
Fakulteta za manage-

ment in Univerzitetni 

razvojni center in inkuba-

tor Primorske sta že tret-

je leto zapored začela 

izobraževalni projekt 

i.šola. Tokratna i.šola 

poteka pod okriljem stra-

teškega Interreg projekta 

Know-Us, katerega cilj je 

soustvarjati konkurenčno 

znanje med univerzami 

in MSP na mejnem 

območju (projekt se izva-

ja v okviru programa 

čezmejnega sodelovanja 

Slovenija-Italija 2007–

2013). 

I.šola se vsebinsko 

navezuje na predmet 

Snovanje in izpeljava 

podjetniške zamisli, 

katerega nosilec na FM 

je izr. prof. dr. Mitja 

Ruzzier. Pri izvedbi 

sodelujejo tudi asist. 

mag. Blanka Tacer in 

Tine Nagy, priznani pri-

morski inovator 

Boris Pfeifer ter 

Tisa S. Pucer, koor-

dinatorica i.šole na 

UIP. 

Letošnja i.šola je zasta-

vljena tako, da so vanjo 

vključeni podiplomski 

študenti z UP ter podjetji 

Banka Koper in Plan-e, 

ki sta prispevali konkret-

ne izzive iz poslovnega 

sveta. I.šola stremi 

k usposabljanju študen-

tov za ustvarjalno reševa-

nje raznovrstnih poslov-

nih izzivov v podjetjih in 

tudi v vsakdanjem življe-

nju. 

V okviru čezmejne 

i.šole pa se poleg razvoja 

izdelkov in storitev pou-

darja tudi razvoj novih 

poslovnih modelov in 

netehnoloških rešitev.   

Več ... 

I.šola za podiplomske študente 

Naši študenti brezplačno na konferenco 

Slovensko združenje za 

kakovost in odličnost 

organizira 21. letno kon-

ferenco z naslovom 

Odgovor je kakovost, ki 

bo potekala 8. in 9. 

novembra 2012 v Porto-

rožu. Udeležba na preda-

vanjih je za naše študen-

te rednega študija brez-

plačna, zato še posebno 

vabljeni! 

Tisti, ki vas zanima ude-

ležba na konferenci, 

sporočite prof. dr. Mirku 

Markiču.  
 

Več ... 
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FM in UIP neprestano 

iščeta poti, kako ustvariti 

kakovostnejši dvosmerni 

prenos znanja iz 

akademskega sveta 

v gospodarstvo in 

podjetništvo. Zato sta 

pred leti združila moči in 

začela izvajati 

šesttedenski izobraževalni 

projekt i.šola. Glavni 

namen i.šole je naučiti se 

dizajnerskega načina 

razmišljanja, ki ponuja 

drugače pogled na razvoj 

idej in proizvodov.  

http://www.fm-kp.si/si/novice/1122
http://www.fm-kp.si/si/novice/1114


Oktober v znamenju Čiste desetke, ŠOUPbazarja 

in brucovanj  

plinah. Ekipa Fakultete za 

management je dosegla 

peto mesto.  

Dogajanje je popestrila 

spremljevalna prireditev 

ŠOUPbazar v 1. nadstrop-

ju dvorane Bonifika, kjer 

so se obiskovalci lahko 

sprehodili med živahnimi 

stojnicami. Nato pa je 

sledilo tradicionalno bru-

covanje študentk in štu-

dentov Univerze na Pri-

morskem v Ambasadi 

Gavioli v Izoli. 

Že osmo leto zapored je 

v Celju potekalo tradicio-

nalno brucovanje študentk 

in študentov iz tretjega 

največjega slovenskega 

mesta. Letošnje brucovan-

je sta pripravila Klub štu-

dentov občine Celje in 

portal mladismo.si v sode-

lovanju s Fakulteto za 

management. 

 

Oktober je tisti mesec 

v letu, ko je študijsko 

dogajanje spet v polnem 

teku. Po dogajanju sodeč 

pa je bilo oktobra v pol-

nem teku tudi obštudijsko 

dogajanje. 

