
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribor, 27. 9. 2012 

 

 

Spoštovani! 

 

Institut ''Jožef Stefan'' v sodelovanju s Kemijskim Inštitutom, TehnoCentrom Univerze v Mariboru, Štajersko 
gospodarsko zbornico, Tehnološko agencijo Slovenije, Univerzo v Mariboru in Združenjem profesionalcev za 
prenos tehnologij Slovenije organizira 5. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij, namenjeno 
raziskovalcem iz javnih visokošolskih in raziskovalnih institucij, oblikovalcem nacionalnih politik, privatnim 
investitorjem, inovatorjem, podjetnikom in študentom s podjetniškimi ambicijami, s ciljem povečati zavedanje in 
znanje o procesih prenosa tehnologij ter njihovi nujnosti. 

 

Prva dva dneva letošnje konference sta potekala 26. in 27. septembra 2012 na Institutu ''Jožef Stefan'' in 
Kemijskem inštitutu v Ljubljani in sta bila posvečena prenosu tehnologij kot vedi, sodelovanju med 
gospodarstvom in JRO, ustanavljanju spin-off podjetij, pridobivanju tveganega kapitala in izbiri inovacije z 
največjim komercialnim potencialom po izboru predstavnikov domačega in tujega tveganega kapitala. Tretji dan 
konference, ki bo potekal 3. oktobra 2012 na rektoratu Univerze v Mariboru, bo poudarek na tehnološkem ali 
komercialnem sodelovanju med raziskovalci iz javnih visokošolskih in raziskovalnih organizacij ter poslovnimi 
partnerji iz gospodarstva. 
 
V ta namen Vas vabimo, da se nam pridružite v sredo, 3. oktobra, ob 9. uri na tretjem dnevu konference v 
Veliki dvorani rektorata Univerze v Mariboru. Predavanja na konferenci, katere program najdete v priponki, 
bodo potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Prevajanje bo zagotovljeno.  
 
Udeležba na konferenci je brezplačna. Kljub temu Vas vljudno prosimo, če nam odločitev o Vašem prihodu 
sporočite bodisi na telefonsko številko (02) 2355 344 ali na naslov elektronske pošte info@tehnocenter.si.  
 
Vljudno vabljeni!  
 
Lep pozdrav, 

                                                                                                     doc. dr. Anton Habjanič,  
                                                                                                     direktor TehnoCentra UM 
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Program 3. dne Mednarodne konference o prenosu tehnologij 

(3. oktober 2012) 

 

 

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev konference 

9.00 – 9.10 

Uvodni pozdrav 

Prof. dr. Karin Stana Kleinschek, prorektorica za znanstveno-raziskovalno dejavnost 
Univerze v Mariboru 

9.10 – 10.00 

Kako učinkovito komunicirati na različnih hierarhičnih ravneh z ljudmi z različnimi 
ozadji 
(Kako voditi sestanek, reševati konfliktne situacije in svetovati na področju prenosa 
tehnologij in gospodarskih združenj) 

Boris Krkoč, predavatelj in trener v podjetju BMC International 

10.00 – 11.15 

Razumevanje trgov in njihove segmentacije 
(osnovni vidiki o razumevanju trgov, na kak način oz. s kakšnimi metodami pristopiti k 
segmentaciji trgov, kako izbrati ustrezen trga oz. primerne kupce, kako se lotiti izdelave 
strategije za vstop na trg ter določanja cene dotičnega produkta) 

Doc. dr. Matjaž Iršič, docent za področje marketinga na Ekonomsko-poslovni fakulteti 
Univerze v Mariboru 

11.15 – 11.30 Odmor 

11.30 – 13.15 

Regulatorni in pravni okvir komercializacije rezultatov raziskav v Sloveniji in EU 
(primeri in vzorci nacionalnih predpisov) 

Dr. Špela Stres, vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ''Jožef Stefan'' 

13.15 – 14.00 Kosilo 

14.00 – 15.45 
 

Razumevanje komercialnih strategij v zvezi s pogodbami o prenosu tehnologij 
a) Pridobivanje informacij o intelektualni lastnini in tehnologiji (razkritje izuma in skrbni 

pregled - due diligence) 
b) Kako deliti prihodke iz komercializacije izumov, ustvarjenih na javni raziskovalni 

organizaciji (primeri in vzorci dotičnih institucionalnih pravil) 

Thomas L. Bereuter, višji svetovalec v podjetju Globalator, izvršni direktor v podjetju val»IP 
e.U. in podpredsednik združenja “Licensing Executives Society” Avstria  

15.45 – 17.45 

Modeli in strategije izkoriščanja intelektualne lastnine 
(pogodbene raziskave in skupni raziskovalni projekti, zaščita intelektualne lastnine in 
licenciranje, ustanavljanje spin-off (spin-out) podjetij,…) 

Thomas L. Bereuter, višji svetovalec v podjetju Globalator, izvršni direktor v podjetju val»IP 
e.U. in podpredsednik združenja “Licensing Executives Society” Avstria 

16.45 – 17.00 Odmor 

17.45 – 18.30 

Kako identificirati in vzpostaviti prve stike ter doseči potencialne kupce, partnerje in 
investitorje 

Thomas L. Bereuter, višji svetovalec v podjetju Globalator, izvršni direktor v podjetju val»IP 
e.U. in podpredsednik združenja “Licensing Executives Society” Avstria 

 

 
 
 
 
 


