za tovrstni poslovni podjem.
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8. Nekaj osnovnih lekcij za uslužbence
pisarn za prenos tehnologij
Tako kot za posameznega izumitelja, tudi za fakultete in
univerze obstajajo številni razlogi zakaj, bi jih tehnološki
transfer zanimal (moral zanimati). To so na primer: ustvarjanje
družbenih
učinkov,
evidentiranje
(aplikativnega)
raziskovalnega uspeha, dvigovanje institucionalnega ugleda
(izboljšanje profila fakultete ali univerze – kot podpora PR
funkcijam znotraj organizacije), izboljšanje stikov z industrijo in
drugimi deležniki v okolju, ustvarjanje ekonomskih učinkov (na
lokalni in globalni ravni), pridobivanje prihodkov itd.
Vendar pa je lahko ukvarjanje s tehnološkim transferjem drag
in zamuden proces. Drag, ker patenti sami po sebi predstavljajo
predvsem strošek, hkrati pa so odstotki prenešenih patentov
nizki (praktično povsod pod eno petino) in je kompenzacija teh
stroškov negotova; zamuden, ker je potrebno veliko truda in
potrpežljivosti, da a) najdemo partnerja ali pomagamo
univerzitetnemu odcepljenemu podjetju, da se postavi na noge
in b) da od črk na licenčni pogodbi pridemo do dejanskih
rezultatov (bodisi tega, da pride produkt na trg ali da
pridobivamo licenčnine itd.). Podpis licenčne pogodbe (pa že
do te je težko priti) namreč ne zagotavlja nikakršnih finančnih
ali družbenih učinkov! Ostane lahko samo gola črka na papirju
in ves dotedanji trud je zaman (pri čemer, če smo se odločili za
pot npr. ekskluzivne licence, hkrati do neke mere ustavljamo
prosto diseminacijo znanja vkorporiranega v predmetni izum).
Pri komercializaciji se je tako treba držati nekaj glavnih načel:
a) na strateški ravni se odločiti, kaj so cilji komercializacije in
kako se tehta med možnostmi, ki zasledujejo ene ali druge cilje,
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b) najprej skušati pokriti stroške, ki so že nastali v povezavi s
komercializacijo določenega izuma, c) nikoli ne določiti
maksimalnega prihodka, d) skleniti čim več licenčnih pogodb.
Kdaj patentirati?
»Patentirati je tvegano. Odločiti se ne patentirati je
tvegano.«
Kattinger in ostali, 2007
Za TTO in ostale vpletene, je vedno eno izmed bistvenih
vprašanj, ali vložiti patentno prijavo ali ne. Hkrati pa je najti
definitivni odgovor ravno tako zapleteno, kot nam lepo
ponazarja že zgornja izjava, ki jo lahko najdemo v priročniku za
IP (angl. Intellectual Property) menedžerje, ki ga je izdalo
združenje univerzitetnih managerjev za prenos tehnologij
AUTM (Kattinger in ostali, 2007).
Lita Nelsen (2007), imenovana včasih tudi »baronica«
tehnološkega transferja oziroma nedvomno ena izmed
eminenc na tem področju z 20-letnim vodenjem pisarne za
prenos tehnologij na MIT, predlaga, da se poišče odgovore (ali
čim boljše približke odgovorov na naslednja vprašanja – njih
zaporedje in vsebina so sicer vedno pogojeni s cilji, ki si jih je
TTO zadal):
1. Ali je verjetno, da bo ta izum dobil patent, z dovolj
širokimi patentnimi zahtevki, ki bodo lahko zaščitili ne
le manjšo spremembo obstoječe tehnologije, ampak
bistveno prispevali k zaščiti izdelka ali proizvodne
linije?
2. Če bo patentiran, ali bo ta izdelek verjetno pritegnil
pridobitelja licence ali naložbo za komercializacijo, ki
se bodo tudi povrnili stroške patentiranja?
60

