
Sredi aprila je na 

Fakulteti za management 

potekalo zaključno sreča-

nje letošnjega mladin-

skega raziskovanja 

v obalno-kraški regiji, 

v katerem so uspešno 

sodelovali učenci in dija-

ki osnovnih in srednjih 

šol iz te regije.  

Mladinsko raziskovanje 

v obalno-kraški regiji se 

letos izvaja že osmo leto 

zapored. Že vsa leta ga 

vodi in koordinira naša 

fakulteta, poteka pa pod 

okriljem Zavoda za tehni-

čno kulturo Slovenije. Na 

letošnjem regionalnem 

tekmovanju je sodelovalo 

40 dijakov in učencev iz 

petih regijskih šol, ki so 

pod vodstvom devetih 

mentorjev pripravili 16 

raziskovalnih nalog. Oce-

njevalci so bili prijetno 

presenečeni nad kakovo-

stjo nalog, pa tudi nad 

pestrostjo in inovativnos-

tjo raziskovalnih tem. 

Prvič se je tudi zgodilo, 

da je ena od nalog dose-

gla maksimalno število 

možnih točk (100 točk).  

Na letošnjem srečanju 

so sodelovale OŠ Koper, 

OŠ Antona Šibelja - 

Stjenka Komen, OŠ Voj-

ke Šmuc Izola, Srednja 

ekonomsko-poslovna 

šola Koper in Šolski cen-

ter Srečka Kosovela 

Sežana.           Več ... 

Fakulteta za management že osmo 

leto gostila mladinske raziskovalce 

 

Informativni dnevi so za 

nami. Zdaj je čas, da 

v bodočih študentih 

dozori odločitev, na kate-

ro fakulteto bodo poslali 

svojo prijavo. Rok za 

prvo prijavo na razpis za 

vpis v dodiplomske štu-

dijske programe v študij-

skem letu 2013/2014 se 

izteče 5. marca 2013. 

Z novim študijskim 

letom na Fakulteti za 

management razpisuje-

mo prenovljena dodi-

plomska študijska proih  
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V 8 letih je v projektu 

mladinsko raziskovanje 

v obalno-kraški regiji 

sodelovalo več kot 300 

dijakov in učencev, ki so 

pod vodstvom več kot 50 

mentorjev pripravili 

približno 130 

raziskovalnih nalog, med 

temi je bila približno 

četrtina uspešna tudi na 

državni ravni.   

 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1278


univerz. V Koper tako 

prihaja več kot 30 visoko-

šolskih učiteljev in stroko-

vnih sodelavcev, ki jih 

bodo gostile univerza in 

njene članice.  

Fakulteto za manage-

ment bo obiskalo kar 13 

gostov, 5 visokošolskih 

učiteljev, ki prihajajo iz 

Avstrije, Finske, Poljske, 

Turčije in Velike Britanije, 

ter 8 strokovnih sodelav-

cev, ki prihajajo iz Franci-

je, Grčije, Poljske, Portu-

galske in Turčije. Visoko-

šolski učitelji se bodo 

Med 13. in 17. majem 

2013 bo na Univerzi na 

Primorskem potekal prvi 

mednarodni teden Univer-

ze na Primorskem, katere-

ga namen je omogočiti 

vpogled v delovanje naše 

univerze visokošolskim 

učiteljem in strokovnim 

sodelavcem s partnerskih 

Obalno-kraški forum o viziji trajnostnega razvoja 

Mednarodni teden Univerze na Primorskem 

pomembna 

partnerica 

regije, in 

sicer s pos-

lanstvom 

tvorno pris-

pevati 

k razvoju 

družbe znanja. Z gostujo-

čim predavanjem o viziji 

trajnostnega razvoja obal-

no-kraške regije (priložno-

sti in nevarnosti) je sode-

loval prodekan Fakultete 

za management za znans-

tvenoraziskovalno delo in 

predstojnik katedre za 

management prof. dr. 

Roberto Biloslavo. 

Več ... 

V obalnih občinah se 

zavedajo, da je prihodnost 

v spodbujanju podjetniš-

tva in ustvarjanju privlač-

nega okolja zanj, je rezi-

me gospodarskega foru-

ma, ki ga je časnik Finan-

ce sredi aprila pripravil 

v Portorožu.  

Osrednjemu gospodar-

skemu forumu v obalno-

kraški regiji se je tudi 

letos pridružila Fakulteta 

za management kot 
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nimi primeri graditve pos-

lovnega modela, ki temelji 

na uporabnikih – kupcih. 

Na koncu so udeleženci 

oblikovali svoj zmagoviti 

poslovni model. 

Delavnico z naslovom 

Dizajnersko razmišljanje 

v povezavi s športnimi 

dogodki sta vodila dr. 

Tine Nagy in Tine Slabe 

iz podjetja D.I.F.F. 

Usmerjena je bila v razvi-

janje inovativnih 

Sredi aprila sta na naši 

fakulteti potekali dve izje-

mno zanimivi in dobro 

obiskani delavnici. 

Prvo, z naslovom Obliko-

vanje inovativnih poslov-

nih modelov, sta vodila 

dr. Tine Nagy in Boris 

Pfeifer, podjetnik in ino-

vator. Udeležencem sta 

predstavila ključne gradni-

ke poslovnega modela po 

metodi Kanvas, ki sta jih 

podkrepila z nekaj praktič-

»uporabniš-kih« izkušenj 

in je bila namenjena 

vsem, ki jih zanima, kako 

z metodo dizajnerskega 

razmišljanja učinkovito in 

inovativno razviti izdelek, 

storitev ali uporabniško 

izkušnjo. Udeleženci so 

s pomočjo primera na 

temo velikega športnega 

dogodka Euro Basket 

2013 ustvarjalno razmiš-

ljali in razvijali optimalne 

rešitve za uporabnike.  

Delavnice na Fakulteti za management 

z gostujočimi predavanji 

vključili tudi v izobraže-

valni proces, gostujoči 

strokovni sodelavci pa 

bodo imeli možnost pred-

staviti domače univerze in 

izmenjati izkušnje s stro-

kovnimi sodelavci na naši 

fakulteti. 

Poleg tega bo univerza 

zanje pripravila številne 

dejavnosti: kratek tečaj 

slovenščine, voden ogled 

Kopra, ogled razstave 

mozaikov dr. Boštjana 

Žvanuta, ekskurzijo 

v sečoveljske soline …     

http://www.fm-kp.si/si/novice/1279
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V začetku aprila je na 

Fakulteti za management 

potekala razprava z naslo-

vom Šport in podjetniš-

tvo. Sodelovali so kompe-

tentni gosti, ki jim je bila 

njihova športna kariera 

odlična popotnica v podje-

tništvo: Andrej Jereb iz 

podjetja Avto center 

Jereb, Tone Barič iz špor-

tne agencije Eurofest, 

Tine Slabe iz podjetja 

D.I.F.F., podjetnik in ino-

vator Boris Pfeifer in Moj-

mir Kovač iz društva Jaz 

sem najboljši.  

 Razpravljali so o pove-

zavi med športom in pod-

jetništvom, predvsem 

z vidika regionalnega raz-

voja južne Primorske, 

o posameznih ključnih 

dimenzijah podjetništva 

(talent, inovacije in kreati-

vnost, tekmovalnost, tim-

sko delo, financiranje, 

družbena odgovornost, 

vloga blagovne znamke, 

vrline samodiscipline, 

postavljanje ciljev …) 

v povezavi s športom. 

Predstavili so nekaj pri-

merov dobrih podjetniških 

praks in osebnih izkušenj. 

Več …   

prispevali številni deloda-

jalci. Poleg članic univerze 

in treh občin obalno-

kraške regije so vlagatelji 

v štipendijski sklad še 

podjetja Adriatic Sloveni-

ca, Actual I. T. iz skupine 

Istrabenz, Luka Koper in 

Banka Koper. 

Univerza na Primorskem 

je že peto leto zapored 

podelila štipendije iz Šti-

pendijskega sklada Uni-

verze na Primorskem. 

Letos jih je prejelo 39 

najboljših študentk in 

študentov naše univerze. 

V sklad so tudi tokrat 

Med letošnjimi prejem-

niki štipendije so bile tudi 

tri študentke naše fakulte-

te: Maša Dernovšek, Mar-

tina Dolar in Nastja 

Zahrastnik.  

Šport in podjetništvo    

Oglas za turistično agencijo  

Za našo fakulteto – za 

profesorje, ki na njej 

predavajo, predvsem pa 

za študente, ki na njej 

pridobivajo znanje za 

prihodnost – 

je sodelovanje 

s strokovnjaki z različnih 

področij prednost in 

dodana vrednost 

študijskih programov, ki 

jih izvajamo.  

Brezposelnost, inovativnost in uspeh 

V začetku aprila je na 

Fakulteti za management 

pri predmetu Manage-

ment inoviranja, katerega 

nosilec je prof. dr. Borut 

Likar, predaval doc. dr. 

Nejc Šarabon, diplomirani 

fizioterapevt in profesor 

športne vzgoje. V svojem 

predavanju je predstavil 

svojo ustvarjalno pot usta-

novitelja in tudi direktorja 

podjetja S2P, znanost 

v prakso, iz Ljubljane. 

Visoka stopnja brezpo-

selnosti in z njo poveza-

na težavnost zaposlitve 

pesti številne študente – 

bodoče iskalce zaposlit-

ve. V takšnem neugod-

nem položaju se je pred 

leti znašel tudi tokratni 

gost iz prakse. Želja po 

znanju ga je vodila, da je 

uspešno končal šolanja 

z različnih področij, ven-

dar se kljub temu predvi-

dena zaposlitev v državni 

službi ni gladko odvila.  

Več ... 

Konec aprila pa je na 

naši fakulteti predaval 

Petar Vujović z Banke 

Koper (Sektor upravljan-

ja s tveganji). V svojem 

gostujočem predavanju 

z naslovom Izvedeni 

finančni instrumenti in 

njihova uporaba v banč-

ni praksi je predstavil 

zgodovino izvedenih 

finančnih instrumentov 

in njihov vpliv na pojav 

finančne krize ter njihovo 

uporabnost v praksi. 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1277
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Odličnost in tradicija 

v raziskovanju in svetovanju 

v managementu 
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Kako začeti mednarodno poslovati – priložnosti za 

rast in razvoj podjetja 

strokovni seminar  

 

15. maj 2013 

Škofja Loka, Fakulteta za management, postori Ljudske 

univerze Škofja Loka, Partizanska 1 (nekdanja vojašnica 

v Škofji Loki)  

 

Vsebina: 

– vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

– značilnosti mednarodnega poslovanja 

– viri informacij in podatkov o tujih trgih 

– kaj je treba upoštevati pri vstopu na tuje trge 

– strategije tržnega vstopa na tuje trge 

 

Več ... 

Bloomberg ponuja priložnost za kariero v med-

narodnem okolju 

mednarodni preizkus 

 

16. maj 2013 ob 9.30 

Koper, Fakulteta za management, Cankarjeva 5 

(računalniška učilnica) 

 

Na Fakulteto za management predstavniki Bloomberg 

inštituta iz Londona (Velika Britanija), ki bodo študen-

tom naše fakultete skozi opravljanje mednarodnega 

preizkusa ponudili karierno priložnost za zaposlitev na 

področju financ in ekonomije. 

Prijave so možne do zapolnitve mest.  

 

Več ... 
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