
Fakulteta za manage-

ment je eden od 11 part-

nerjev iz srednje Evrope, 

ki sodelujejo pri pomem-

bnem mednarodnem 

projektu CEBBIS (Central 

Europe Branch Based 

Innovation Support). 

Partnerji v projektu želijo 

z  medregijskim sodelo-

vanjem poiskati rešitve 

za izboljšanje prenosa 

tehnologij na mala in 

srednje velika podjetja. 

Mikro, mala in srednje 

velika podjetja (MSP) 

imajo pomembno vlogo 

pri pospeševanju konku-

renčnosti evropske indu-

strije. Številne raziskave 

potrjujejo, da so ta pod-

jetja bolj prožna kot veli-

ka podjetja ter se laže in 

hitreje prilagajajo novim 

in spremenjenim potre-

bam trga.  

Kljub splošnemu zave-

danju, da je malo gospo-

darstvo za Slovenijo klju-

čnega pomena ter da 

njegov nadaljnji razvoj 

zahteva ustrezno institu-

cionalno (državno) pod-

poro, je bilo na tem pod-

ročju v zadnjih dveh 

desetletjih storjenega 

bore malo. 

 

Več ... 

Z medregijskim sodelovanjem 

do večje konkurenčnosti  

I.šola tretjič, pa ne zadnjič 

Z zaključnimi predstavit-

vami se je zaokrožila 

izvedba tretje inovacijske 

šole v okviru predmeta 

Snovanje in izpeljava 

podjetniške zamisli. 

Študenti so prikazali 

svoje ustvarjalne rešitve 

realnih poslovnih izzivov, 

ki sta jih posredovali 

podjetji Banka Koper 

in Plan e. 

Priljubljenost inovacij-

ske šole raste. Letos smo 

jo izvedli z največjo sku-

pino študentov doslej. 

42 navdušencev je 

s pomočjo praktičnih 

izzivov razvijalo ustvar-

jalno razmišljanje. Razis-

kovali so, kako se reše-

vanja poslovnih izzivov 

lahko lotijo z vidika kup-

ca, podjetja in tehnološ-

ke izvedljivosti rešitve. 

Več ... 
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»Namen projekta je 

povečanje konkurenčnosti 

MSP na mednarodnih 

trgih s ponujanjem 

sektorsko specifične 

podpore inovacijam na 

osnovi aplikacij IKT. Cilj 

projekta CEBBIS je 

odprava ozkih grl 

v širjenju in aplikaciji 

inovacij za zagotavljanje 

učinkovitejšega dostopa 

do znanja v posameznem 

programskem območju.« 

izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, 

vodja projekta 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1165
http://www.fm-kp.si/si/novice/1183


tutom v Ljubljani. V letu 

2009 je skupaj s somiš-

ljeniki začel projekt alter-

nativne mišljenjske oblike 

izobraževanja Likej.   

Decembra je imel odmev-

no predavanje z naslovom 

Politična revolucija 

v Sloveniji?, v katerem je 

podal radikalen pogled na 

aktualno (politično) revo-

lucijo v Sloveniji.  

 

Posnetek predavanja  

Dr. Tonči Ante Kuzmanić 

je sociolog in politični 

teoretik. Je dolgoletni 

publicist, mislec in polito-

log, ki se ukvarja z moder-

nimi in postmodernimi 

političnimi ideologijami ter 

političnimi ekstremizmi, 

etiko in antipolitiko, post-

socializmom in novimi 

družbenimi gibanji. Preda-

va na Fakulteti za mana-

gement, aktivno pa sode-

luje tudi z Mirovnim inšti-

Promocija doktorjev znanosti 

Odmevno predavanje dr. Kuzmanića 

(Management interesnega 

vidika alkoholne politike 

v Republiki Sloveniji, 

mentor prof. dr. Mirko 

Markič), dr. Andrej 

Mihevc (Izgradnja modela 

predhodne regulacije trga 

elektronskih komunikacij, 

mentor prof. dr. Borut 

Likar), dr. Vinko Logaj 

(Šolske politike in preraz-

porejanje moči pri med-

sebojnem povezovanju 

srednjih šol, mentorica 

prof. dr. Anita Trnavče-

vič), dr. Karmen Verle 

(Model vpliva kompetenc 

managerjev na sodobne 

oblike organiziranosti in 

dodano vrednost, mentor 

prof. dr. Mirko Markič) in 

dr. Tina Bratkovič Kregar 

(Enterpreneurial networks 

and firm performance: 

Developing a construct 

and model of the entrep-

reneur's personal network 

multiplexity, mentor prof. 

dr. Boštjan Antončič).  