3. Ali je patentiranje prava pot, ki vodi do čim večjih
socialnih učinkov?
Odgovori na zgornja vprašanja so pogosto odvisni od
poznavanja stanja tehnike, trga kot tudi od poznavanja
inventorja ter potencialnih posledic (družbeni potencialni
vplivi, možnost stimuliranja lokalnega gospodarstva ipd.).
Primerna ocena je sicer pogojena tako z zadostnimi
spretnostmi in znanji, kot z dovoljšnjim časom. Za uspešno tako
licenciranje kot patentiranje je ključnega pomena izmenjava
znanja med zaposlenimi v TTO (kot tudi širše v organizaciji prek
periodičnih sestankov) kot tudi sodelovanje med različnimi
TTO.
Kdo je prevzemnik licence, je ključnega pomena.
Če boste bodisi kot zaposleni v TTO ali pa kot raziskovalec šli na
kakšno delavnico o tehnološkem transferju in licenciranju, je
ena prvih zadev, ki jih boste slišali, da je najpomembnejši
element licenčne pogodbe ime prevzemnika licence. Od
vašega pogodbenega partnerja je namreč v prvi vrsti odvisno,
za kako uspešno se bo v končni fazi izkazala podpisana licenčna
pogodba.
Tako je ena najpomembnejših nalog, da najdete primernega
partnerja iz gospodarstva (ali drugega sektorja, da bo licenca
tako dosegla večje učinke). Kdo je primeren partner, je
marsikdaj odvisno od neposrednih ciljev, ki jih zasledujete,
praviloma pa gre za partnerja, ki bo direktno in v čim večji meri
izrabljal predmet licence (in bo pripravljen za dorazvoj, če bo
to potrebno itd.).
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Partnerja je moč najti na različne načine: 1. prek socialne
mreže raziskovalca, ki je predlagal določenega prevzemnika
licence; 2. predvsem če ste izkušeni – prek lastne socialne
mreže in mreže, ki je že na voljo v matični organizaciji (npr.
partnerji drugih razvojnih pogodb ali prek povezave z omrežji
investitorjev, tehnoloških parkov ipd.) 3. prek hladnega
klicanja (angl. cold calling); 4. prek mreže vaših kolegov v
drugih TTO; ali 5. prek t.i. portalov za ponudbo in
povpraševanje po inovacijah (angl. matchmaking platform).
Slednji so lahko učinkoviti, a praviloma tisti boljši zahtevajo
vstopno članarino, tako da je potrebna kritična masa
tehnologij, primernih za ponudbe, da se zadeva izplača. Po
drugi strani je učinkovitost tistih, ki nimajo na drugi strani
močnih in številčnih partnerjev iz gospodarstva, praviloma
nizka.
V vsakem primeru je bistveno, da je predstavitev same
tehnologije dobro in skrbno pripravljena. Spodaj podajamo
primer ponudbe za prvo FIŠ-evo patentno prijavo (slika 21).
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Slika 21: Primer ponudbe (po vzorcu, ki je določen s strani
slovenskega Konzorcija za prenos tehnologij)

