
Predzadnjo soboto 

v marcu so letošnji dnevi 

Fakultete za manage-

ment dosegli vrhunec 

s slavnostno 15. podelit-

vijo diplom in priznanj 

Fakultete za manage-

ment. Diplomantom in 

prejemnikom priznanj 

sta diplome in priznanja 

podelila rektor Univerze 

na Primorskem prof. dr. 

Dragan Marušič in deka-

nja Fakultete za manage-

ment prof. dr. Anita 

Trnavčevič. Po podelitvi 

je sledilo še zadnje deja-

nje letošnjih Dnevov 

Fakultete za manage-

ment – akademski ples, 

ki ga je fakulteta pripra-

vila skupaj z združenjem 

Alumni FM in študent-

skim svetom.  

Rektor Univerze na 

Primorskem je v svojem 

slavnostnem nagovoru 

izpostavil misel ameriš-

kega kultnega pisatelja 

Kena Keseyja: »'Raje 

sem strelovod kot seiz-

mograf. Raje vidim, da 

me trese, kot pa da sem 

samo merilec rezultatov, 

raje imam skrivnostnost 

kot pa odgovore.' Zato 

vam polagam na srce: 

bodite taki, da si boste 

postavljali vprašanja, 

tudi najbolj čudna, nena-

vadna, skrivno-

stna. Ta so bolj 

pomembna kot 

pa odgovori 

nanje. Vso 

srečo.« 

Dekanja Fakul-

tete za mana-

gement je 

diplomantom v popotno 

torbo za novo pot, ki je 

pred njimi, položila nas-

lednje misli: »S ponosom 

hodite in nosite ime 

Fakultete za manage-

ment Univerze na Pri-

morskem. Vaše učenje ni 

končano, ste na poti 

vseživljenjskega učenja; 

ko se boste znova odlo-

čali, kje boste iskali nove 

izkušnje, znanja, vešči-

ne, spretnosti, se vrnite 

k nam, na Fakulteto za 

management, na Univer-

zo na Primorskem. 

Delujte etično in trajnost-

no naravnano, hodite 

pokončno in se zavedaj-

te, da bližnjic do uspeha 

v karieri ni.«  

Več …  

Podelitev diplom in priznanj 

Fakultete za management 

Marec 2013 

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 

V letu 

2012 

je študij na Fakulteti 

za management končalo 

323 

študentk in študentov. 

Med njimi je bilo 

18 

diplomantov magistrskega 

študijskega programa 

druge stopnje, 

50 

magistrov znanosti in 

6 

doktorjev znanosti.   

 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1253
http://www.fm-kp.si/Files/PR/Novice/2013/1Januar/InfoDnevi/Brosura-FM-1-stopnja-2013.pdf


»V vaših umetniških delih 

bomo iskali navdih za 

nove pristope pri svojem 

delu na fakulteti,« je 

v nagovoru ob odprtju 

razstave umetniških del 

dijakov Gimnazije Koper, 

ki obiskujejo progam ume-

tniška gimnazija – likovna 

smer, povedal prodekan 

za izobraževanje na Fakul-

teti za management izr. 

prof. dr. Matjaž Nahtigal.  

Navzoče sta nagovorili 

tudi pomočnica ravnatelja 

Tradicionalni Dnevi Fakultete za management 

Potovanje od realnosti do domišljije  

gosta iz prakse v Celju 

o vplivu aktualnega politi-

čnega in gospodarskega 

dogajanje na trg vrednost-

nih papirjev v Sloveniji. 

Predavanje gosta iz prak-

se v Kopru o vlogi regio-

nalne politike pri spodbu-

janju podjetništva. Odprtje 

razstave umetniških del 

dijakov likovne smeri Gim-

nazije Koper. 10. festival 

raziskovanja ekonomije in 

managementa. 15. pode-

litev diplom in priznanj. 

Akademski ples. 

Več o posameznih 

dogodkih v okviru dnevov 

FM, ki nam jih je omogo-

čila Banka Koper, si pre-

berite na straneh tokratnih 

Novic FM. 

Druga polovica marca je 

na Fakulteti za manage-

ment rezervirana za tradi-

cijo. Ta tradicija ima ime: 

Dnevi Fakultete za mana-

gement. Ta tradicija ima 

slavnostni epilog: podeli-

tev diplom in priznanj 

Fakultete za management. 

Ta tradicija nam je 

v ponos. 

Tudi letos smo v okviru 

dnevov FM na fakulteti 

pripravili mozaik dogod-

kov. Zajtrk z dekanjo 

v študijskem središču 

v Škofji Loki. Predavanje 
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med letom ob vseh drugih 

obveznostih morda zmanj-

ka časa. Je priložnost za 

pogovor in izmenjavo 

mnenj, pogledov. Tako 

izvemo, kaj na fakulteti 

delamo dobro in kaj bi še 

lahko izboljšali.  

Zajtrka z dekanjo v Ško-

fji Loki sta se udeležila 

tudi predstavnik študijske-

V okviru letošnjih dnevov 

Fakultete za management 

smo obeležili tudi dekan-

jin dan. Tradicionalni 

zajtrk z dekanjo je bil 

letos v študijskem središ-

ču Fakultete za manage-

ment v Škofji Loki.  

Zajtrk z dekanjo je 

namenjen druženju deka-

nje in študentov, za kar 

ga središča Fakultete za 

management v Škofji Loki 

Mare Žvan in direktorica 

Ljudske univerze Škofja 

Loka mag. Petra Rozman. 

Za okusen zajtrk sta 

poskrbela kavarna in 

pekarna Homan ter podje-

tje Simplygood SG Guzelj. 

 

Zajtrk z dekanjo 

Gimnazije Koper Nataša 

Cindrič Donaval in Liljana 

Bojanič, profesorica likov-

ne umetnosti in umetnost-

ne zgodovine na Gimnaziji 

Koper, ki je predstavila 

koncept tokratne razstave. 

Skozi potovanje od realno-

sti do domišljije sta nav-

zoče vodili dijakinji umet-

niške smeri Tamara Miha-

lič in Melissa Bartol.  

 

Več ... 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1249
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V Škofji Loki, Celju in 

Kopru je 22. in 23. marca 

2013 potekal 10. festival 

raziskovanja ekonomije in 

managementa (FREM). 

To je strokovna konferen-

ca, namenjena predstavit-

vam dosežkov študentov, 

diplomantov in drugih na 

področju strokovnega in 

raziskovalnega dela 

v managementu in ekono-

miji. FREM je tudi prilož-

nost, da udeleženci dobijo 

povratno informacijo 

o svojem delu in vzposta-

vijo stike z drugimi, ki 

raziskujejo na podobnih 

področjih. Tematika 10. 

FREM z naslovom Z znan-

jem do idej za nov zagon 

gospodarstva je izpostav-

ljala področja iskanja 

novih rešitev in usmeritev, 

ki temeljijo na znanju, za 

oživljanje slovenskega 

gospodarstva. 

Predstavljenih je bilo 43 

prispevkov. Priznanje za 

najboljšega med njimi pa 

je šlo v roke avtorice 

Andreje Lango za prispe-

vek z naslovom Vpliv gos-

podarske krize v občini 

Ilirska Bistrica. 

s čim se borzni posrednik 

ukvarja, razložil jim je 

razliko med bikovskim in 

medvedjim trendom ter 

jim predstavil postopek 

trgovanja. Spregovoril je 

tudi o tem, kako trgovati 

na borzi, o vrednostnih 

papirjih, borznih posredni-

kih, trgovanju in branju 

letnih poročil. 

Za konec je gost iz prak-

se nekaj besed namenil 

V okviru dnevov Fakultete 

za management so štu-

denti v študijskem središ-

ču v Celju pri predmetu 

Gospodarsko pogodbeno 

in statusno pravo, ki ga 

predava doc. dr. Danila 

Djokić, poslušali predava-

nje gosta iz prakse – borz-

nega posrednika Romana 

Gomboca iz borznoposre-

dniške hiše Ilirika.  

Študentom je povedal, 

tudi temu, kaj lahko priča-

kujemo za leto 2013.  

Več ... 