Decembra je bila v Pretor-

ski palači promocija dok-

torjev znanosti. Rektor 

Univerze na Primorskem 

prof. dr. Dragan Marušič 

je promoviral 14 novih 

doktorjev znanosti. 

Med njimi jih je bilo pet 

z naše fakultete: dr. San-

dra Radoš Krnel 

Družbene revolucije imajo 

to lastnost, da so zelo 

nabildane, da so njihovi 

nosilici zelo jezni in da 

naskakujejo nebo. 

Politična revolucija pa je 

vedno tukaj, zapiči se 

v drobnarijo in predvsem 

meri na antipolitiko, brez 

kakršne koli obljube 

nebes, brez laganja 

samemu sebi. Upam, 

da smo na koncu dobe 

družbenih revolucij. 
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Mesečinka v letošnjem polet-

ju povzroča velike probleme 

na sredozemskih španskih in 

francoskih plažah. V sever-

Sodelovanje Fakultete za 

management s francoski-

mi ustanovami je zelo 

plodno, tako je na naši 

fakulteti v zadnjih štirih 

letih študiralo 50 francos-

kih študentov, sodelovali 

pa smo tudi pri bilateral-

nem projektu – kmetijstvo 

v Evropski uniji – v okviru 

znanstvenega in tehnološ-

V okviru dogodka Poklon 

Paulu Valeryju, ki ga je 

organiziralo kulturno druš-

tvo Peter Martinc, je Uni-

verzi na Primorskem gosti-

la veleposlanika Republike 

Francije, nj. eksc. gospo-

da Pierra-Françoisa Mou-

riera. Ta se je na lastno 

pobudo srečal tudi z našo 

dekanjo.  

kega sodelovanja s franco-

sko republiko.   

Obisk francoskega veleposlanika 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1175
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Predavatelji na naši fakul-

teti v svoja predavanja 

vseskozi vključujejo goste 

iz prakse. Tako so celjski 

študenti naše fakultete 

v okviru predmeta Podjet-

ništvo poslušali predavan-

je mag. Francija Kotnika, 

direktorja Savinjsko-šale-

ške gospodarske zbornice. 

Predstavil je rezultate 

raziskave o življenjskem 

slogu podjetnikov in izgo-

relosti.  

Rezultati raziskave so 

pokazali, da je izgorevanje 

pogostejše pri ljudeh, ki 

v povprečju uživajo prilož-

nostne obroke, manj red-

no malicajo, in pri ljudeh, 

ki imajo višji indeks teles-

ne mase. Najvišja stopnja 

izgorelosti se pogosteje 

kaže pri kadilcih. Na pri-

mer podjetniki, ki so teles-

no dejavni, so manj pod-

vrženi izgorevanju. Zago-

tovo pa elementi življenj-

skega sloga (prehrana, 

telesna dejavnost, droge, 

obvladovanje stresa) vpli-

vajo na izgorevanje. 

Več ... 

  

ji in Evropski uniji, poseb-

ne ukrepe in programe ter 

prioritete nadaljnjega raz-

voja MSP in podjetništva. 

Izpostavil je problemati-

ko politike podjetništva, ki 

je v Sloveniji zanemarje-

na, saj se je iz mikro v 

srednje podjetje v zadnjih 

petih letih razvilo samo 

eno. Slovenija predvsem 

spodbuja ustanavljanje 

mikro in malih podjetij, za 

»Aktiviraj se!« je bil neka-

kšen moto predavanja 

gosta iz prakse, mag. 

