
Na Fakulteti za manage-

ment se zavedamo, da 

moramo v odnosu do 

okolja ravnati odgovorno, 

da kot visokošolska usta-

nova lahko pomembno 

vplivamo na trajnostno 

naravnanost družbe,  

v kateri živimo. Prav tako 

se zavedamo, da je izob-

raževanje oziroma ozave-

ščanje o trajnostnem 

razvoju temelj, na kate-

rem lahko gradimo traj-

nostno prihodnost. In ta 

temelj smo kot prvi  

v Sloveniji tudi postavili 

– z magistrskim študij-

skim programom  

Upravljanje trajnostnega 

razvoja.  

Fakulteta za manage-

ment je z vpisom prve 

generacije študentov  

v ta študijski program 

orala ledino. Skupaj  

s Fakulteto za humani-

stične študije in Fakulte-

to za vede o zdravju. 

Danes lahko rečemo: 

pionirstvo ni bilo lahko, 

vendar se je izplačalo. 

Imamo zadovoljne štu-

dente in še več: zanima-

nje za ta študij je letos 

še večje. Ponosni smo, 

da nam je bilo zaupano 

tako pomembno poslans-

tvo. 

Kako so se tega pos-

lanstva lotili, nam  

v nadaljevanju opisuje 

eden od pobudnikov tega 

študijskega programa, 

prof. dr. Mirko Markič.  

Več ... 

Temelj za trajnostno prihodnost  

Študijski program za pravno podkovane managerje 

Na Fakulteti za manage-

ment smo oblikovali nov 

magistrski študijski pro-

gram Pravo za manage-

ment. S tem interdisci-

plinarno zasnovanim 

študijskim programom 

želimo obogatiti izobra-

ževalno ponudbo naše 

univerze, predvsem pa 

želimo naše študente 

opremiti s kompetentnim 

znanji.  

Da poznavanje področ-

ja prava nujno spada 

v nabor managerskih 

znanj, so nam potrdili 

tudi znani strokovnjaki 

z različnih področij, ki 

to znanje pri svojem delu 

s pridom uporabljajo.  

 

Več ... 
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Opis slike ali grafike. 
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Tovrstna znanja 

in kompetence so ključni 

za uspeh v poslovnem 

okolju, kjer ekonomska 

uspešnost pomeni tudi 

sposobnost prevzemanja 

odgovornosti do širše 

družbe in prihodnjih 

rodov. 

Vse, ki jih zanima 

pridobitev znanja 

o trajnostnem razvoju, 

vabimo, da se nam 

pridružijo. 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1063
http://www.fm-kp.si/si/novice/1064


njak za meduze, prof. dr. 

Shin-ichi Uye japonske 

univerze Hirošima. V Ko-

per je prišel na povabilo 

slovenske vodilne razisko-

valke na področju ekologi-

V mnogih obalnih območ-

jih po svetu so v zadnjih 

desetletjih množična poja-

vljanja meduz pogostejša 

in dosegajo vse večje raz-

sežnosti. To seveda pome-

ni grožnjo svetovnim ocea-

nom v prihodnosti. Pojav 

pa ima znaten vpliv tudi 

na pomembne dejavnosti 

ljudi: ribištvo, akvakultu-

ro, obalno energetsko 

industrijo in turizem.  

O množičnem pojavljan-

ju meduz kot posledici 

človekovega odnosa do 

okolja in ekosistemov je 

na naši fakulteti predaval 

svetovno priznani strokov-

je obalnih voda in morske 

biologije prof. dr. Alenke 

Malej z Morske biološke 

postaje Piran Nacionalne-

ga inštituta za biologijo. 

Več ... 

iForest – inovativnost za podjetja 

v gozdno-lesnem sektorju 

Ekologija in ekonomija masovnih pojavov meduz 

katerega naša fakulteti 

sodeluje še s petimi part-

nerji iz Grčije, Bolgarije 

in Nemčije. 

Projekt, ki se je začel 

1. oktobra 2010 in se 

zaključuje 30. septembra 

2012, vodita ASEMFO 

in ASIMAG iz Španije. 

iForest spodbuja sodelo-

vanje, konkurenčnost 

in mednarodno poslovan-

je. Je nadaljevanje zelo 

uspešnega projekta iMo-

del – Inovacijski model 

podjetja, katerega namen 

je bil spodbujati inovativ-

nost v lesno-predelovalni 

industriji. 

