
Na Fakulteti za manage-

ment so 26. novembra 

potekale redne volitve za 

novega dekana. Člani 

Akademskega zbora FM 

so na tajnih volitvah s 

35 glasovi izvolili kandi-

data za dekana izr. prof. 

dr. Matjaža Novaka. 

Novoizvoljeni dekan bo 

štiriletni mandat nastopil 

1. januarja 2014. 

Njegova protikandidat-

ka prof. dr. Anita 

Trnavčević pa je prejela 

23 glasov. Glasovalo je 

skupno 61 zaposlenih 

pedagoških in raziskoval-

nih delavcev od skupno 

68 volilnih upravičencev. 

Dr. Novak se je zahva-

lil volivcem za podporo, 

dosedanji dekanji pa za 

trud, vloženo delo in 

njene dosežke v minulem 

štiriletnem odboju, ki jih 

je izpostavil tudi v svo-

jem programu. 

Izvoljenega kandidata 

je Akademski zbor FM 

predlagal Senatu FM, 

kjer so ga prav tako 26. 

novembra 2013, izvolili 

soglasno. Novega deka-

na izr. prof. dr. Matjaža 

Novaka bo dokončno 

imenoval rektor Univerze 

na Primorskem prof. dr. 

Dragan Marušič, predvi-

doma v 15 dneh po pre-

jemu predloga Senata 

FM.                   Več ... 

Novi dekan je izr. prof. dr. Matjaž Novak 
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Dr. Matjaž Novak je 

izredni profesor za 

ekonomijo, kot 

raziskovalec pa se 

ukvarja zlasti z analizami 

produktivnosti na 

mikroekonomski in 

makroekonomski ravni. 

Je nosilec razvojnih in 

svetovalnih projektov za 

domača in tuja podjetja, 

sodeluje tudi v številnih 

nacionalnih raziskovalnih 

programih in projektih.  

Dr. Peter Kraljič na letošnji konferenci MIC 

Med pogoji za povrni-

tev konkurenčnosti slo-

venskega gospodarstva 

so vlaganja v izobraževa-

nje, inovativnost, produ-

ktivnost in vrednote, je 

na mednarodni konferen-

ci MIC ocenil nekdanji 

direktor družbe 

McKinsey dr. Peter Kral-

jič. Izpostavil je pomen 

zaupanja v politiko, kjer 

pa imamo po njegovem 

težave, saj so naši politi-

ki izgubili kredibilnost. 

           Več ... 

 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1449
http://www.fm-kp.si/si/novice/1446


Kügerl (Enjo), Andrej 

Orožen (Dewesoft), Boris 

Uranjek (Izletniška Ekolo-

ška Kmetija Uranjek) 

Sredi novembra je v Celju, 

v okviru predavanj Podjet-

ništva, pri prof. dr. Mitji 

Ruzzierju in doc. dr. Jasni 

Auer Antončič, potekala 

okrogla miza, katere so se 

udeležili tokrat s strani 

študentov povabljeni pod-

jetniki, z namenom deliti 

svoje podjetniške izkušnje 

in predstaviti svojo podjet-

niško zgodbo. 

Sogovorniki iz praske so 

bili podjetniki Alenka 

Gostili predstavnike prestižne ruske univerze 

Izkušnje in znanja za bodoče podjetnike 

Davtyana Anushavanovic-

ha in profesorico ekono-

mije dr. Elen Yureva sta 

sprejela dekanja prof. dr. 

Anita Trnavčevič in pro-

dekan za znanstvenorazis-

kovalno delo prof. dr. 

Mitja Ruzzier, kjer so 

spregovorili o možnostih 

sodelovanju med obema 

akademskima ustanova-

ma. Rusko delegacijo pa 

je spremljal tudi direktor 

Ruskega centra znanosti 

in kulture v Sloveniji Rifat 

Kadyrovič Pateev. 

  Več ... 

V začetku novembra smo 

imeli priložnost prisluhniti 

zanimivemu predavanju 

predstavnikov ekonomske 

fakultete ruske univerze 

Prijateljstva Narodov iz 

Moskve o tem kako uspe-

šno poslovati na ruskem 

trgu. Dogodka, ki smo ga 

pripravili pod okriljem 

Alumni FM in Inštituta 

IRIS.M, so se udeležili 

tudi številni gospodarstve-

niki in podjetniki z Obale.  

Dekana ekonomske 

fakultete ruske univerze, 

ki se uvršča v sam vrh 

najboljših ruskih univerz, 

prof. dr. Michaela 
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Inovacije in trendi na področju kartičnega poslovanja 

in mag. Ivan Vogrin 

(poslanec Državnega zbo-

ra RS in bivši podjetnik). 

Več ... 

Združenje Alumni FM je 

na fakulteto privabilo še 

enega zanimivega gosta, 

in sicer mednarodno priz-

nanega strokovnjaka na 

področju kartičnega pos-

lovanja Primož Patruja. 

Podpredsednik vodilne 

izdajateljice kreditnih 

kartic in ponudnice siste-

mov elektronskega plače-

vanja v ZDA družbe Dis-

cover Financial Services 

in direktor izolskega pod-

jetja Dinit je govoril o 

kartičnem poslovanju – 

inovacijah in trendih pri 

nas in v svetu. 

  

Rusija se uvršča med 12 

najpomembnejših 

gospodarskih partnerjev 

Slovenije. Blagovna 

menjava med državama 

pa raste, lani je znašala 

1,3 milijarde evrov. 

Priložnosti za slovenska 

podjetja je tam vse več, 

tudi zaradi ruskega 

vstopa v Svetovno 

trgovinsko organizacijo. 

  

 

Predavanje je potekalo v 

okviru predavanja na 

magistrskem študiju 

Ekonomija in finance pri 

predmetu Denar in 

finance, predavatelja doc. 

dr. Igorja Stublja. 

  

 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1430
http://www.fm-kp.si/si/novice/1439
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Društvo mladih raziskoval-

cev Slovenije je peto leto 

zapored organiziralo pode-

litev priznanja najboljše-

mu mentorju doktorskim 

študentom – Mentor leta 

2013. V ožji izbor – petih 

najboljših – se je uvrstil 

tudi naš redni profesor dr. 

Štefan Bojnec, ki je bil 

edini finalist iz nečlanic 

ljubljanske univerze oziro-

ma Insituta »Jožef Ste-

fan«. 

Prof. dr. Štefan Bojnec 

je predstojnik katedre za 

ekonomske vede na 

Fakulteti za management 

Univerze na Primorskem. 

Poleg zaključenih osmih 

mentorstev in dveh 

somentorstev pri doktorski 

disertaciji, je bil v zadnjih 

osmih letih mentor šestim 

mladim raziskovalcem. Od 

tega so trije končali, trije 

pa se še usposabljajo. 

Zaradi vsega navedene-

ga, predvsem pa zaradi 

kakovostnega dela na 

področju pedagoškega in 

znanstvenoraziskovalnega 

dela in njegovih mentor-

skih dosežkov, se je uvrs-

til med najboljše mentorje 

v Sloveniji. 

Prof. dr. Štefanu Bojne-

cu čestitamo! 

Več ... 

Prof. dr. Štefan Bojnec med najboljšimi mentorji v Sloveniji 

Uspešno za nami 14. konferenca MIC  

Po letih gostovanj v Špa-

niji, Tuniziji, Turčiji in na 

Madžarskem se je konfe-

renca MIC letos spet vrni-

la v Slovenijo, v univerzi-

tetno mesto Koper. 

Rdeča nit letošnje kon-

ference je bila nujnost 

povezovanja in sodelovan-

ja gospodarstva, znanosti 

in oblikovalcev politik 

trajnostnega razvoja. 

Povezala je različne pogle-

de sodelujočih, ki so pred-

stavili svoje prispevke, ali 

izmenjali svoja mnenja na 

okrogli mizi in znotraj 

posameznih sekcij. Več na 

mic13.fm-kp.si. 

Konferenca MIC je v 14 

letih postala pomemben 

mednarodni dogodek, ki 

privabi povprečno 50 

znanstvenikov in strokov-

njakov s širšega področja 

managementa z vsega 

sveta. Letošnje se je ude-

ležilo 40 znanstvenikov iz 

Evrope, Severne Amerike, 

Azije ter Afrike. Privabili 

smo tudi številne podi-

plomske študente ter 

gospodarstvenike in pod-

jetnike, za katere smo 

pripravili posamezne 

vsebinsko zanimive in 

bogate dogodke, ki so 

bili tematski del konfe-

rence.  

MIC smo odprli s pre-

davanjem guruja mana-

gementa dr. Petra Kralji-

ča. Več ... Drugi dan 

smo prisluhnili predava-

nju Jean-Luca di Paola-

Gallonija, predstavniku 

družbe Valeo Group Cor-

porate za področje traj-

nostnega razvoja in 

zunanjih zadev. Izposta-

vil je javno zasebno part-

nerstvo na področju raz-

voja in raziskav. Več ... 

Z okroglo mizo o nujnosti 

povezovanja in izmenjavi 

vseh naprednih znanj in 

sodobnega naprednega 

managementa s ciljem 

uspešnega obvladovanja 

sedanjih in bodočih pos-

lovnih izzivov s katerimi 

se sooča svet, pa smo 

zaključili letošnjo konfe-

renco MIC. Več ... 

 

Vabljeni k ogledu video 

prispevka z uvodnega dne 

konference MIC 2013, ki 

ga je pripravila RTV 

Slovenija. 

 

Povezava do 

video prispevka ... 