Vir: JRO KTT, 2018
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Ob pripravi in pogajanju o podpisu licenčne pogodbe je
pomembno, da ne vzamemo določb, ki bodo omogočale večje
učinke, zgolj le kot »dodatek«. V mnogih smislih (če imamo v
mislih mnogokrat deklarirane cilje tehnološkega transferja na
univerzah ali pa če imamo v mislih, da bodo licenčne pogodbe
le redko finančno izrazito lukrativne) so slednje lahko bistvo
vašega licenciranja!
Seveda je najti »pravega« prevzemnika licence ex ante
mnogokrat težavno. Ravno zaradi tega je pomembno, da
določbe licenčne pogodbe omogočajo pisarni za prenos
tehnologij vsaj nekolikšno fleksibilnost. Kaj imamo v mislih?
Gre za določbe, ki se nanašajo na mejnike in omogočajo nadzor
nad potekom procesa, ki vodi v potencialno izrabo ali pa za
določbe, ki omogočajo odstop od pogodbe, če določena
dogovorjena postopanja niso uresničena.
Ena izmed debat, ki je posebej zanimiva, je tudi licenciranje t.i.
patentnim škratom. Gre za podjetja, katerih poslovni model ni
usmerjen v neposredno izrabo pridobljenih izumov, ampak v
izrabo predvsem pridobljenih patentnih pravic kot takih.
Večinoma se licenciranje patentnim škratom vidi kot
negativno, a obstajajo tudi tisti, ki ugotavljajo, da ima lahko to
vseeno pozitivne posledice v primeru, da je alternativa
popolna neizraba univerzitetnega patenta. Tehnološke pisarne
imejte to v mislih, raziskovalci pa se pogovorite s svojo pisarno
za prenos tehnologij, kakšno je primerno postopanje v takih
primerih.
Licenciraj, ne prodajaj!
Če se posvetujete s strokovnjaki za prenos tehnologij, boste
hitro slišali, da je prodaja patenta manj zaželena alternativa.
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Zakaj? Prvič, ker prodaja patenta pomeni dejansko »izgubo«
pravic nad izkoriščanjem izuma, kar pomeni, da tudi, če se
pridobitelj patenta odloči, da patenta ne bo uporabil, nimate
pravnega mehanizma, ki bi vam omogočil vrnitev izuma (pri
licenčni pogodbi so pogoste klavzule, ki omogočajo odstop od
pogodbe v primeru da npr. pridobitelj licence ne dosega
postavljenih mejnikov, določenih v pogodbi); drugič, ker je
celoten prihodek, ki je potencialno dosežen, omejen samo na
samo plačilo in praviloma ne omogoča udeležbe na »uspehu«
izuma (seveda tudi pri licenčnih pogodbah to ni avtomatično,
ampak prek obračunanih licenčnin – pri čemer je po našem
zakonu pridobitelj licence zavezan, da poroča o tem, koliko jo
izkorišča, in mora plačilo obračunati vsako leto, v kolikor je
plačilo odvisno od obsega izkoriščanja predmeta licence).
Navedeno za seboj potegne še en problem, in sicer, da mora
pisarna za prenos tehnologij že vnaprej zelo dobro oceniti
vrednost izuma. Slednje pa je težko in se s tem bojujejo tudi
številni uslužbenci velikih patentnih uradov v sistemih kot je
Japonski, kjer so prodaje patentov dokaj pogoste. Nenazadnje
so licenčne pogodbe tudi pogosto pospremljene s pogodbami
o prenosu know-how oziroma s pogodbami o sodelovanju pri
dorazvoju. Torej licenčne pogodbe ne uporabljamo toliko za
pridobivanje neposrednih dohodkov, ampak kot podporo ali
dolgoročnemu sodelovanju ali pa pridobivanju donacij oz.
sponzorstva. Prodajna pogodba je manj primeren instrument
za doseganje teh ciljev.
Podobno velja za skupne patente. Če si zopet vzamemo kot
primer Japonsko, lahko ugotovimo, da je približno 60 %
univerzitetnih patentov t.i. skupnih patentov, kjer je eden
izmed lastnikov univerza (ali fakulteta/inštitut), drugi lastnik pa
podjetje. Navedeno omogoča univerzam prenos stroškov za
patentiranje na partnerja, hkrati pa so zelo zaželeni s stališča
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doseganja dobrih kvantitativnih kazalnikov pisarn za prenos
tehnologij. Navedeno na prvi pogled deluje izvrstno, saj kaže
na veliko prepletenost akademske sfere z gospodarstvom.
Vendarle pa mnogokrat v ozadju teh skupnih patentov ne stoji
dejansko sodelovanje z industrijskim partnerjem, ampak izza
tega stojijo drugi razlogi, ki mnogokrat niso neposredno
povezani s predmetnim izumom. Če se odločate za skupni
patent, je dobro, da je ta plod dejanskega sodelovanja, saj
podatki kažejo, da je kasnejše licenciranje ali prodaja takih
patentov izrazito težavna.
Najprej poskrbite za povrnitev stroškov in imejte v mislih
dolgoročno ustvarjanje prihodkov!
»Prenos tehnologij je slab/ušiv poslovni model.«
Stevens, 2017
Patent predstavlja sam po sebi s finančnega vidika strošek.
Stroški so povezani tako z njihovim nastankom kot tudi z
vzdrževanjem. Licenčna pogodba omogoča ne le, da pravica do
uporabe preide na nekoga s komplementarnimi resursi, ki bo
pripomogel k temu, da bo tehnologija lahko prešla iz papirja v
realnost, ampak tudi, da bodo stroški lahko povrnjeni na krajši
ali daljši čas.
Iz prakse so izrazito zanimivi primeri, ko je višina licenčnine nič.
Licenčne pogodbe, sklenjene v gospodarstvu, včasih niso
usmerjene v licenčnino, če si dajalec licence npr. obeta neke
druge koristi in ne neposredno licenčnine za izkoriščanje
izuma, ki je predmet licence. To je lahko morebiti dostop v
določen konzorcij ali kaj drugega. Tudi »sreča« ob podpisu
licenčne pogodbe za univerzitetni izum je lahko kratkotrajna, v
kolikor si obetate licenčnino, saj številne licenčne pogodbe v
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akademski sferi ne prinašajo dobička (na navedeno kaže
raziskava ene izmed avtoric za Japonsko, podobno to kažejo
raziskave tudi za ZDA). Razlogov za to je več, eden izmed njih
je, da ni bil izbran primeren pridobitelj licence in je le-ta
namesto do-razvoja, pridobil licenco za namen krepitve
svojega strateškega položaja. Vaš patent pa je spremenil v t.i.
polični ali speči patent (t.j. neizrabljeni patent).
Slika 22: Vrednotenje patentov oz. licenčnine