Več ... 

Fakultete za management 

se že vrsto let vključuje 

v program Vseživljenjsko 

učenje in lahko se pohvali 

s številnimi projekti, pri 

katerih je sodelovala ozi-

roma sodeluje v okviru 

tega programa. 

Eden od njih je tudi 

projekt iForest, v okviru 

Izziva, kako povezati, 

biologijo, ekologijo 

in ekonomijo, so se lotili 

tudi nekateri visokošolski 

učitelji in raziskovalci 

s Fakultete za 

management: 

pred. Matevž Malej je 

sodeloval pri oblikovanju 

modela rasti meduz, 

doc. dr. Bojan Nastav 

pa se je v okviru tega 

projekta lotil 

ekonomskega vpliva 

na ribištvo.  
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Mesečinka v letošnjem poletju povzroča velike probleme na sredozemskih 

španskih in francoskih plažah. V severnem Jadranu je bila številna v letih 

2004–2007, še bolj pa 1977–1986 (foto: Tihomir Makovec). 

li prispe-

vek 

z naslo-

vom 

Inovaci-

je za 

nizko in 

srednje 

nizko 

tehnološko predelovalno 

industrijo: referenčni 

Na mednarodni znanstve-

ni konferenci v Los Ange-

lesu so dr. Borut Likar, 

Marko Ropret, mag. Peter 

Fatur, vsi s Fakultete za 

management, ter prof. dr. 

Janez Kopač in Maja Ška-

far prejeli nagrado za naj-

boljšo predstavitev znans-

tvenega prispevka. Slo-

venski avtorji so predstavi-

model 

inovacij, 

ki pomeni 

pomemben 

prispevek 

k znanosti 

na področ-

ju manage-

menta 

inoviranja v gospodarstvu. 

Več ... 

Navdušili v mestu angelov 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1071
http://www.fm-kp.si/si/novice/1067
http://www.fm-kp.si/si/novice/1072
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Prostovoljski projekt Sim-

bioz@ bo zaznamoval 

tudi leto 2012, ki ga je 

Evropska unija poimeno-

vala kot leto aktivnega 

staranja in medgeneracij-

skega dialoga. Projekt bo 

od 15. do 19. oktobra 

povezal Slovenijo 

v medgeneracijskem sode-

lovanju na več kot 115 

lokacijah po vsej Sloveniji.  

Med podporniki projekta 

je drugo leto zapored tudi 

Fakulteta za manage-

ment, saj v Simbiozi vidi-

mo velik potencial, ki se 

bo v tednu opismenjevan-

ja udejanjil z medgenera-

cijskim sodelovanjem, 

računalniškim opismenje-

vanjem in prostovolj-

stvom. Upamo, da se 

bodo naši študenti projek-

tu spet pridružili v čim 

večjem številu in s tem 

pokazali čut in solidarnost 

do starejših, hkrati pa 

pridobili novo dragoceno 

izkušnjo v vlogi učiteljev. 

 

Več …  

dolžan preveriti. Veliko 

manj je vzrokov tehnične 

narave, ki bi povzročili 

strmoglavljenje balonov. 

Kateri so najpogostejši 

vzroki nesreč zrakoplovov 

v Sloveniji, sta 

raziskovala doc. 

dr. Maja Meško 

in doc. dr. 

Bojan Nastav 

s Fakultete za 

Po največji balonarski 

nesreči v Sloveniji se spra-

šujemo o ključnem vzroku 

zanjo. Je bilo to vreme, 

morda neustrezna priprav-

ljenost pilota ali neveljav-

no dovoljenje? Statistično 

je za nesreče zrakoplovov 

še vedno najpogostejši 

človeški dejavnik, sledijo 

meteorološke razmere, 

ki jih je pilot pred vzletom 

management. Ugotovila 

sta, da je tudi v Sloveniji 

človeški dejavnik izredno 

pomemben in prvi vzrok 

nesreč zrakoplovov. 

Več ... 

