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Slomškov trg 15 

2000 Maribor, Slovenija 
 
 
Na podlagi 2. točke 253. člena in 2. točke 1. odst. 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list 
RS, št. 29/2017 – uradno prečiščeno besedilo – UPB12 in 32/2019) in 1. točke 1. odst. 10. člena Odloka 
o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 
67/08, 96/09, 17/15, 26/17 in 8/19) ter v skladu z določili Zakona o izumih iz delovnega razmerja 
(Uradni list RS, št. 15/2007 – uradno prečiščeno besedilo) sta v enakem besedilu Senat Univerze v 
Mariboru na svoji ___ seji dne _________ in Upravni odbor Univerze v Mariboru na svoji______ seji 
dne _____________ sprejela 
 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA   
O UPRAVLJANJU S PRAVICAMI INDUSTRIJSKE LASTNINE NA UNIVERZI V MARIBORU  

  
1. člen 

 
V Pravilniku o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Mariboru (Obvestila UM, št. 
XXX-6-2012) se v 9. točki prvega odstavka 2. člena besedilo »Pisarna za prenos tehnologij« nadomesti 
z besedilom »Služba za prenos znanja in tehnologij«. 
 

2. člen 
  

V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »Oddelek za raziskovalno dejavnost rektorata UM« nadomesti 
z besedilom »Službo za prenos znanja in tehnologij UM«.  
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Obvestilo o izumu je pravilno, kadar vsebuje vse podatke in sestavine skladno z 2. odstavkom tega 
člena.« 
 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Obvestilo o izumu, ki ne vsebuje podatkov in sestavin iz drugega odstavka tega člena, se šteje za 
pravilno, če Služba za prenos znanja in tehnologij UM v roku enega meseca od prejema obvestila ne 
zahteva njegove dopolnitve.« 
 
V šestem odstavku, se besedilo »Oddelek za raziskovalno dejavnost rektorata UM« nadomesti z 
besedilom »Služba za prenos znanja in tehnologij UM«.  
 
V devetem odstavku, se besedilo »Oddelka za raziskovalno dejavnost rektorata UM« nadomesti z 
besedilom »Službo za prenos znanja in tehnologij UM«. 
 

3. člen 
 
V 5. členu se v prvem in drugem odstavku beseda »obvestila« nadomesti z besedilom »pravilnega 
obvestila«.  
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4. člen 

 
V 7. členu se v drugem stavku prvega odstavka beseda »skupine« nadomesti z besedo »skupina«. 
 
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi: 
»V kolikor so na voljo namenska projektna sredstva UM, se takšna sredstva lahko koristijo tudi za 
praviloma enkratno in delno financiranje stroškov postopka prevzema službenega izuma po 1. točki 
prvega odstavka tega člena. O financiranju stroškov postopka prevzema službenega izuma odloči 
rektor na podlagi predloga Službe za prenos znanja in tehnologij UM.« 
 

5. člen 
 
V prvem in tretjem odstavku 8. člena se besedilo »1. točko 7. člena tega pravilnika« nadomesti z 
besedilom »1. točko prvega odstavka 7. člena tega pravilnika«.  
 
V 8. členu se v drugi povedi drugega odstavka za besedo »lastnine« doda besedilo »in upravljanju z 
intelektualno lastnino ter njenem gospodarskem izkoriščanju«. 
 
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek: 
»Rektor UM sme kljub predlogu za prevzem službenega izuma v skladu s 1. točko prvega odstavka 7. 
člena tega pravilnika, izvesti prevzem službenega izuma v skladu z 2. ali 3. točko prvega odstavka 7. 
člena tega pravilnika.« 
 
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek se besedilo »pisarne za prenos tehnologij« 
nadomesti z besedilom »Službe za prenos znanja in tehnologij UM«. 
 

6. člen 
 
V 3. alineji prvega odstavka 9. člena se besedilo »pisarne za prenos tehnologij« nadomesti z besedilom 
»Službe za prenos znanja in tehnologij UM«. 
 

7. člen 
V 10. členu se besedilo »pisarni za prenos tehnologij« nadomesti z besedilom »Službi za prenos znanja 
in tehnologij UM«. 
 

8. člen 
 
V 17. členu se besedilo »Pisarna za prenos tehnologij« nadomesti z besedilom »Služba za prenos znanja 
in tehnologij UM« 

9. člen 
 
V 18. členu se v četrtem odstavku besedo »čemerse« nadomesti z besedilom »čemer se« in se za prvo 
povedjo doda nova poved, ki se glasi:  
»Izumitelju oziroma izumiteljem, če je le-teh več, se izplača nagrada v roku petnajst (15) dni po datumu, 
ko je neproračunski naročnik dejansko plačal prenos pravic industrijske lastnine.« 
 
V petem odstavku se za besedo »pravilnika doda besedilo: 
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», mora pa UM za rektorjev sklad prejeti delež v višini 5% od dejanskega plačila prenosa pravic 
industrijske lastnine.« 
 
 
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

10. člen 
 
Postopki v zvezi z izumi, ki so se začeli pred uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev pravilnika se 
nadaljujejo in dokončajo po določbah, ki so veljale do uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev 
Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Mariboru. 
 

11. člen 
 

Te Spremembe in dopolnitve Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v 
Mariboru začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih UM. 
 

  
Rektor  
Univerze v Mariboru 
prof. dr. Zdravko Kačič 

 Predsednik Upravnega odbora 
Univerze v Mariboru 
prof. dr. Gorazd Meško 

 


