
To je tema, o kateri je 

v celjskem študijskem 

središču Fakultete za 

management predaval 

nekdanji direktor in part-

ner v mednarodni sveto-

valni družbi McKinsey, 

svetovalec nemške vlade,  

svetovljan in svetovalec 

številnih multinacionalk, 

prejemnik častnega zna-

ka svobode Republike 

Slovenije za zasluge pri 

usposabljanju in izobra-

ževanju slovenskih 

managerjev – dr. Peter 

Kraljič. 

V predavanju je opozo-

ril, da ima Slovenija 

veliko težav, saj se njena 

konkurenčnost v global-

nem tržnem prostoru 

zmanjšuje, zlasti v zad-

njih letih. Padec z 32. 

mesta na 51. mesto 

svetovne lestvice konku-

renčnosti gospodarstev 

pomeni močno nazado-

vanje. 

Gospodarsko stanje 

v državi ni ugodno, poli-

tiki so razcepljeni, ni 

enotne strategije, ki bi 

lahko državo potegnila 

v nov razvojni in konku-

renčni krog. 

 

Več … 

Posnetek predavanja 

Konkurenčnost Slovenije 

v svetu 

Brezplačni avtobusni prevoz na informativni dan  

Bližajo se informativni 

dnevi, ki vam ponujajo 

možnost, da se pobliže 

seznanite s fakulteto, ki 

jo boste morda obiskova-

li, in dobite koristne 

informacije, kaj ponuja 

študijski program, ki vas 

zanima. Obisk fakultet 

bo lažji, če se na pot 

odpravite organizirano. 

Zato tudi letos naša uni-

verza organizira brezpla-

čen avtobusni prevoz na 

Obalo (prijava). 

Avtobus bo peljal 

v petek, 15. februarja 

2013, na relaciji Murska 

Sobota–Maribor–Celje–

Ljubljana–Postojna–

Koper–Izola–Portorož. 

Odhod iz Murske Sobote 

je predviden ob 4. uri 

zjutraj, prihod v Koper 

okrog 9.30. Povratek na 

isti relaciji je ob 17. uri 

iz Portoroža. 

Obiski fakultet so razdel-

jeni na dva termina: ob 

10. uri in ob 15. uri. 
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Opis slike ali grafike. 

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 

»Če Tina Maze osvoji 

drugo mesto, se zjoka, če 

Slovenija izgubi več mest 

na lestvici svetovne 

konkurenčnosti, se od 

politikov ne zjoka nihče.« 

Tako je dr. Peter Kraljič 

s športnimi uspehi naših 

športnikov parafraziral 

stanje (ne)konkurenčnosti 

v naši državi.  

 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1188
http://www.fm-kp.si/si/novice/1192
http://www.fm-kp.si/si/novice/1200
http://www.fm-kp.si/si/novice/1189


Marijana Pregarac iz 

službe za mednarodno 

dejavnost ter mag. Tatja-

na Trebec iz službe za 

študijsko dejavnost, 

v Celju predstavnik štu-

dijskega središča Branko 

Videtič, v Škofji Loki pa 

predavatelj izr. prof. dr. 

Klemen Kavčič.  

Svoje izkušnje so pred-

stavili tudi študenti, ki so 

se tovrstnih izmenjav že 

udeležili. 

Sredi januarja so v sklo-

pu mednarodnega tedna 

FM v Kopru, Celju in Škof-

ji Loki potekale dobro 

obiskane predstavitve 

študija in prakse v tujini.  

Študenti so dobili odgovo-

re na vprašanja glede 

opravljanja dela študijskih 

obveznosti izven sloven-

skih meja. 

Študij in prakso v tujini 

so predstavili: v Kopru 

Staša Ferjančič in mag. 

Naš študent Rok Marguč svetovni prvak 

v deskanju na snegu 

Z mednarodnim tednom FM spodbujamo študente 

za študij v tujini 

v paralelnem slalomu.  

26-letni Celjan pravi, da 

je bilo za njegovo prihod-

nost prelomno leto 1991, 

takrat je prvič stopil na 

snežno desko in začela se 

je športna pot enega naju-

spešnejših slovenskih 

deskarjev na snegu. 

Roku čestitamo! 

Slovenski deskar na snegu 

in tudi naš študent Rok 

Marguč je svojo zbirko 

medalj s svetovnih prven-

stev v deskanju na snegu 

dopolnil z najžlahtnejšo. 

Bronu v paralelnem slalo-

mu in srebru v paralelnem 

veleslalomu, ki ju je osvo-

jil na svetovnem prvens-

tvu v deskanju na snegu 

v La Molini leta 2011, je 

na letošnjem svetovnem 

prvenstvu v deskanju na 

snegu v Stonehamu dodal 

še zlato. Naslov svetovne-

ga prvaka je osvojil 

Razpis za mednarodne 

študentske izmenjave bo 

Univerza na Primorskem 

objavila najpozneje do 

11. februarja 2013. 