Vir: Avtorice
Vrednotenje patentov oziroma določitev licenčnine (slika 22)
je kompleksna problematika (v primeru licenciranja se namreč
»vrednotenje« pogosto zrcali v primerni določitvi licenčnine in
z njo povezane tehnologije). Finančni pogoji morajo odražati:
stopnjo razvoja izuma, relativni delež izuma znotraj celotnega
izdelka (ali procesa), potrebe po pridobitvi komplementarnih
pravic intelektualne lastnine, potrebo po dokazovanju
koncepta, dodatne potrebne naložbe itd. Včasih bodo finančni
pogoji tisti del določb licenčne pogodbe, o katerih se bo moč
pogajati, tudi na račun tega, da se izboljša druge določbe.
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Poznamo številne tipe prihodkov iz licenčnih pogodb.
Licenčnina v ožjem pomenu je praviloma letno določen znesek
v odstotku od prihodkov (ali prodaje ali česa drugega)
ustvarjenim z izrabo licenciranega izuma. Hkrati so druge
pogosto uporabljene opcije: povrnitev stroškov, povezanih s
patenti, plačila vezana na mejnike (recimo pridobitev dovoljenj
itd.) ali pa tudi minimalna letna kompenzacija. Poleg tega je
moč dogovoriti donacije ali sponzorstva (za konkretnega
izumitelja-raziskovalca ali za fakulteto) in pa seveda dodatne
raziskovalne pogodbe (za dorazvoj konkretne invencije ali za
drug namen). Vsekakor pa imejte v mislih spodnji graf,
pripravljen s strani Združenja univerzitetnih managerjev za
prenos tehnologij, ki nazorno kaže na to, kako poteka
pridobivanje ekonomskih koristi prek dolgotrajnejšega
obdobja (slika 23).
Slika 23: Pridobivanje ekonomskih koristi skozi daljše časovno
obdobje

