
 
 

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE V TTO: Pri-dobivanje pravih 
partnerjev in vrednotenje v črni skrinjici 

 

Dogodek za zaposlene v pisarnah za prenos znanja in tehnologij bo potekal v 
ponedeljek, 16. decembra 2019, v predavalnici Kilobyte na Fakulteti za 

informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), Ljubljanska cesta 31A, Novo mesto 
 

Obvezna je spletna prijava do 13. decembra 2019 po e-pošti na 
urska.fric@fis.unm.si 

 

PROGRAM DOGODKA 
 

8.45-9.00 Prihod in registracija udeležencev 
9.00-9.10 Uvodni pozdrav dekana FIŠ (prof. dr. 

Dejan Jelovac) in vodje TTO FIŠ (dr. Urška 
Fric) 

9.10-10.10 Mag. Janez Kolar: Kako pri-dobiti prave 
partnerje (nekaj idej in predlogov)? 

10.10-11.10 Dr. Dolores Modic: Vrednotenje v črni 
skrinjici: Nekaj začetnih lekcij za 
univerzitetne tehnološke pisarne  

11.10-11.30 Odmor za kavo 

11.30-12.30 Diskusija 
12.30-13.00 Ponovitev tematike in zaključne besede 

 
 

 
 

  

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega 

razvoja in inovacij. 
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Mag. JANEZ KOLAR, ustanovni član in vodja sinHRo.centra 
www.sinHRo.center  

 
 

 

 

 

Kot mag. ekonomskih znanosti, univ. dipl. strojni inženir in absolvent doktorskega študija sociologije 
tudi na akademski ravni aktivno deluje na povezovanju analogij in ugotavljanju ključnih dejavnikov 
uspeha posameznika, skupine, podjetja, organizacije, pa vse do države, oz. človeštva in širše. Prvih 25 
let je izkušnje predvsem nabiral, naslednjih 2 x 25 pa jih želi deliti in uporabiti v dobro vseh deležnikov 

Korporativna poslovna pot ga je vodila od managementa izobraževanja na GEA College, do 
Kadrovskega managementa v DHL Express, ustanavljanja in razvoja podružnice japonske korporacije 
Matsushita v Sloveniji (Panasonic & Technics) do Prodajnih vodstvenih izkušenj v Volvo Trucks in 
L'Oreal Paris in vse do članstva v upravi delniške družbe Aerodrom Ljubljana, kjer je pokrival področja 
HR, IKT in Varnost ter zaščita. Nekaj let je kot višji svetovalec vodil razvojne projekte in pridobivanje 
evropskih sredstev znotraj Podjetniškega centra Ljubljana – danes Tehnološki park Ljubljana, s katerim 
je ohranil stike in redno sodeluje, še zlasti v okviru projektov spodbujanja podjetništva.   

Od leta 2003 aktivno predava na najrazličnejših ustanovah dodiplomskega in podiplomskega študija, 
predvsem na področjih Vodenja, Kriznega managementa, Kreativnosti, Poslovnih procesov, 
Inovativnosti, Razvoja ljudi in tudi digitalizacije HR ter Digitalizacije nasploh. 

Od leta 2018 je delno zaposlen na Evropskem projektu KnowING IPR, ki se ukvarja z izzivi približevanja 
IPR in upravljanja s tem področjem v SME, kot vodja projekta na FUDŠ www.fuds.si.  

Če je bil leta 1993 najmlajši Svetovalec z državno licenco za svetovanje SME v državi, pa danes deluje 
kot ustanovni član in bivši predsednik dveh Rotary klubov član in izvršilnih odborov Kluba managerjev 
Ljubljana in Društva za kadrovsko dejavnost Ljubljana. Spodbuja tudi sodelovanje z Indijo in je hkrati 
tudi član društev slovensko-indijskega ter slovensko-švedskega prijateljstva. 

Od 13. decembra 1992, ko je izvedel svoje prvo predavanje - za pripravo Poslovnega načrta, v 
gostišču Mlinarjev Janez v Teharjah, ima za seboj na stotine različnih delavnic, predavanj, srečanj za 
izgradnjo ekip – teambuildingov  doma in v tujini. 

Strankam nudi, med drugim, tudi:  
 Strateško poslovno svetovanje in podporo na področju razvoja organizacij in ljudi  
 Razvoj poslovnih priložnosti 
 Digitalizacija različnih poslovnih procesov in usposabljanje  
 Poslovni in intuitivni Coaching ter različni Seminarji, tečaji, delavnice,… 

 

 

»Suffering is necessary until you 
realize it is unnecessary« (Eckart 
Tolle) 

Zase pravi, da je popotnik skozi čas, ki raziskuje poti do uspeha v najširšem 

smislu, poti torej, kako vire starodavnih modrosti in misterije preteklosti 

smiselno združiti  z ustvarjalnostjo današnjega dne  za sožitje in lepše 

življenje danes in v prihodnje. 

http://www.sinhro.center/
http://www.fuds.si/


 
 

 

 

Dr. DOLORES MODIC 

Dr. Dolores Modic je raziskovalka na Nord University Business School na 

Norveškem. Raziskovala je univerzitetni tehnološki transfer v Aziji (na 

Japonskem) in v ZDA. Je strokovnjakinja za tehnološki transfer in pravice 

intelektualne lastnine. Zanima jo tudi področje patentne informatike in je 

trenutno vodja ali član raziskovalne skupine v dveh tovrstnih projektih. Je 

(so)avtorica številnih člankov, monografij ali poglavij v monografijah na 

področju tehnološkega transferja, menedžmenta pravic intelektualne lastnine 

in inovacijskih politik, izdanih pri priznanih založbah (Springer, Palgrave 

Macmillan, Routhledge, Cambridge, University Press). Pri svojem delu 

sodeluje s številnimi raziskovalnimi skupinami v Evropi, Aziji in ZDA.  

https://www.nord.no/en/about/faculties-and-centres/business-school