  

http://www.fm-kp.si/si/novice/1451
http://mic13.fm-kp.si/
http://www.fm-kp.si/si/novice/1446
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http://www.fm-kp.si/si/novice/1447
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Univerza na Primorskem 

Fakulteta za management 

Odličnost in tradicija 

v izobraževanju, 

raziskovanju in svetovanju 

v managementu 
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Združenje Alumni FM je v okviru 4. festivala evropskega 

in mediteranskega filma pripravilo zanimivo razpravo z 

naslovom Nasilje v moderni politiki. Namen razprave, ki 

je potekala po projekciji odmevnega švedskega dokumen-

tarca Palme, je bil osvetliti pogled na pereč problem 

nasilja v današnji mednarodni in domači politiki ter poda-

ti predloge za preprečevanje tega. Objavljamo avdio pos-

netek razprave – vabljeni k poslušanju.   Več ...  

 

Zadnji teden novembra se je odvijal Evropski teden pod-

jetništva. Posebnost te kampanje je, da poteka v 37 

evropskih državah hkrati. Lahko rečemo, da v tem tednu 

podjetniški duh preplavi Evropo, saj se takrat zvrsti več 

kot nekaj sto prireditev na temo podjetništva po celi Evro-

pi. Podjetniška jadra pa so se obrnila seveda tudi proti 

Primorski, kjer se je naša fakulteta aktivno vključila v 

aktivnosti Primorske podjetniške tržnice.         Več ...  

 

Več kot 300 študentov je minuli konec tedna na petih 

lokacijah po Sloveniji, med drugim tudi v Kopru v okviru 

»Start-up Weekenda« razvijalo svoj podjetniški potencial 

in predvsem znanje in poslovno ustvarjalnost. Namen 

dogodka je bilo izbrati podjetniške študente, jih združi-

ti in ustvariti podjetniško okolje za razvoj poslovnih 

idej, ki bodo kdaj morda zagledale tudi luč v pravem 

podjetniškem smislu. Zasluge za uspešno izvedbo pro-

jekta na lokaciji v Kopru pa gredo tudi pedagoškim 

sodelavcem in raziskovalcem katedre za podjetništvo 

FM in seveda študentom managementa, ki so se dela-

vnic v velikem številu tudi udeležili.               Več ...  

 

Dogajalo se bo … 

Izzivi virtualnosti v managementu 

2. decembra 2013 | ob 16.30 v Škofji Loki 

Z nami bo prof. dr. Cene Bavec, upokojeni profesor 

Fakultete za management Univerze na Primorskem. 

     Več ... 

 

Javni zagovor doktorske disertacije 

11. decembra 2013 | ob 11.00 v Kopru 

Drago Papler: Ekonomski učinki liberalizacije trga 

distribucije električne energije v Sloveniji (mentor: 

prof. dr. Štefan Bojnec)                           Več ... 

 

Preoblikovanje poslovnega modela za večjo 

uspešnost 

Posvet v okviru evropskega čezmejnega projekta KnowUs 

Današnje poslovno okolje zelo poudarja potrebo po tehnoloških in proizvodnih ino-

vacijah kot načinu ustvarjanja in ohranjanja konkurenčne prednosti. Pri presoji, ali 

je to res edina razvojna možnost za mala in srednja podjetja z omejenimi finančni-

mi in organizacijskimi sredstvi, pa moramo biti stvarni. Inovacija poslovnega mode-

la ponuja alternativno in po rezultatih sodeč precej bolj realno možnost za dolgoro-

čen trajnostni razvoj in 

rast. Uspešna tuja podjet-

ja, kot so Ikea, Zara, Red 

Bull, so nam lahko odli-

čen zgled za to. 

Konec novembra smo na 

FM v Kopru temu name-

nili posvet Spodbujanje 

inovacij v luči trajnostne-

ga razvoja, ki je potekal v 

okviru evropskega čez-

mejnega strateškega pro-

jekta sodelovanja med Slovenijo in Italijo KnowUs. Rdeča nit posveta je bila preple-

ten sklop tematik in razmišljanj o dilemah, katerim so izpostavljeni managerji pri 

vodenju majhnih in srednjih podjetjih v času gospodarske negotovosti. Udeležence 

posveta je najprej pozdravila dekanja prof. dr. Anita Trnavčevič, nato pa je sledil 

vsebinski del posveta, sestavljen iz treh sklopov predavanj in delavnic, in sicer razi-

skovalcev s FM, viš. pred. mag. Armanda Faganela in doc. dr. Aleksandra Janeša, 

in prof. dr. Carla Bagnolija z Univerze Ca' Foscari iz Benetk (Italija).        Več ...  

Dogajalo se je tudi to ... 

http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper
http://www.fm-kp.si/si/novice/1440
http://www.fm-kp.si/si/novice/1455
http://www.fm-kp.si/si/novice/1454
http://www.fm-kp.si/si/novice/1453
http://www.fm-kp.si/si/novice/1452
http://www.fm-kp.si/si/novice/1450