Na rektorjev dan, 17. 

oktobra, je potekala tradi-

cionalna, že 15. prireditev 

Čista desetka. V koprski 

dvorani Bonifika so se 

študenti lahko pomerili 

v desetih različnih disci-

Simbioza 2012 v številkah:  

– 5.033 udeležencev, 67 % 

žensk in 33 % moških 

–  3.250 prostovoljcev 

– 300 lokacij 

– povprečna starost 

udeležencev 64 let 

– povprečna starost 

prostovoljcev 23 let 

– najstarejša udeleženka je 

imela 93 let 

– najmlajši prostovoljci so 

imeli 10 let 

– med udeleženkami je bilo 

kar 400 oseb z imenom 

Marija  
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generacijske 

solidarnosti. 

»Simbioz@ 

je ponovno 

povezala 

Slovenijo in 

mladi smo 

pokazali, da 

nam ni vsee-

no za starejše in našo 

skupno prihodnost. Velik 

hvala gre vsem, ki so 

pomagali, predvsem pa 

mladim prostovoljcem, 

številnim lokacijam in 

seveda podjetjem, ki so 

podprli ta projekt,« je ob 

koncu projekta povedal 

Žiga Vavpotič, pobudnik 

projekta in direktor Zavo-

da Ypsilon. 

V petek, 19. oktobra 

2012, se je končal projekt 

Simbioz@, ki je z brez-

plačnimi delavnicami za 

učenje veščin računalniš-

tva in mobilne telefonije 

že drugo leto zapored 

povezal Slovenijo. Delav-

nice so potekale tudi na 

Fakulteti za management. 

Poleg osnov računalništva 

in interneta so udeleženci 

letos spoznali tudi Face-

book in mobilno telefonijo. 

Pobudnik projekta je 

Zavod Ypsilon. 

Projekt Simbioz@ je 

letos potekal že drugo leto 

zapored in pustil pečat 

tudi v evropskem letu 

aktivnega staranja in med-

Ob koncu projekta je 

nad odzivom in udeležbo 

zadovoljna tudi Tanja 

Mozetič, vodja projekta 

Simbioz@. »Veseli me, da 

smo tudi to leto mladi 

prepoznali pomembnost 

medgeneracijskega sode-

lovanja, kar dokazuje tudi 

dejstvo, da se je letos na 

projekt Simbioz@ prijavilo 

večje število prostovoljcev. 

Za nas je veliko priznanje, 

da je bila pomembnost 

projekta prepoznana tudi 

na lokalni ravni, saj se 

nam je pridružilo več loka-

cij kot lani. Slovenija se 

zagotovo zaveda, da je 

treba dati poudarek 

e-opismenjevanju in med-

generacijskemu družen-

ju.«  

Več ... 

Simbioz@ spet povezala generacije 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1118
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Namesto izkoriščanja 

potencialov, kar EU tako 

rada ponavlja v izjavah 

najvišjih politikov, se 

državljani vse pogosteje 

zatekamo k uličnim bojem 

za že davno tega doseže-

ne civilizacijske pridobit-

ve, ki so zdaj očitno spet 

vse bolj na udaru. Zdrava 

pamet ob tem nalaga, da 

bi ob vsesplošnem pou-

darjanju, kako pomembna 

je konkurenčnost za uspe-

šno gospodarstvo, lahko 

nekaj podobnega trdili 

tudi za nujno konkurenč-

nost receptov za izhod iz 

krize. Na južnem robu EU 

iz dneva v dan bolj vre, na 

severu vihajo nosove in 

zavijajo z očmi. 

To so bili uvodni pou-

darki ene od oktobrskih 

oddaj Vroči mikrofon na 

Valu 202, katere gost je 

bil izr. prof. dr. Matjaž 

Nahtigal s Fakultete za 

management. Pred vročim 

mikrofonom je razmišljal o 

ustroju in usmeritvah EU, 

njenega načina reševanja 

finančne in gospodarske 

krize, o prepočasnem 

preoblikovanju evropskih 

institucij in o negotovi 

prihodnosti. 