Vir: Predelano po AUTM (iz Stevens, 2017)
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Start-up ni čudežni odgovor (ali kdaj podpiram izbiro start-up
poti)
Izbira med odcepljenim podjetjem (start-upom) in licenco je
velikokrat odvisna od elementov, ki so izrazito subjektivni, kot
npr. ali je univerzitetni raziskovalec sploh zainteresiran za to,
da ustanovi odcepljeno podjetje ali pa po drugi strani, da
nobeno obstoječe podjetje ni pripravljeno pristopiti k licenci.
Načeloma sicer velja, da so bolj primerne za ustanovitev startupa tiste ideje, ki so bolj disruptivne (bolj revolucionarne),
platformne (t.j. moč jih je uporabiti v več oblikah in/ali za več
namenov), vsebujejo precej tacitnega znanja (t.j. potrebujejo
velik dodatni vložek nekodificiranega znanja) in ustvarjajo
močan položaj intelektualne lastnine. Tiste, bolj primerne za
licenciranje obstoječim podjetjem, pa so predvsem
inkrementalne invencije, ki jih podjetja zlahka vkomponirajo v
obstoječe izdelke ali procese, so primerne za potrebe njihovih
strank, so skladne z obstoječim poslovnim modelom in so
povezane z nizkim tveganjem dorazvoja (za več glejte tudi
izvrstni vodič Rose in Patterson, 2016).
Ustanovitev start-upov je zadnja leta izrazito popularna tudi,
ko se od razvite invencije obeta družbene učinke, učinke
povezane s trajnostnim razvojem ipd. Univerza Chalmers
(Alange in Lundquist, 2013) je pripravila tudi priročnik, vezan
na tovrstne ideje, kjer prikazujejo številne primere in prakse
povezane z univerzitetnimi start-upi.
Ni pa odveč ponoviti še enkrat: poskusite podpreti predvsem
tiste start-upe, kjer so univerzitetni raziskovalci visoko
motivirani, imajo potrebna komplementarna znanja ali pa so ta
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znanja pripravljeni pridobiti ter so odprti za sodelovanje z
osebami s komplementarnimi znanji.
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English Summary
Technology transfer is a challenge. For every successful case of
technology transfer, there are dozens and dozens of ideas that
never make it out of the university lab or department. Yet, this
is often not only due to reasons connected to the embryonic
nature of inventure (being just too soon for industry to pick up)
or being too basic; but often connected to the simple failure
of matching the right people together. People involved in
inventing and developing, those involved in “translating” the
new idea into often incomprehensible “patent speak”, people
involved in commercialization, those brave enough (or at least
enough risk tolerant) to engage in spin-off creation, to people
involved on the industry side, or those involved in designing
new open access methods, all play a key role. Authors wish to
address some of their concerns inside this Handbook.
We begin with a simple question, which might be mind
boggling for researchers: “Why bother with technology
transfer?” Not only individual level benefits are pointed out,
but also special emphasis is put on social or economic impacts.
Then we try to guide the researchers through the technology
transfer process, often offering real-life cases. Although
Slovenia is still evolving its technology transfer system, authors
firmly believe there are cases, that can teach us how to better
the technology transfer results, either by being shining
examples or simply failures, that can often teach us even more.
We also provide boxes with relevant additional data on some
specific interesting elements, including pointing out towards
selected new IT solutions available, that can help deal with the
intellectual property jungle. The note by Yuichi Harada also
offers new ideas on valuable information universities can
posses. A special section is dedicated to those thinking about
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start-ups. We end with some pragmatic suggestions for
technology transfer staff.
Authors hope that the Handbook might be of assistance to
researchers that have interesting promising inventions,
technology transfer practitioners, industry representatives
interested in cooperating with faculty members or others that
find this field exciting or of interest. We would also like to
thank all those who participated in the making of this
Handbook, especially also all three authors of initial notes,
Takafumi Yamamoto, Yuichi Harada, Borut Likar and Mary
Albertson. We re-print below also the original notes in English
as well as the English translation of the note received in
Slovenian.
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In 1996, I started a business in Japan that licenses the
intellectual property rights to technology from universities to
private businesses. This business model was nonexistent in the
Japanese universities of the time. University professors had no
interest in intellectual property rights, and there wasn’t even
the concept of startups launching straight out of universities.
The idea of a professor launching a startup would be criticized
as them “quitting science,” and it was customary for them to
provide research results to businesses at no cost. Under those
circumstances, I was considered a pretty strange person at the
time for launching a technology transfer operation between
universities and industry. However, there were also growing
concerns that Japan’s economy would continue to worsen if
something didn’t change, and people were starting to pay
attention to industry/university cooperation in the U.S., the
kind that led to startups like Google and Cisco Systems. By
2000, when I became president and representative director of
TODAI TLO (the University of Tokyo’s technology transfer
organization), university researchers and board members were
in the midst of changing the ways they thought about this. The
result: Researcher consciousness of this topic has changed
greatly in the past twenty-two years. The University of Tokyo
is reaching 500 invention disclosures per year, and over 250
startups have their origins with the University, including thirty
in the past year alone. I really feel that researchers who used
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to only be interested in academic theses are now engineering
new innovation with the technology transferred between
universities and private firms.
I believe the changes we’ve seen in Japan can also occur in
Slovenia. That’s because I believe researchers, no matter
where they’re from, are conscious of the same things, and
industries are also using university initiatives to pursue open
innovation. What happened in Japan can happen in any nation,
and I hope this handbook provides assistance for this effort.

Universities’ Hidden Treasures
The subsidies for operating expenses to national universities in
Japan are getting lower year by year more than ten years.
Inevitably this leads to the weight and importance of industrial
research collaborations.
There are however new opportunities; in the age of IoTs and
big data, experimental data that researchers in university own
have become very attractive. Current technologies enable us
to resort to wider sensing methods and to collect data
automatically, which gives us the well-controlled huge
experimental data sets. These data sets in fact bring us the
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opportunities for developing various AI or artificial intelligence
algorithms which are valuable for industrial uses. Kyushu
University offers opportunities to discuss complicated social
problems in Kyudai global Open Innovation Network Engine
(KOINE) communities. KOINE is an English word derived from
an ancient Greek and represents common language and
common understanding. KOINE meetings provide the common
base for experts from many research and industrial fields.
Open data & analysis research consortium inside KOINE at
Kyushu University now studies the usability of open data and
their potential, and seeks good business and open data models
together with other institutes and industry partners for future
uses of this data.

Technology commercialization is at the nexus of scientific
research and product development. As the AUTM (an
association of technology commercialization professionals)
tagline says, we are about creating a better world by bringing
research to life. Technology transfer professionals fill a critical
need in increasing the potential of our institutions’ research
through advancing discoveries along the path of product
development through to the ultimate goal, public benefit. The
products can be important diagnostics, therapeutics for
devastating disease or battery technology for electric cars. We
measure our success by the impact we make on society.
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In addition to licensing technology, we facilitate other
relationships between industry and the scientists in our
institutions. We foster growth of collaborations, sponsored
research and startups. These relationships create an ideal
environment for synergistic relationships between universities
and industry. Inventors play a key role in the technology
transfer process, facilitating impact on mankind through
commercialization of scientific discoveries. Inventors work
with technology commercialization professionals in expressing
the potential of their inventions and assisting in moving the
product of their research to development for use by the public.
Willingness to disclose inventions, participate in the patent
process and assist during the marketing process are essential.
Formation of new companies is sometimes part of the process.
Many technology transfer offices help entrepreneurs with the
startup process by providing resources and introductions.
Researchers have the technical expertise that is necessary for
success, but in addition to the science a startup needs a good
management team and savvy investors.
Technology transfer is an exciting profession at the crossroads
of science and industry. Through scientists and technology
transfer professionals working together we realize the
potential of our institutional research and provide meaningful
solutions to society.
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“I live only for myself and for my books!” was the motto of
Matija Čop, one of the most educated Slovenians who lived
almost two hundred years ago. His moto was later refered to
by Slovenia's most famous poet France Prešeren, who wrote:
“In Ljubljana, there lives a skunk, eating books all night and
day, but yielding not even the smallest fig5.”
In Slovenia there are thousands of researchers innovating
today. They are the most educated part of Slovenian
brainpower. Their work and ideas undoubtedly enrich the
world treasury of knowledge and for that many deserve
greater recognition.
However, we cannot overlook the general concern about
practical benefits, such as: Have we attained a higher standard
of living, better job security and better quality healthcare? Do
we know how to develop technologies and innovations that
will find their way to their users? Are we able to create a
human-friendly digital society? Has government become more
effective? Are we better at coping with stress? What about
preserving rivers and sea, Karst and natural habitats? These
and many other areas are being addressed by Slovenian
scientists. We all want interesting research achievements to be
5

The meaning connected to the insulting sense of the word in Shakespeare,
etc. (A fig for ...) as "small, valueless thing" (Author's note).
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put into practice. At the same time, we realize this is not easy.
The Technology Transfer Handbook undeniably represents one
of the foundation stones required for a science-based,
innovative society, where the verse about the skunk will be but
a distant memory.
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Priloge
Priloga 1: SEZNAM BAZ
Patentne baze
●

●

Javno dostopne:
● relevantne domače – SI-PO baze
Urada za intelektualno lastnino
(http://www2.uil-sipo.si/)
● relevantne tuje: Patentscope (WIPO –
http://patentscope.wipo.int/search/e
n/search.jsf), Esp@cenet (EPO –
http://worldwide.espacenet.com/?loc
ale=en_EP), USPTO baza (USPTO –
http://www.uspto.gov/patentsapplication-process/searchpatents#heading-1); PatFT baza
(USPTO – http://patft.uspto.gov/),
WIPO Gold
(http://www.wipo.int/wipogold/en),
IPDL database (JPO –
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_
e.ipdl)/
● PatentsView –
http://www.patentsview.org – dober
za analitiko
Komercialne:
● Patstat (EPO –
http://www.epo.org/searching/subsc
ription/patstat-online.html),
LexisNexis IP DataDirect
(http://www.lexisnexis.com/enus/products/ip-data-direct.page),
Thompson Reuters produkti
(http://ip.thomsonreuters.com/produ
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ct/patent-research-analysis):
Thompson Data Analyzer, Thompson
Innovation, DWPI – Derwent
Database, Aureka, lista ostalih –
spletne strani PIUG:
http://www.piug.org/vendors

Baze znamk
●

●

●

●

Slovenija
Podatkovna baza, ki jo upravlja Urad za intelektualno
lastnino RS in vključuje blagovne znamke, registrirane
v Sloveniji in veljavne v Sloveniji
http://www2.uil-sipo.si/Squ020.stm
Blagovna znamka Skupnosti (CTM – Community
TradeMark)
Omogoča hiter dostop do informacij o blagovni
znamki Skupnosti
https://oami.europa.eu/eSearch/
Mednarodna baza Romarin
Mednarodna baza blagovnih znamk vključuje
registrirane znamke iz 87 držav sveta
(seznam
držav: http://www.wipo.int/treaties/en/documents/p
df/madrid_marks.pdf)
http://www.wipo.int/romarin/
Mednarodna baza TMView
Mednarodna baza blagovnih znamk vključuje
registrirane znamke iz držav članice EU in WIPO.
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.ht
ml?language=sl

Baze modelov
●

Slovenija
Podatkovna baza, ki jo upravlja Urad za intelektualno
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●

●

●
●

lastnino RS in vključuje modele, registrirane v
Sloveniji oz. veljavne v Sloveniji
http://www2.uil-sipo.si/Squ010.stm
Model Skupnosti
Podatkovno bazo upravlja OHIM (Office for the
Harmonisation of Internal Market) in vključuje
modele, katerih varstvo velja v vseh 27 državah
članicah EU.
http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager
Haag Expres – mednarodna baza modelov
Vključuje registrirane modele iz 60 držav sveta.
Seznam držav:
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/
documents/pdf/hague.pdf
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/
Indija
Podatkovna baza vključuje modele, registrirane v
Indiji oz. veljavne v Indiji
http://164.100.176.37/designsearch/
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