Janka Burgarja z Ministrs-

tva za gospodarski razvoj 

in tehnologijo. V prijetnem 

predavanju, skozi katere-

ga se je prepletala disku-

sija s študenti, je predsta-

vil podatke in raziskave, 

povezane s politiko podje-

tništva in politiko malih in 

srednjih podjetij v Sloveni-

njihovo rast pa ne poskrbi 

dovolj. 

Več …  

Blagovna znamka je zgodba podjetja   

Življenjski slog podjetnikov in izgorelost   

Podjetniki, treba se je aktivirati 

ribo, kar med ljudmi ni 

vzbujalo zanimanja. 

Danes Fonda pomeni 

nekaj, kar je boljše od 

ostalega. Pozneje so o nas 

začeli veliko pisati tudi 

mediji in zanimanje za 

blagovno znamko se je 

povečalo. 

Tako je svoje podjetniš-

ke začetke opisala podjet-

nica dr. Irena Fonda, dire-

ktorica podjetja Fonda.si, 

ki je v okviru predmeta 

Podjetniška rast študen-

tom predstavila rast dru-

žinskega podjetja Fon-

da.si. 

 

Več ... 

Ko smo predstavili svojo 

idejo o blagovni znamki, 

so se nam vsi smejali in 

niso verjeli v naš uspeh. 

Blagovna znamka pomeni 

zgodbo podjetja, ki jo 

moraš dobro prodati in 

predstaviti, tako da bo 

pritegnila kupce. Na zače-

tku so blagovno znamko 

Fonda povezovali z gojeno 

V predavanju z naslovom 

Kako postanem kreativen 

podjetnik? je svojo 

podjetniško zgodbo našim 

študentom predstavila 

tudi samostojna 

podjetnica in edina 

licencirana trenerka 

metod kreativnega 

razmišljanja po 

dr. Edwardu de Bonu 

mag. Nastja Mulej. 

Več ...  

http://www.fm-kp.si/si/novice/1157
http://www.fm-kp.si/si/novice/1176
http://www.fm-kp.si/si/novice/1172
http://www.fm-kp.si/si/novice/1174


Informativni dnevi 

15. in 16. februarja 

 

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 

Tudi letos rišemo nasmehe na obraz 

Odličnost in tradicija 

v raziskovanju in svetovanju 

v managementu 
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Na Fakulteti za management 

se je v sodelovanju z Mladin-

skim zdraviliščem in letoviš-

čem RKS Debeli rtič začela 

dobrodelna akcija, zdaj že 

drugo leto zapored, katere 

namen je zbiranje šolskih pot-

rebščin in športne opreme za 

otroke iz socialno ogroženih 

družin.  

To dobrodelno akcijo smo 

prvič začeli leta 2011 na 

pobudo naše študentke Vikto-

rije Arsovske, prejemnice priz-

nanja za prostovoljstvo za leti 

2010 in 2011 v Sloveniji. 

Predlagala je, da bi glede na trenutno gospodarsko in 

ekonomsko stanje študenti in predavatelji naše fakultete 

v Kopru, Celju in Škofji Loki zbirali šolske potrebščine za 

otroke iz socialno ogroženih družin. Akcija traja do konca 

februarja 2013. 

Lokacije zbiranja šolskih potreb-

ščin in športne opreme: 

– v Kopru: pri recepciji v pritličju 

fakultete na Cankarjevi 5, 

– v študijskih središčih v Celju in 

Škofji Loki: pri predstavnikih naše 

fakultete. 

   Podarite lahko (rabljene) šolske 

potrebščine (zvezke, barvice, flo-

mastre, šilčke itn.) oziroma 

(rabljeno) športno opremo (rolerje, 

skiroje, loparje, hokej palice, bla-

zine itn.).  

   Zbrane darove bomo po koncu 

dobrodelne akcije predali predsta-

vnikom Mladinskega zdravilišča in 

letovišča RKS Debeli rtič. 

 

Vsak prispevek bo kamenček v mozaiku izpolnitve nam 

vsem tako pomembnega cilja – nasmeha in sreče otrok. 

http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper

