
Ker želimo na Fakulteti 

za management ustvariti 

študentom prijazno okol-

je, smo vzpostavili tutor-

ski sistem, ki uspešno 

deluje že celo desetletje. 

Glavni namen tutorstva 

je pomagati pri premago-

vanju ovir, ki so neposre-

dno ali posredno poveza-

ne s študijem na naši 

fakulteti. 

Tutorji na fakulteti 

svetujejo študentom pri 

študijskih zadevah in jih 

spodbujajo k vključevan-

ju študentov v fakultetno 

dogajanje in okolje ter 

tako vzpostavljajo in 

krepijo stike med študen-

ti, učitelji in ostalimi 

zaposlenimi na fakulteti. 

Tutorji so tako študenti 

kot visokošolski učitelji 

in sodelavci fakultete. 

 Tutorji učitelji svetuje-

jo študentom glede nji-

hovega študija, izbire 

študijske poti in drugih 

vprašanj, povezanih 

s študijem. Tutorji štu-

denti pa pomagajo mlaj-

šim kolegom študentom, 

sošolcem, študentom s 

posebnimi potrebami in 

študentom iz tujine 

(predvsem tistim, ki pri-

hajajo k nam na študent-

ske izmenjave prek 

evropskih projektov). 

In kdo so tutorji štu-

denti na Fakulteti za 

management? V e-učil-

nici (e-učilnica za študij-

sko leto 2013/2014) 

pod  Tutorstvo je objav-

ljen seznam tutorjev 

študentov s kontakti in 

fotografijami. V e-učilnici 

vas obveščamo tudi 

o vseh aktualnih novi-

cah, povezanih s tutors-

tvom na naši fakulteti.  

Se ne znajdeš? Potre-

buješ pomoč ali nasvet 

glede študija? Ne odla-

šaj, poišči svojega tutorja 

še danes! Tukaj smo 

zate! 

Več ... 

Za študentom prijazno 

univerzitetno okolje 

Oktober 2013 U n i v e r z a  n a  P r i m o r s k e m  F a k u l t e t a  z a  m a n a g e m e n t  

Novice FM 

Tutorstvo je super 

izkušnja. Ob pomoči 

drugim se (lahko) tudi 

sam veliko naučiš in 

pridobiš. Najlepši pa je 

občutek, ko veš, da si 

oziroma da lahko nekomu 

pomagaš, pa četudi gre 

za malenkosti. Kot vemo, 

ravno malenkosti veliko 

štejejo. 

Tanja Vasle, 

tutorka študentka, 

študijsko središče Celje 

 

Uradne ure študentov tutorjev potekajo v vseh treh študijskih središčih: 

– v Kopru ob ponedeljkih od 9. do 10. ure v sobi Študentskega sveta FM (Trg Brolo 

12, 2. nadstropje); 

– v Celju ob ponedeljkih od 9. do 10. ure v računalniški učilnici ali kabinetu 

(Ljubljanska cesta 5a, 1. nadstropje); 

– v Škofji Loki ob ponedeljkih in petkih od 9. do 10. ure, v sprejemni pisarni 

(Partizanska 1) 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1393
http://www.fm-kp.si/si/novice/1393
http://www.fm-kp.si/si/tutorstvo.html


stopke ustanovitve in 

registracije podjetja. 

Študentom in drugim 

udeležencem strokov-

nega seminarja je 

o ustanovitvi in regis-

traciji podjetja svetova-

la predstavnica podjet-

ja Data Bogdana Rejc.  

Strokovni seminar je 

organiziral Inštitut za razi-

skovanje in svetovanje 

v managementu Fakultete 

za management (IRIS.M) 

v sodelovanju s podjetjem 

V zadnjih letih postajajo 

različne oblike samozapo-

slovanja in podjetništva 

vse pogostejše oblike dela 

mladih. Ustanovitev pod-

jetja pa je danes zelo eno-

stavna in hitra. Samostoj-

ni podjetnik je za mnoge 

podjetnike prva oblika 

opravljanja dejavnosti. 

Zato smo v začetku 

oktobra na Fakulteti za 

management v sodelovan-

ju s podjetjem Data štu-

dentom predstavili po-

Pereči problem nasilja v moderni politiki  

Ustanovitev podjetja danes enostavna in hitra  

vali: Ervin Hladnik Mil-

harčič, strokovnjak za 

mednarodnopolitična 

vprašanja, izr. prof. dr. 

Sandra Bašić Hrvatin, 

medijska strokovnjakinja 

in aktivistka, s Fakultete 

za humanistične študije 

Univerze na Primorskem, 

ter izr. prof. dr. Tonči A. 

Kuzmanić, sociolog in 

politolog, izredni profesor 

na Fakulteti za manage-

ment Univerze na Primor-

skem. Razpravo je vodila 

Jelka Stergel, programska 

direktorica 4. festivala 

evropskega in mediteran-

skega filma. 

Več ... 

Združenje Alumni Fakulte-

te za management je 

v okviru 4. festivala evrop-

skega in mediteranskega 

filma, ki je potekal v zače-

tku oktobra, pripravilo 

zanimivo razpravo z nas-

lovom Nasilje v politiki. 

Namen razprave, ki je 

potekala po projekciji 

odmevnega švedskega 

dokumentarca Palme, je 

bil osvetliti pogled na 

pereč problem nasilja 

v današnji mednarodni in 

domači politiki ter podati 

predloge za preprečevanje 

tega. V razpravi so sodelo-
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Tradicionalni dnevi turizma, izobraževanja in managementa 

Data, in sicer v sklopu 

predavanja predmeta 

Gospodarsko pogodbeno 

in statusno pravo pri pre-

davateljici doc. dr. Danili 

Djokić. 

Več ... 

Konec oktobra je v Porto-

rožu potekala 4. znans-

tvena konferenca z naslo-

vom Turizem, izobraževa-

nje in management – 

soustvarjanje uspešne 

poslovne prihodnosti, ki 

jo organizirata članici 

primorske univerze Fakul-

teta za turistične študije – 

Turistica in Fakulteta za 

management. Konferenco 

sta odprla dekan Turistice 

prof. dr. Anton Gosar in 

dekanja naše fakultete 

prof. dr. Anita Trnavče-

vič. Sledila so plenarna 

predavanja in predstavitve 

po sekcijah z naslednjih 

tematskih področij: vode-

nje in upravljanje; trženje, 

tržne raziskave in vedenje 

potrošnikov; izobraževanje 

in vseživljenjsko učenje; 

socialni in zdravstveni 

vidik; turizem skozi pri-

mere dobrih praks; pro-

jektni management; 

management in strategije; 

šolstvo in vzgoja; turizem 

in destinacije; podjetniš-

tvo; inovativni pristopi v 

turizmu; računovodstvo, 

finance in bančništvo ter 

upravljanje s človeškimi 

viri.                      Več ... 

Sredi oktobra je na 

Fakulteti za management 

v Kopru strokovnjakinja 

za zaposlovanje mladih 

Vesna Miloševič, 

predavala o tem, kako 

najti dostojno delo. 

Več ...  

 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1403
http://www.fm-kp.si/si/novice/1398
http://www.fm-kp.si/si/novice/1419
http://www.fm-kp.si/si/novice/1410
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Japonska je ena od viso-

kotehnološko industrializi-

ranih, konkurenčnih, dina-

mičnih, znanstveno razvi-

tih in globalno usmerjenih 

gospodarstev sveta. 

O tem, kako uspešno pos-

lovati na Japonskem, je 

konec oktobra potekala 

razprava v študijskem 

središču Fakultete za 

management v Škofji 

Loki.  

Razpravo je pripravil 

Inštitut za raziskovanje in 

svetovanje 

v manage-

mentu 

v sklopu 

strokovnih 

srečanj 

Izzivi in 

priložnosti 

na hitro razvijajočih se 

trgih. V razpravi so sode-

lovali diplomatka na Vele-

poslaništvu Japonske 

v Ljubljani Yuko Fujii, 

direktor in lastnik podjetja 

Euroasia Trade Borut 

Ovsenek, direktor podjetja 

Panoramic Travel Group 

Tone Matjašič in predava-

telj mednarodnega poslo-

vanja na naši fakulteti izr. 

prof. dr. Dragan Kesič. 

Več ... 

Najrazvitejša azijska država neizkoriščena poslovna priložnost  

Promocija doktorjev znanosti 

Projekt Shartec je 

sofinanciran v okviru 

Programa čezmejnega 

sodelovanja Slovenija-

Italija 2007–2013 iz 

sredstev Evropskega 

sklada za regionalni 

razvoj in iz nacionalnih 

sredstev.  

 

Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij 

v obmejnih regijah 

Projekt Shartec je eden 

od projektov, ki se izvajajo 

v okviru Programa čez-

mejnega sodelovanja 

Slovenija Italija 2007–

2013. Namen projekta je 

izboljšati čezmejno sode-

lovanje podjetij, ki deluje-

jo v industriji visoko preci-

zno obdelanih mehanskih 

komponent.  

Nosilec projekta je 

Posoški razvojni center. 

Poleg Fakultete za mana-

gement Univerze na Pri-

morskem pri projektu 

sodelujejo še Friuli Inno-

vazione, Raziskovalni 

center za 

prenos teh-

nologij 

d.o.o., GZS, 

Območna 

zbornica za 

severno Primorsko, Hid-

ria Rotomatika d.o.o. in 

DIEGM – Oddelek za 

elektrotehnični manage-

ment in mehanski inže-

niring Univerze v Vidmu. 

Vodja projektne skupine 

na Fakulteti za manage-

ment je prof. dr. Borut 

Likar, sodelavca pri pro-

jektu pa sta še doc. dr. 

Klemen Širok in asist. 

Katarina Košmrlj.  

Fakulteta za manage-

ment je nosilka tretjega 

delovnega sklopa – ino-

vacijski modeli, katerega 

cilj je povečati kreativ-

nost, spodbuditi nove 

tehnike vodenja, pred-

staviti koncepte odprtega 

inoviranja ter čezmejne-

ga sodelovanja.  

Več ... 

Sredi oktobra je rektor 

Univerze na Primorskem 

prof. dr. Dragan Marušič 

v Pretorski palači v Kopru 

promoviral dvanajst novih 

doktorjev znanosti naše 

univerze. Med njimi so bili 

tudi štirje s Fakultete za 

management: dr. Jasna 

Auer 

Antončič, 

dr. Sergej 

Gričar, dr. 

Damijan 

Koletnik in 

dr. Benja-

min Lesjak. Čestitala jim 

je tudi naša dekanja prof. 

dr. Anita Trnavčevič. 

Več ... 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1424
http://www.fm-kp.si/si/novice/1428
http://www.fm-kp.si/si/novice/1412
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Univerza na Primorskem 

Fakulteta za management 

Odličnost in tradicija 

v izobraževanju, 

raziskovanju in svetovanju 

v managementu 
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Kartično poslovanje: inovacije in trendi 

gostujoče predavanje 

6. november 2013 ob 18.15 

Koper, Fakulteta za management, Trg Brolo 12, preda-

valnica B6 

Več ...  

 

 

Brucovanje v Celju 

družabni dogodek 

16. novembra 2013 ob 21. uri 

Celje, Disko Planet 

Več ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usposabljanje za managerja v kulturi 

in za multimedijskega ustvarjalca  

160-urno izobraževanje 

od 20. novembra 2013, od 17. do 20.30 

Koper, e-Kavarna PiNA, Kidričeva ulica 43, in učilnica 

na sedežu Društva PiNA, Gregorčičeva  

Več ... 

 

 

Štipendija za študij v Južni Koreji 

razpis 

Rok za prijavo je 12. november 2013. 

Več ... 

 

 

Henkel Innovation Challenge 

natečaj – priložnost za vizionarske študente 

Predstavitve natečaja na Fakulteti za management:  

– Škofja Loka, v ponedeljek 11. 11. 2013, ob 10. uri  

– Celje, v torek, 12. 11. 2013, ob 13. uri  

– Koper, v sredo, 13. 11. 2013, ob 11. uri  

Več ... 

Industry, Science and Policy 

Makers for Sustainable Future 

14. mednarodna znanstvena konferenca MIC  

21.–23. november 2013 

Koper, Fakulteta za management, Trg Brolo 12, in Pre-

torska palača, Titov trg 1 

Letošnji MIC izpostavlja nujnost povezovanja in sodelova-

nja gospodarstva, znanosti in oblikovalcev politik trajnos-

tnega razvoja. Modele upravljanja je treba spremeniti 

tako, da bodo družbo preusmerili na pot trajnostne priho-

dnosti. Znanost nima tako močnega vpliva, da bi se 

z izzivi trajnostne prihodnosti lahko soočila sama. Lahko 

pa znanstveni dosežki in ugotovitve raziskav pomagajo 

gospodarstvu in oblikovalcem politik trajnostnega razvoja 

pri sprejemanju pravih odločitev. Da bi dosegli ta cilj, si 

moramo prizadevati za hitrejši prenos novih dognanj in 

boljšo komunikacijo med znanostjo, gospodarstvom in 

oblikovalci politik.  

Slavnostna govornika: Jean-Luc di Paola-Galloni, pred-

stavnika družbe Valeo Group Corporate za področje traj-

nostnega razvoja in zunanjih zadev, in dr. Peter Kraljič, 

častno upokojeni direktor družbe Emeritus of McKinsey & 

Co. Inc. 

Več ... 

Priložnosti in izzivi za študente Dogajalo se bo ... 

http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper
http://www.fm-kp.si/si/novice/1426
http://www.fm-kp.si/si/novice/1425
http://www.fm-kp.si/si/novice/1420
http://www.fm-kp.si/si/novice/1409
http://www.fm-kp.si/si/novice/1427
http://mic13.fm-kp.si/