Naš doktorski študent 

v družbi najboljših svetovnih ekonomistov  

Jeseni bomo spet povezali generacije 

Najpogostejši je človeški dejavnik 

Letos se je na poletno šolo 

VAR analize v Köben-

havnu prijavilo 80 kandi-

datov iz najbolj elitnih 

svetovnih univerz, le 40 

pa so bila vrata tudi odpr-

ta. Med izbranci je bil tudi 

mag. Sergej Gričar, ki na 

Fakulteti za management 

končuje doktorsko diserta-

cijo z naslovom Analiza 

dinamike cen v gostinstvu 

pod mentorstvom prof. dr. 

Štefana Bojneca. 

 

Več ... 

Na tri tedne trajajoči med-

narodni poletni šoli na 

Danskem so udeleženci 

z vseh koncev sveta govo-

rili o empirični resnici, ki 

bi lahko preprečila finanč-

no in gospodarsko krizo 

v takšnem obsegu, kot se 

z njo srečujemo danes. 

Avgusta je doktorirala … 

… Tina Bratkovič Kregar 

z doktorsko disertacijo 

Entrepreneurial networks 

and firm performance: 

developing a construct 

and model of the 

entrepreneur's personal 

network multiplexity pod 

mentorstvom prof. dr. 

Boštjana Antončiča. 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1066
http://www.fm-kp.si/si/novice/1074
http://www.fm-kp.si/si/novice/1075


Študijski programi 

Fakultete za management …  

… za vse, ki želijo pridobiti znanja na področju manage-

menta, ekonomije, financ, prava ali trajnostnega razvoja. 

Dodiplomska študijska programa: 

– Management, univerzitetni 

– Management, visokošolski strokovni 

Magistrski študijski programi: 

– Management 

– Ekonomija in Finance 

– Upravljanje trajnostnega razvoja 

– Pravo za management  

Doktorski študijski program: 

– Management 

 

Zakaj izbrati Fakulteto za management? 

– Ponujamo aktualne študijske smeri in predmete, 

ki vsebinsko sledijo potrebam in zahtevam trga. 

– Kombiniramo klasično in e-izvedbo študija. 

– Vseskozi poudarjamo učinkovito rabo znanja v poslovni 

praksi. 

– Na fakulteti predavajo ugledni predavatelji z bogatimi 

izkušnjami iz prakse, kot gostujoči predavatelji oziroma 

gosti iz prakse pa pogosto predavajo tudi strokovnjaki 

iz gospodarstva. 

– Vsem našim študentom omogočamo, da del študija 

opravijo v tujini, podiplomske študente pa vključujemo 

tudi v raziskovalne projekte. 

– Omogočamo študij v Kopru, Celju in Škofji Loki. 

Še je čas za vpis. 

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 

Delavnica o dizajnerskem razmišljanju za podjetnike 

Odličnost in tradicija 

v raziskovanju in svetovanju 

v managementu 
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V sklopu projekta Prenos znanj in tehnologij v mala in 

srednja podjetja Fakulteta za management organizira 

brezplačno enodnevno delavnico za podjetnike z naslovom 

Dizajnersko razmišljanje – ključ do uspešnega razvoja 

izdelka ali storitve. Namen delavnice je predstaviti podje-

tnikom, kako z dizajnerskim razmišljanjem učinkovito in 

inovativno razviti izdelek ali storitev. 

Delavnico bodo vodili: 

– dr. Mitja Ruzzier, Fakulteta za management 

– Tine Nagy, Fakulteta za management 

– mag. Blanka Tacer, Fakulteta za management, in 

– Irman Abdić, strokovnjak za spletne tehnologije in zma-

govalec natečaja Podjetna Primorska 2012.  

Udeležencem delavnice bodo najprej predstavili zanimivo 

metodo, kako uspešno razviti izdelek ali storitev, nato jih 

bodo učili ustvarjalno razmišljati, na koncu pa bodo ude-

leženci na praktičnem primeru razvili nov izdelek ali stori-

tev.   

 

Program: 

– Uvod v dizajnersko razmišljanje 

– Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij 

– Raziskovanje uporabnikov 

– Praktična izvedba terenske raziskave 

– Razlaga podatkov, dobljenih med terensko raziskavo 

– Iskanje idej 

– Razvijanje prototipa 

– Predstavitev rezultatov 

 

Osvojite veščine dizajnerskega razmišljanja! Vabljeni. 

 

Več … 

 

http://www.fm-kp.si/si/vpis11-12.html
http://www.facebook.com/fmkoper
http://www.fm-kp.si/si/novice/1073
http://twitter.com/UPFMKoper