Z znanjem do idej za nov zagon gospodarstva     

Trg vrednostnih papirjev v Sloveniji na prepihu  

»Živimo v času, 

ko so edina stalnica 

spremembe, zato že 

v času študija raziskujte 

zaposlitvene možnosti, 

potujte, udeležujte se 

prostovoljnih akcij doma 

in v tujini in na poti do 

aktivnega ustvarjalnega 

posameznika ohranite  

(otroško) radovednost, ki 

je osnovna značilnost 

vsakega uspešnega 

podjetnika.« 

mag. Janko Burgar 

 

Regionalna politika in podjetništvo 

Predavanje strokovnjaka 

iz prakse mag. Janka 

Burgarja z Javne agencije 

Republike Slovenije za 

varstvo konkurence je bil 

še eden od dogodkov 

v okviru dnevov Fakultete 

za management. V preda-

vanju z naslovom Vloga 

regionalne politike pri 

spodbujanju podjetništva 

je udeležencem predsta-

vil glavne elemente in 

nosilce regionalne politi-

ke, posebne ukrepe in 

programe za mala in 

srednje velika podjetja 

ter podjetništvo v EU in 

v Sloveniji ter prioritete 

nadaljnjega razvoja. 

Razpravljali so še 

o pristojnostih posamez-

ne občine, regije in drža-

ve pri zastavljanju podje-

tniških razvojnih progra-

mov. Razprava se je še 

posebno razvnela ob  

pogovoru o programu 

Natura 2000, na koncu 

pa so se vsi strinjali, da 

varovana območja prepo-

gosto zavirajo razvoj 

regije.  

http://www.fm-kp.si/si/novice/1260


Karierni center Univerze 

na Primorskem je konec 

marca v sodelovanju 

z e-Študentskim Servisom 

in Fakulteto za manage-

ment organiziral delavnico 

z naslovom Moje kompe-

Promocija doktorjev znanosti  

Moja pot do prve zaposlitve in karierno svetovanje  

nastala pod mentorstvom 

prof. dr. Štefana Bojneca. 

Doktorska disertacija 

dr. Aleksandra Janeša 

z naslovom Razvoj mode-

la za empirično verifikaci-

jo sistema uravnoteženih 

kazalnikov poslovanja pa 

je nastala pod mentors-

tvom prof. dr. Slavka 

Dolinška. 

Več ...  

18. marca 2013 je rektor 

Univerze na Primorskem 

prof. dr. Dragan Marušič 

v koprski Pretorski palači 

promoviral pet novih dok-

torjev znanosti naše uni-

verze. Med njimi sta bila 

dva tudi s Fakultete za 

management: dr. Romana 

Kajdiž in dr. Aleksander 

Janeš. 

Doktorska disertacija dr. 

Romane Kajdiž z naslo-

vom Vpliv regulacije in 

oblikovanja cen zdravil na 

javnofinančne izdatke je 
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kovalnega dela in mentori-

ranja mladih. Priznanja 

podeljujejo tudi za ustvar-

jalne dosežke dijakov in 

študentov z namenom 

spodbujati mlade k razis-

kovalnemu delu, za razis-

kovalne in inovacijske 

dosežke raziskovalcev in 

razvojnikov v podjetjih in 

drugih ustanovah, za 

mentorsko delo z mladimi 

V organizaciji Univerzitet-

nega in raziskovalnega 

središča Novo mesto so 

19. marca 2013 podelili 

Nahtigalova priznanja za 

leto 2012. Namen priz-

nanj je dvigniti raziskoval-

no kulturo na območju 

Dolenjske in Bele krajine 

in opozarjati na odlične 

dosežke posameznikov in 

skupin na področju razis-

in za življenjsko delo za 

uveljavljene raziskovalce, 

ki so svojo poklicno pot 

posvetili napredku razis-

kovalnega dela in promo-

ciji znanosti. 

Med prejemniki priznanj 

je bil tudi naš diplomant 

dr. Sergej Gričar, ki je 

prejel srebrno priznanje za 

raziskovalno delo mladih. 

Več ... 

Srebrno Nahtigalovo priznanje za našega diplomanta 

tence – moja pot do prve 

zaposlitve. Predavatelji 

so udeležencem predsta-

vili vsebine, ki so po-

membno povezane 

z iskanjem (prve) zapos-

litve: kompetence, nefor-

malne izkušnje, pomem-

bnost udeležbe na semi-

narjih, predavanjih, akti-

vno državljanstvo, sode-

lovanje v društvih, delo 

v času študija, zakaj je 

pomembno beležiti pri-

dobljene izkušnje, zapos-

ljivost, načrtovanja karie-

re. Več ... 

Univerza na Primorskem 

pa v sodelovanju s podjet-

jem Adecco v marcu, 

aprilu in maju 2013 orga-

nizira po svojih članicah 

brezplačna srečanja na 

temo načrtovanja karierne 

poti in pridobivanja novih 

kompetenc že v času štu-

dija. V marcu sta dve 

srečanji potekali tudi na 

naši fakulteti. 

Več ... 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1245
http://www.fm-kp.si/si/novice/1247
http://www.fm-kp.si/si/novice/1264
http://www.ustvarikariero.si/domov/79
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Letošnja deseta obletnica 

ustanovitve Univerze na 

Primorskem je bila s slav-

nostno akademijo še 

posebno praznično zao-

krožena. Podeljenih je bilo 

petnajst priznanj in 

nagrad Univerze na Pri-

morskem, kar štiri so pre-

jeli študenti in predavatelji 

Fakultete za management. 

Nagrado za znanstveno 

odličnost, ki je namenjena 

spodbujanju doseganja 

znanstvene odličnosti 

visokošolskih učiteljev in 

raziskovalcev univerze, je 

letos za področje družbos-

lovja prejel prof. dr. Šte-

fan Bojnec. Zlato plaketo 

za življenjsko delo visoko-

šolskim učiteljem oziroma 

znanstvenim delavcem za 

posebej velik doprinos 

k razvoju znanstvenega in 

pedagoškega dela ter za 

prispevek h krepitvi ugle-

da in prepoznavnosti uni-

verze je prejel tudi prof. 

dr. Roberto Biloslavo. 

Nagrado »Srečko Koso-

vel« za izredne znanstve-

noraziskovalne dosežke je 

prejel tudi doc. dr. Igor 

Stubelj za izredne znans-

tvenoraziskovalne dosežke 

pri pripravi doktorskega 

dela. Priznanje za študen-

te pa je prejela Viktorija 

Arsovska za nadpovpreč-

ne dosežke na področju 

prostovoljstva. Več ... 

Univerze na Primorskem 

in Center Republike Slove-

nije za mobilnost in evrop-

ske programe izobraževa-

nja in usposabljanja 

v okviru projekta Nacio-

nalne skupine bolonjskih 

ekspertov, so učinkovitost, 

kakovost, kadri in poveza-

nost z okoljem, domačim 

in mednarodnim. Sloven-

sko visoko šolstvo je treba 

odpreti navzven in krepiti 

njegovo konkurenčnost 

Slovenija brez visokega 

šolstva ne more krepiti 

konkurenčnosti. Brez 

uspešnega ustvarjanja, 

prenosa in uporabe znanj 

v naši državi prihodnosti 

ni, so se strinjali udele-

ženci posveta o visokem 

šolstvu kot naši razvojni 

priložnosti, ki je sredi 

marca potekal v Kopru.  

Ključni poudarki posve-

ta, ki sta ga pripravila 

Fakulteta za management 

predvsem s tujimi institu-

cijami, tako da bomo 

lahko privabili večje števi-

lo študentov iz tujine. 

Več ... 

Ob 10. obletnici univerze številna priznanja FM-jevcem 

Visoko šolstvo kot razvojna priložnost Slovenije 

Na Fakulteti za 

management smo 

v sklopu strokovnih 

razprav izzive in 

priložnosti že iskali 

v Turčiji, 

v Indiji, 

v Braziliji, 

v Združenih državah 

Amerike, 

v jugovzhodni Evropi,  

na Kitajskem.  

In v prihodnje jih bomo 

iskali še kje. 

 

Trg priložnosti za podjetja, ki znajo in hočejo 

Samsung Electronic, 

Hyundai Motors, Kia 

Motors ... Republika Kore-

ja je danes ena od gospo-

darsko najuspešnejših 

azijskih držav. Njena 

industrija, ki temelji na 

visokih tehnologijah, spa-

da med najhitreje razvija-

joče se na svetu. Hkrati je 

tudi pomembnejša gospo-

darska pomorska velesila. 

O tem, kako bolje izkori-

stiti poslovne priložnosti 

v Južni Koreji, je sredi 

marca tekla beseda 

v Škofji Loki. V tamkajš-

njem študijskem središču 

Fakultete za manage-

ment je namreč potekala 

še ena v nizu strokovnih 

razprav z naslovom Izzivi 

in priložnosti na hitro 

razvijajočih se trgih. 

Pozornost so tako name-

nili poslovanju v Repu-

bliki Koreji, ki predstav-

lja neizkoriščeno prilož-

nost za naša podjetja. 

Razpravo z gospodars-

tveniki, podjetniki in 

študenti je pripravil Inšti-

tut za raziskovanje in 

svetovanje v manage-

mentu Fakultete za 

management. Poslovne 

priložnosti so predstavili 

častni konzul na Konzu-

latu Republike Koreje 

v Ljubljani Ivan Rudolf, 

direktor in lastnik podjet-

ja Euroasia Trade Borut 

Ovsenek in profesor 

mednarodnega poslovan-

ja na Fakulteti za mana-

gement dr. Dragan 

Kesič. 

Več ... 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1258
http://www.fm-kp.si/si/novice/1238
http://www.fm-kp.si/si/novice/1240
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Šport in podjetništvo 

razprava o povezovanju športa in podjetništva 

3. april 2013 ob 16.30 v Kopru  

Več ... 

Smo na spletu res varni? 

gostujoče predavanje  

3. april 2013 ob 16.30 v Kopru  

Več ... 

Priložnosti in izzivi ženskega podjetništva 

gostujoče predavanje  

4. april 2013 ob 13. uri v Kopru  

Več ... 

Oblikovanje inovativnih poslovnih modelov 

delavnica 

10. april 2013 ob 9. uri v Kopru  

Več ... 

Dizajnersko razmišljanje in športni dogodki  

delavnica 

17. april 2013 ob 9. uri v Kopru  

Več ... 

 

Program Summer Economics Institute 

Predstavljata: Veleposlaništvo Združenih držav Ameri-

ke v Sloveniji in Ameriška gospodarska zbornica v Lju-

bljani 

Rok za prijavo: 10. maj 2013. 

Več ... 

 

Razpis za prakso Erasmus v tujini 

Rok za prijavo: 8. april 2013 

Več ... 

 

Razpis za tutorje študente 

Rok za prijavo: 12. april 2013 

Več informacij: na spletni strani FM 

 

Natečaj za najboljši poslovni načrt 

Primorske – Podjetna Primorska 2013 

Predstavitev natečaja – info dan: 10. april 2013 

Rok za prijavo: 15. maj 2013 

Več ... 

 

Pred desetimi leti 

smo postali fakulteta 

11. marec pred desetimi leti je pomemben mejnik v zgo-

dovini Fakultete za management. Takratna Visoka šola za 

management, ki je bila ustanovljena leta 1995, se je pre-

oblikovala v Fakulteto za management. Bila je ena prvih 

fakultet na Obali in imela je privilegij graditi pristan pri-

morskega univerzitetnega okolja, ki danes nosi ime Uni-

verza na Primorskem. 22. aprila 2003 je Fakulteta za 

management postala njena članica.  

Fakulteta za management Univerze na Primorskem je bila 

prva specializirana visokošolska ustanova v Republiki 

Sloveniji na področju managementa. Več kot 17-letne 

izkušnje v poučevanju, raziskovanju in svetovanju v 

managementu so se izbrusile v akademsko odličnost, 

s katero se fakulteta danes lahko pohvali.  

Več ... 

 

 

Na naši fakulteti se bo dogajalo ... Priložnosti in izzivi za študente 

http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper
http://www.fm-kp.si/si/novice/1256
http://www.fm-kp.si/si/novice/1255
http://www.fm-kp.si/si/novice/1259
http://www.fm-kp.si/si/novice/1267
http://www.fm-kp.si/si/novice/1268
http://www.fm-kp.si/si/novice/1246
http://www.fm-kp.si/si/novice/1269
http://www.fm-kp.si/si/novice/1254
http://www.fm-kp.si/si/novice/1263
http://www.fm-kp.si/si/novice/1236