Časa za prijavo bo 

približno 10 dni. 

O razpisu vas bomo 

obvestili prek spletnih 

obvestil naše fakultete. 
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tistim, ki pomembno pris-

pevajo k prenosu tehnolo-

gij in povezovanju z gos-

podarstvom, za minule 

dosežke pa so med ducat 

častnih članov sprejeli še 

štiri izumitelje in inovator-

je. 

Med dobitniki priznanja 

za zaslužnost na področju 

Združenje slovenskih izu-

miteljev ASI – Aktivni 

slovenski inovatorji vsako 

leto podeli priznanja za 

zaslužnost na področju 

inovativnosti. Tako je ob 

koncu leta 2012 podelilo 

priznanja najuspešnejšim 

članom ter priznanja za 

odličnost in zaslužnost 

inovativnosti je bil tudi 

prof. dr. Borut Likar 

s Fakultete za manage-

ment. S priznanjem so 

nagradili njegovo izjemno 

delo pri izobraževanju in 

ozaveščanju mladih na 

področju inovativnosti. 

  

Dr. Likarju priznanje za zaslužnost na področju inovativnosti  
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Hazardiranja v sloven-

skem gospodarstvu je bilo 

v zadnjem desetletju prep-

rosto preveč, za nameček 

pa so bile še banke preveč 

radodarne. Zato nas čaka-

jo velike spremembe, a te 

obetajo pozitiven naboj. 

Izkoristiti moramo znanje 

in infrastrukturo, ki jo 

imamo doma, tega nam 

nihče ne more vzeti. Hkra-

ti pa moramo paziti na 

generacijo mladih, ki 

danes težko pridejo do 

prve službe, ker jih bomo 

na dolgi rok še kako pot-

rebovali. 

To so glavni poudarki 

okrogle mize z naslovom  

Razvojne možnosti slo-

venskega gospodarstva 

v primežu finančne krize, 

ki jo je v Kopru organizira-

lo združenje Alumni FM, 

vodil pa jo je prodekan za 

znanstvenoraziskovalno 

delo in predstojnik katedre 

za management na Fakul-

teti za management prof. 

dr. Roberto Biloslavo. 

 

V razpravi so sodelovali 

Marta Turk, predsednica 

Zbornice osrednjesloven-

ske regije pri GZS, mag. 

Ernest Gortan, predsednik 

uprave Intereurope, Miloš 

Šturm, podpredsednik 

poslovodnega odbora 

v Hidrii, Damijan Dolinar, 

član uprave banke UniC-

redit Slovenija, Peter Lov-

rečič, direktor podjetja 

Lovro smp. 

Slovensko gospodarstvo 

bo pri premagovanju krize 

uspešno, če se bo znalo 

opreti na lastne konkuren-

čne prednosti in priložnos-

ti poiskalo znotraj obstoje-

čih možnosti, je bilo spo-

ročilo okrogle mize. 

Več ... 

predavanja je bila obliko-

vanje strategij v podjetju. 

Izvedeni finančni 

instrumenti in njihova 

uporaba v bančni praksi 

pa je naslov gostujočega 

predavanja, ki ga je na 

naši fakulteti imel Petar 

Vujović, ki je v Banki 

Koper zadolžen za obvla-

dovanje obrestnega in 

tržnega tveganja. Predsta-

vil je zgodovino izvedenih 

Študij na Fakulteti za 

management je prepleten 

s poslovno prakso. Preda-

vatelji svoja predavanja 

pogosto popestrijo z vklju-

čevanjem strokovnjakov iz 

gospodarstva. 

Študentom dodiplom-

skega študija v Celju je 

predaval mag. Franci 

Kotnik, direktor Savinjsko-

šaleške gospodarske zbor-

nice. Tema njegovega 

instrumentov in njihov 

vpliv na pojav finančne 

krize ter uporabnost in 

vrednotenje izvedenih 

finančnih instrumentov 

v praksi. 

Z znanjem in novimi delovnimi mesti za mlade 

do napredka    

Gosti iz prakse kot dodana vrednost študija na FM 

»Brez znanja in novih 

delovnih mest za mlade 

ne bo napredka.« 

dr. Roberto Biloslavo. 

 

»V Sloveniji moramo  

razvijati predvsem 

dejavnosti, ki jih že 

imamo, kot sta denimo 

logistika in turizem.« 

mag. Ernest Gortan 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1193


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 

Odličnost in tradicija 

v raziskovanju in svetovanju 

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