Posnetek oddaje  

nalni in lokalni organi; 

opozoriti na podjetništvo 

in pritegniti ljudi, predv-

sem mlade, v poklic pod-

jetnika; dati priznanje 

podjetnikom 

za njihov pris-

pevek k 

evropski bla-

ginji, zaposlo-

vanju, inovati-

vnosti in kon-

kurenčnosti. 

Osrednja 

V 37. evropskih državah, 

med njimi tudi v Sloveniji, 

je med 15. do 21. okto-

rom 2012 potekal evrop-

ski teden podjetništva, ki 

je informativna kampanja 

Evropske komisije in spo-

dbuja podjetništvo v Evro-

pi. Namen evropskega 

tedna podjetništva je sez-

naniti mikro, mala in sre-

dnja podjetja z možnostmi 

podpore, ki jo ponujajo 

EU ter nacionalni, regio-

tema letošnjega evropske-

ga tedna podjetništva pa 

je bila žensko podjetniš-

tvo. 

Več ... 

Odvetnica navdušila celjske študente 

Dr. Nahtigal pred Vročim mikrofonom  

Evropski teden podjetništva 

 

mirana pravnica, ki v svo-

jem poklicu deluje že od 

leta 1989 in nadaljuje že 

tretjo generacijo odvetni-

kov v družini Goričan. 

Leta 2009 pa je postala 

tudi uveljavljena media-

torka, kjer je prisotna na 

mediacijah na Okrajnem 

sodišču v Žalcu, Celju in 

Okrožnem sodišču v Celju. 

Gostujoča strokovnjakinja 

je predavala pri predmetu 

Gospodarsko pogodbeno 

in statusno pravo, ki ga 

predava doc. dr. Danila 

Djokić. 

 

Več ... 

Fakulteta za management 

je 18. oktobra 2012 

v Celju organizirala preda-

vanje z naslovom Potek 

dokaznega postopka 

v pravdah in postopki 

mediacije. Naša gostja iz 

prakse je bila odvetnica 

Jerneja Jazbinšek Gori-

čan, univerzitetna diplo-

Gost predavanj doc. dr. 

Danile Djokić  v okviru 

predmeta Gospodarsko in 

statusno pravo bo tudi 

Roman Gomboc, borzni 

posrednik iz 

borznoposredniške hiše 

Ilirika, ki bo predaval 

o trgovanju na ljubljanski 

borzi vrednostnih 

papirjev. Predavanje bo 

8. novembra 2012 ob 

11. uri v študijskem 

središču FM v Celju.    

http://tvslo.si/predvajaj/evropska-unija-kje-smo-in-kam-gremo-dr-matjaz-nahtigal/ava2.147535778/
http://www.fm-kp.si/si/novice/1115
http://www.fm-kp.si/si/novice/1116


V pričakovanju trinajstega MIC 

Letošnjo mednarodno znanstveno konferenco MIC 

(Management International Conference), ki je že trinajsta 

po vrsti, Fakulteta za management Univerze na Primor-

skem organizira v sodelovanju z Univerzo Corvinus iz 

Budimpešte. Zato bo konferenca na Madžarskem, 

v Budimpešti, in sicer v času od 22. do 24. novembra. 

Tema letošnje konference je kreativno managiranje  

transformacij (z uradnim naslovom Managing transforma-

tion with creativity). Konferenca je namenjena povezovan-

ju različnih pogledov sodelujočih, ki bodo predstavili svoje 

prispevke ali izmenjali svoja mnenja na okrogli mizi.  

Na govorniški oder bodo kot slavnostni govorniki stopili 

trije strokovnjaki. Prvi bo udeležence pozdravil dr. Csaba 

Makó, sicer član Madžarske akademije znanosti. Predaval 

bo o tem, kaj bi se morali naučiti iz preteklosti in kako na 

podlagi tega kreirati »pametno« ekonomijo. Druga slavno-

stna govornica bo Tanja Mohorič iz podjetja Hidria, ki bo 

predavala o tem, kako biti bolj inovativen. Dr. Rainhart 

Lang z Ekonomske fakultete iz Chemnitza (Nemčija) pa 

bo predstavil svoj pogled na vodenje v času kreativnih 

transformacij in inovativnosti.  

Na konferenci bo predstavljenih 71 prispevkov avtorjev 

z vsega sveta, strokovna razprava pa bo drugi dan konfe-

rence potekala tudi v obliki okrogle mize. 

   

Dodatne informacije o konferenci so na http://

www.mic.fm-kp.si/2012/.   

Cankarjeva 5, 6104 Koper 

T: +386 5 610 20 00 

F: +386 5 610 20 15 

E: info@fm-kp.si 

www.fm-kp.si 

Univerza na Primorskem 

Fakulteta za management 

Na naši fakulteti se bo dogajalo ... 

Odličnost in tradicija 

v raziskovanju in svetovanju 

v managementu 
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Turčija – strateški trg za Slovenijo 

Fakulteta za management vzpostavlja vse tesnejše vezi  

s slovenskimi podjetji z namenom hitreje in uspešneje 

prenašati znanje sodobnega managementa v prakso, 

izmenjavati izkušnje in krepiti medsebojno dolgoročno 

sodelovanje. 

Zato v okviru združenja Alumni FM pripravljamo stroko-

vna srečanja Izzivi in priložnosti na hitro razvijajočih se 

trgih. Do zdaj smo uspešno izvedli že pet tovrstnih raz-

prav: Poslovanje na trgih jugovzhodne Evrope, Poslovanje 

s Kitajsko, Izzivi poslovanja z največjim gospodarstvom 

sveta – ZDA, Poslovne priložnosti in izzivi v Indiji ter 

Brazilija – eden ključnih svetovnih strateških trgov.  

Tokrat bomo izzive in priložnosti iskali na  turškem trgu, 

ki je za slovenski gospodarstvo izjemno pomemben. Izkuš-

nje, nasvete in spodbude bodo z nami delili: 

– Aleš Cantarutti, direktor Centra za mednarodno poslo-

vanje GZS, 

– Rok Svetek, direktor podjetja Adria Kombi, 

– Valter Černetič, vodja prodaje podjetja Lama Dekani, 

– izr. prof. dr. Dragan Kesič, predavatelj mednarodnega 

poslovanja na FM. 

 

Vabljeni na Fakulteto za management v Koper 7. novem-

bra 2012 ob 13. uri. 

Razvojne možnosti slovenskega gospodarstva 

v primežu finančne krize 

Združenje Alumni Fakultete za management napoveduje 

okroglo mizo z ministrom za gospodarski razvoj in tehno-

logijo Republike Slovenije mag. Radovanom Žerjavom 

o razvojnih možnostih slovenskega gospodarstva v času 

finančne krize. Razprava bodo narekovale naslednje smer-

nice: 

– slovensko gospodarstvo med Scilo in Karibdo, 

– strategija razvoja slovenskega gospodarstva v prihod-

njem srednjeročnem obdobju in vizija do leta 2020, 

– slovensko gospodarstvo  v vidu »zelene« ekonomije – 

kaj nam prinaša in kakšne nove izzive postavlja pred nas. 

Z ministrom se bodo pogovarjali gospodarstveniki, pod-

jetniki, bančniki, finančniki, managerji, profesorji in štu-

denti. Pogovor bo vodil prof. dr. Roberto Biloslavo,  pred-

stojnik Katedre za management Fakultete za manage-

ment. 

 

Vabljeni na Fakulteto za management v Koper 22. novem-

bra 2012 ob 16.30. 

http://www.mic.fm-kp.si/2012/
http://www.mic.fm-kp.si/2012/
http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper

