
Na Fakulteti za manage-

ment Univerze na Pri-

morskem bodo novem-

bra potekale redne volit-

ve za novega dekana. 

Senat Fakultete za 

management je na redni 

seji 28. junija 2013 

razpisal volitve dekana 

UP FM in tako so 

1. julija začeli teči roki 

za volilna opravila. Kan-

didati so morali svoje 

kandidature oddati do 

22. julija. Za dekana 

kandidirata dva kandida-

ta: izr. prof. dr.  Matjaž 

Novak in prof. dr. Anita 

Trnavčević. 

Kandidata morata do 

18. septembra oddati 

program dela in drugo 

zahtevano dokumentaci-

jo. Volitve bodo izvedene 

na redni seji Senata 

UP FM v torek, 26. 

novembra 2013. Novoiz-

voljeni dekan oziroma 

dekanja bo štiriletni 

mandat nastopil/-a 

1. januarja 2014. 

Izr. prof. dr. Matjaž 

Novak na Fakulteti za 

management predava 

ekonomijo, kot razisko-

valec pa se ukvarja zlasti 

z analizami produktivno-

sti 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. 

Od 2012 do 2013 je bil 

svetovalec predsednika 

vlade RS za gospodars-

tvo, od 2011 je predsed-

nik nadzornega sveta 

največje slovenske plin-

ske družbe Geoplin.  

Prof. dr. Anita 

Trnavčević, zdajšnja 

dekanja Fakultete za 

management, je redna 

profesorica za manage-

ment v izobraževanju in 

izredna profesorica za 

raziskovalno metodologi-

jo v družboslovju. Prou-

čuje edukacijske politike 

in marketizacijo izobra-

ževanja. Kot nosilka in 

raziskovalka sodeluje 

v številnih nacionalnih in 

mednarodnih raziskoval-

nih projektih. Je zagovor-

nica trajnostne rasti in 

razvoja ter kakovostnega 

in odgovornega javnega 

izobraževanja.  

 

Fakulteta za management 

v pričakovanju volitev za dekana 

Junij, julij, avgust 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 

Do zdaj so Fakulteto za 

management (do 2003 Visoko 

šolo za management) vodili: 

– dr. Nada Trunk Širca (v. d.), 

– dr. Mitja I. Tavčar, 

– dr. Cene Bavec, 

– dr. Egon Žižmond, 

– dr. Boštjan Antončič (v. d.) 

– dr. Anita Trnavčević. 

 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1320


kacijah teka na 200 met-

rov in se uvrstila v polfina-

le. »Izpolnila sem zastav-

ljen cilj in se uvrstila 

v polfinale, kar je zame 

uspeh kariere,« je bila 

s svojim kvalifikacijskim 

nastopom zadovoljna naša 

študentka športnica.  

Olimpijec Vasilij Žbogar, 

prav tako študent naše 

fakultete, pa je 

na evropskem 

prvenstvu, ki je 

julija potekalo 

v nemškem 

Warnemündeju, 

osvojil naslov 

Julija je v ruskem Kazanu 

potekala 27. poletna uni-

verzijada. Udeležila se ga 

je tudi študentka Fakulte-

te za management atletin-

ja Nika Barundič. Kljub 

močnemu deževju in pro-

tivetru na atletskem stadi-

onu Central Stadium je 

bila med močno konku-

renco uspešna na kvalifi-

Trajnostno in inovativno 

Uspehi naših študentov športnikov 

Mirkom Marki-

čem, ki je eden od 

pobudnikov magi-

strskega programa 

Upravljanje traj-

nostnega razvoja 

na Fakulteti za 

management. Vabljeni 

k poslušanju intervjuja. 

 Prof. dr. Borut Likar 

z naše fakultete je za Prvi 

dnevnik na TV Slovenija 

govoril o inovacijah kot 

eni od možnosti za oživi-

tev gospodarstva v teh 

kriznih časih. Pred krat-

kim je skupaj s kolegi 

raziskovalci objavil rezul-

tate študije o inovativnosti 

slovenskega gospodarstva, 

ki Slovenijo med 144. 

državami uvrščajo na 56. 

mesto. Več ... 

Večina ljudi je prepričana, 

da smo v zadnjih desetlet-

jih največje spremembe 

doživeli na področju teh-

nologije in medijev, pa ni 

tako. Največje spremem-

be se v zadnjih petdesetih 

letih dogajajo v odnosih 

med ljudmi. 

To je ena od tem, ki so 

med seboj močno preple-

tene. O njih se je urednica 

oddaje Zeleni Planet na 

Radiu Koper Maja Kirar 

pogovarjala s prof. dr. 
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Sindikati danes 

evropskega prvaka v raz-

redu finn. Najboljši slo-

venski jadralec v zgodovi-

ni je tako še drugič v kari-

eri postal evropski prvak. 

Potem ko je bil pred 

desetimi leti najboljši 

v laserju, mu je uspeh 

uspelo ponoviti tudi 

v razredu finn. Izolan 

Vasilij Žbogar je po lan-

skem srebru na evrop-

skem prvenstvu v italijan-

skem Scarlinu segel še 

stopničko više in dosegel 

enega od vrhuncev svoje 

športne poti po prestopu 

v razred finn.  

Ostanki socialne države 

danes niso plod kakšne 

posebne politične modro-

sti, temveč so posledica 

boja sindikatov za pravice 

in dostojanstvo sleherni-

ka. Tudi danes so sindi-

kati edina sila, ki je zmož-

na mobilizirati delavce in 

se sploh organizirano in 

sistematično bori za boljši 

položaja delavca. 

Kako je z delovanjem 

sindikatov danes, v času 

gospodarske krize, ko se 

dogajajo korenite spre-

membe na vseh področjih 

družbenega življenja? 

Kakšna je njihova vloga 

v postavljanju nove druž-

bene paradigme? Kako 

lahko vplivajo na proces 

določanja novih družbenih 

temeljev za življenje 

v prihodnjih petsto letih? 

O tem je v predavanju 

z naslovom Sindikati 

danes govoril izr. prof. dr. 

Tonči A. Kuzmanić. Pre-

davanje sta organizirala 

Sindikat Univerze na Pri-

morskem in Visokošolski 

sindikat Slovenije v sode-

lovanju s Fakulteto za 

management. 

Več ... 

http://www.fm-kp.si/Files/PR/Novice/2013/6Junij/Zeleni-planet/zeleni_planet_-_markic.wav
http://www.fm-kp.si/si/novice/1325
http://www.fm-kp.si/si/novice/1328
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Skupino študentov in pre-

davateljev iz Evrope in 

Azije je konec julija spet 

pripeljala v Koper medna-

rodna poletna šola Fakul-

tete za management. 

Kakovostno zastavljen 

program je bil namenjen 

vsem, ki želijo utrditi, 

razširiti ali poglobiti znan-

je naprednega manage-

menta, podjetništva, ino-

vativnosti in trajnostnega 

razvoja. 

Letošnja poletna šola, 

že deveta po vrsti, z nas-

lovom Inovativnost za 

trajnostni razvoj je bila 

v znamenju dizajnerskega 

razmišljanja. Z njim so se 

študenti uspešno spopadli 

pri podjetniških izzivih, ki 

bi pripomogli k boljšemu 

gospodarskemu in podjet-

niškemu sodelovanju med 

evropskim in azijskim 

trgom. Več ... 

Poletna šola se je kon-

čala s podelitvijo potrdil 

o udeležbi. Udeleženci so 

pokazali izredno zaniman-

je, trud, znanje in angaži-

ranost ter vložili veliko 

časa v podjetniške izzive, 

zato so bili z rezultati zelo 

zadovoljni. Več ... 

 Prispevek na TV Koper 

Poletna šola v barvah evro-azijskega sodelovanja 

V Washingtonu vzbudili pozornost 

Študentom so pri pripravi 

projektov pomagali 

predavatelji in 

strokovnjaki iz prakse: 

prof. dr. David Edgar 

s škotske univerze 

Glasgow Caledonian, 

predavateljica mag. 

Blanka Tacer s Fakultete 

za management, 

podjetnik in predavatelj 

podjetništva na poletni 

šoli dr. Tine Nagy ter 

podjetnik in pobudnik 

slovensko-turškega 

poslovnega kluba Vito 

Komac. 

 

Upravljanje trajnostnega razvoja v Državnem svetu RS 

V organizaciji Državnega 

sveta RS je konec junija 

potekal posvet z naslovom 

Izzivi trajnostnega razvoja 

v Sloveniji. Uvodni poz-

drav je imel predsednik 

Državnega sveta Mitja 

Bervar, sledilo je predava-

nje in pogovor z evrop-

skim komisarjem za 

okolje dr. Janezom Poto-

čnikom ter predavanja 

različnih strokovnjakov. 

O pomenu znanja in 

vlogi javne univerze za 

trajnostni razvoj pri nas 

pa je govoril izr. prof. dr. 

Andrej Bertoncelj 

s Fakultete za manage-

ment, eden od nosilcev 

magistrskega študijskega 

programa upravljanja 

trajnostnega razvoja, ki 

ga kot prvi v Sloveniji od 

leta 2011 naprej izvaja-

mo na naši fakulteti. 

Več ... 

Na Veleposlaništvu 

Bahrajna v Washingtonu 

je potekala predstavitev 

študijskih programov uni-

verz in fakultet, kjer se je 

predstavilo kakšnih 100 

ustanov z vsega sveta. 

Pod pokroviteljstvom in 

posebnim povabilom Vele-

poslaništva Republike 

Slovenije v Washingtonu 

je na dogodku sodelovala 

tudi Fakulteta za manage-

ment. Predstavili smo 

našo letošnjo novost – 

magistrski študij v angleš-

čini, ki se bo z oktobrom 

2013 prvič izvajal na 

slovenski Obali. 

»Slovenska miza je bila 

ena najbolj barvitih na 

tem dogodku, poleg pred-

stavitvenih brošur in 

informacij o študijskih 

programih v Sloveniji 

smo izpostavili tudi naše 

kulturne, zgodovinske, 

turistične in kulinarične 

znamenitosti. Zanimanje 

za obisk in študij v Slove-

niji je bilo precejšnje, 

predvsem pa je bila izka-

zana pripravljenosti za 

sodelovanje med našimi 

in ameriškimi univerza-

mi,« je iz Washingtona 

sporoči-

la naša 

diplo-

mantka 

Tea 

Ward, ki 

je pro-

movirala 

fakulte-

to. 

Več ... 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1346
http://www.fm-kp.si/si/novice/1343
http://www.fm-kp.si/si/novice/1338
http://www.fm-kp.si/si/novice/1335
http://www.fm-kp.si/si/novice/1347
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Dodiplomski študij 

Drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske progra-

me Fakultete za management poteka do 29. avgusta 

2013. 

Prosta mesta za redni študij (brez šolnine): 

– univerzitetni Management (Koper)  42 

– visokošolski strokovni Management (Celje) 24 

– visokošolski strokovni Management (Koper) 74 

– visokošolski strokovni Management (Škofja Loka)     29 

 

Vpis poteka prek visokošolske prijavno-informacijske 

službe. Kandidati lahko oddajo drugo prijavo tudi prek 

spleta: E-PRIJAVA. 

 

Več na spletni strani FM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiplomski študij 

Prijave na razpis za vpis so prek elektronske prijave 

možne do 6. septembra 2013. Kandidati za vpis 

morajo: 

(1) izpolniti elektronsko prijavo, nato pa to 

(2) natisniti in jo do 6. septembra 2013 skupaj 

z obveznimi prilogami (v skladu z razpisom) poslati po 

navadni pošti na naslov: UP Fakulteta za manage-

ment, Cankarjeva 5, 6000 Koper.  

 

Drugi prijavni rok bo razpisan v primeru prostih mest, 

in sicer od 18. do 20. septembra 2013. Natančne 

informacije o prijavah za kan-

didate bodo objavljene na sple-

tni strani fakultete.  

 

Več na spletni strani FM. 

Informativni dnevi  

26.–28. avgust 2013 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na informativnih 

dnevih: 

– v Kopru (Cankarjeva 5) v ponedeljek, 26. avgusta 

2013, ob 17. uri, 

– v Škofji Loki (Partizanska 1) v torek, 27. avgusta 

2013, ob 17. uri in 

– v Celju (Ljubljanska cesta 5 A) v sredo, 28. avgusta 

2013, ob 17. uri.  

 

 

Dodiplomski in podiplomski študijski programi 

V študijskem letu 2013/2014 razpisujemo na-

slednje študijske programe: 

– visokošolski strokovni Management | Koper, 

Celje, Škofja Loka 

– univerzitetni Management | Koper 

– magistrski Management | Koper, Celje, Škofja 

Loka 

– magistrski Management v angleščini | Koper 

– magistrski Ekonomija in finance | Koper 

– magistrski Pravo za management | Koper 

– magistrski Upravljanje trajnostnega razvoja | 

Koper (Izola) 

– doktorski Management | Koper 

http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper
http://www.vpis.uni-lj.si/
http://www.vpis.uni-lj.si/
https://eprijava.uni-lj.si/ep/
http://www.fm-kp.si/si/novice/1320
http://www1.fm-kp.si/visintapl/razpis_vnos_0_POD.asp
http://www.fm-kp.si/si/novice/1320
http://www.fm-kp.si/Files/PR/Novice/2013/1Januar/InfoDnevi/Brosura-FM-1-stopnja-2013.pdf
http://www.fm-kp.si/si/bodoci-student.html

