
Spoštovani študenti in 

spoštovani kolegi! 

V iztekajočem se tednu 

smo praznovali prehod iz 

leta 2013 v leto 2014. 

Iz sedanjosti smo stopili 

v prihodnost. Korak v 

prihodnost pa je zmeraj  

napolnjen s pozitivnim 

vznemirjenjem, a tudi z 

občutki negotovosti. 

Nedvomno bo leto, v 

katerega smo vstopili, za 

vsakega izmed nas polno 

izzivov, a razlogov za 

negotovost ni. So samo 

razlogi za pogumno in 

vztrajno hojo naprej. 

Vsakemu posebej želim 

uspešno leto 2014. 

Dekan izr. prof. dr. 

Matjaž Novak 
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Novice FM 

 

Študent Tim Mastnak do brona v deskanju na snegu 

Tekmo v deskanju na sne-

gu 26. zimske univerzijade 

v italijanskem Trentinu je 

zaznamovalo megleno 

vreme na smučišču Monte 

Bondone in bronasta 

medalja za slovenskega 

tekmovalca Tima Mastna-

ka. 22-letnemu študentu  

Fakultete za manage-

ment iz Celja čestitamo 

ob vrhunskem dosežku! 

Z nastopi je navdušil 

tudi Jure Hafner, prav 

tako študent Fakultete za 

management. 

Več ... 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1466


Žurnal24 komentirala viš. 

pred. mag. Armand Faga-

nel in doc. dr. Danijel 

Bratina s katedre za mar-

December je bil mesec 

nakupov, obdarovanj in 

ugodnih akcij. Potrošniki 

sicer zaradi krize tudi 

decembra kupujejo premi-

šljeno, trgovine pa jih do 

nakupov uravnoteženo 

privabijo tudi v ostalih 

mesecih. Če je potrošnja v 

trgovinah uravnotežena, 

pa se ne glede na krizo 

znatno povečuje prodaja v 

spletnih trgovinah. Naku-

pne navade in trende v 

trgovini sta za časnik 

Brežiške gimnazijce poučevali o vodenju v kriznih 

situacijah 

Veseli december in naše potrošniške navade 

Delavnici smo izvedli na 

povabilo profesorice eko-

nomije in podjetništva na 

Gimnaziji Brežice Irene 

Papac. Naše tovrstno 

sodelovanje – Fakultete za 

management in Gimnazije  

 

Brežice – je v zadnjih letih 

postalo že tradicionalno in 

s tem pomembno in uspe-

šno povezujemo fakultet-

no in srednješolsko učno 

okolje. 

Več ... 

Ob koncu leta 2013 smo 

za dijake brežiške gimna-

zije izvedli interaktivni 

delavnici iz sklopa vsebin 

našega poletnega kampa 

managementa. Dijaki so 

spoznavali upravljanje in 

vodenje v kriznih razme-

rah ter tako pridobili upo-

rabna znanja s področja 

managementa. 

Delavnici za dve skupini 

dijakov Gimnazije Brežice 

je izvedel predavatelj 

managementa mag. 

Dušan Gošnik s Fakultete 

za management Univerze 

na Primorskem. 

Novice FM 

Zeleni planet: Intervju z dr. Antonom Mlinarjem 

keting in mednarodno 

poslovanje Fakultete za 

management. 

Več ...  

Ocene o tem kako močno 

vpliva človek s svojim 

delovanjem na okolje so 

različne. Nedvomno pa je, 

da so sledi, ki jih človek 

pušča v svojem okolju v 

zadnjih desetletjih velike. 

Po mnenju mnogih že 

prevelike. Filozof in teolog  

dr. Anton Mlinar, izredni 

profesor na Univerzi na 

Primorskem, velik del 

svojega razmišljanja 

namenja vprašanjem etike 

in trajnostnega razvoja. 

Tako je tudi eden ključnih 

nosilcev našega magistrs-

kega študijskega progra- 

 

ma Upravljanje trajnost-

nega razvoja. Za oddajo 

Zeleni planet Radia Koper 

je spregovoril o tem kak-

šen način življenja se 

nam obeta v prihodnosti. 

Več ... 

Po zadnjih raziskavah 

GfK za večino Slovencev 

nakupovanje ni užitek, 

ampak naloga, izpostavlja 

mag. Armand Faganel. 

Med tistimi, ki 

nakupujejo impulzivno in 

ob tem uživajo, so 

pretežno mlajše ženske. 

»Slovenci se še vedno 

radi obdarujemo, a z 

darili razveselimo manj 

ljudi kot pred krizo; tudi 

vrednost darila je manjša 

– štiri petine Slovencev 

porabijo zanj manj kot 20 

evrov.«  

http://www.fm-kp.si/si/novice/1469
http://www.fm-kp.si/si/novice/1463
http://www.fm-kp.si/si/novice/1457


3 Novice  FM  December  2013 

Od 29. novembra do 2. 

decembra 2013 je v juž-

nokorejskem Seulu pote-

kal mednarodni sejem 

invencij SIIF 2013, kjer 

se je predstavilo 596 

invencij iz 32 držav. Ene-

ga največjih sejmov inven-

cij na svetu je v štirih 

dneh obiskalo skupno več 

kot 40.000 ljudi. Med 

opaženimi inovatorji pa je 

bil tudi naš redni profesor 

dr. Borut Likar, ki je s 

svojo invencijo osvojil 

zlato nagrado za odličnost 

in kreativnost, in sicer za 

gugalnik, namenjen uspa-

vanju dojenčka. 

Dogodek je potekal pod 

okriljem korejskega urada 

za intelektualno lastnino, 

podprla pa ga je tudi Sve-

tovna organizacija za inte-

lektualno lastnino in Med-

narodna federacija zdru-

ženj inovatorjev, ki zdru-

žuje nacionalna združenja 

iz 80 držav. 

 

Dr. Likarju čestitamo! 

Več ... 

Prof. dr. Likarju novo zlato priznanje za gugalnik 

Znana nova vodstvena ekipa Fakultete za management 

»Gugalnik je bil deležen 

odličnega odziva s trga 

potencialnih kupcev in 

zastopnikov. Menim, da 

bi se z veliko dodano 

vrednostjo prodajal v 

deželah Bližnjega 

vzhoda,« je za našo 

fakulteto povedal 

dr. Likar.  

 

Dr. Novak o investicijskih izzivih in priložnostih Slovenije 

Na regionalni televiziji TV 

Koper so osrednjo decem-

brsko pogovorno oddajo 

Meridiani namenili investi-

cijskim izzivom in prilož-

nostim Slovenije za tuje 

poslovne partnerje in za 

domače gospodarsko oko-

lje. V oddaji je sodeloval 

tudi izredni profesor eko-

nomije na Fakulteti za 

management dr. Matjaž 

Novak.  

V razpravi so sodelova-

li še predsednik uprave 

družbe Lesonit (Fantoni 

Group) Giorgio Barzazi, 

direktorica italijanskega 

Inštituta za zunanjo trgo-

vino (Istuto Commercio 

Estero) Alessandra Rai-

naldi in vodja sektorja za 

internacionalizacijo in 

tuje neposredne investi-

cije pri javni agenciji 

Republike Slovenije SPI-

RIT mag. Matej Skočir. 

Vabljeni k ogledu 

oddaje. 

Več ... 

Imenovana je nova vods-

tvena ekipa Fakultete za 

management, ki bo v štiri-

letnem mandatu uresniče-

vala vizijo in poslanstvo 

pomembne ustanovne 

članice Univerze na Pri-

morskem. 

Izr. prof. dr. Matjaž 

Novak, ki je bil s sklepom 

rektorja Univerze na Pri-

morskem prof. dr. Draga-

na Marušiča 11. decem-

bra 2013 imenovan za 

dekana, je predstavil novo 

vodstveno ekipo Fakultete 

za management, ki bo 

nastopila mandat 1. janu-

arja 2014. V njej sta pro-

dekanja za izobraževanje 

na prvi stopnji doc. dr. 

Elizabeta Zirnstein in 

prodekan za izobraževan-

je na drugi stopnji doc. 

dr. Igor Stubelj. Naloge 

prodekana za izobraževa-

nje na tretji stopnji in  

znanstvenoraziskovalno  

delo bo opravljal novi 

dekan, izr. prof. dr. Mat-

jaž Novak. Na torkovi 

seji (op. p. 17. 12. 

2013) je Senat UP FM 

njihovo imenovanje 

soglasno podprl. 

Več …  

http://www.fm-kp.si/si/novice/1464
http://www.fm-kp.si/si/novice/1467
http://www.fm-kp.si/si/novice/1465
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Odličnost in tradicija 

v izobraževanju, 

raziskovanju in svetovanju 

v managementu 

Novice FM 

Obiščite nas na Informativi v Ljubljani 

 

Tudi letos bomo sodelovali na tradicionalnem sejmu  

izobraževanja in poklicev Informativa 2014, ki bo 24. in 

25. januarja 2014 na Gospodarskem razstavišču v Lju-

bljani. Obiskovalcem bomo nudili informacije o študiju 

pri nas in pogojih za vpis v dodiplomske in podiplomske 

študijske programe, možnostih zaposlitve po diplomi, 

znanstvenoraziskovalni dejavnosti ter drugih aktivnostih 

ter novostih na fakulteti. Vabljeni, da nas obiščete na 

našem razstavnem prostoru v kupoli A. Vstop je prost. 

Več ... 

Brezplačen avtobus na informativni dan 

 

In prav tako letos bomo skupaj z Univerzo na Primor-

skem organizirali brezplačni avtobusni prevoz na infor-

mativne dneve na Obalo. Avtobus bo peljal v petek, 

14. februarja 2014, na relaciji Murska Sobota – Mari-

bor – Celje – Ljubljana – Postojna – Koper – Izola – 

Portorož (in povratek nazaj). Dodatne informacije 

bomo objavili naknadno, prav tako tudi e-prijavnico za 

prevoz. Spremljajte spletne Novice FM. Predprijavo pa 

lahko oddate tudi že na alumni@fm-kp.si. 

Razpis za priznanja in nagrade FM 

 

Objavljen je razpis za priznanja in nagrade FM za pre-

teklo študijsko leto 2012/2013. Fakulteta za manage-

ment Univerze na Primorskem podeljuje priznanja FM 

študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem za 

dosežke v preteklem študijskem letu. Rok za prijavo je 

15. januar 2014.  

Priznanja bodo podeljena na svečani podelitvi diplom 

in priznanj FM, ki bo 29. marca 2014 v Portorožu. 

Več …  

 

5. mednarodni teden FM 

 

Od 13. do 17. januarja 2014 bo potekal mednarodni 

teden FM, katerega osrednji namen je predstavitev in 

promocija programov za študentsko izmenjavo. Več 

informacij sledi. 

http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper
http://www.fm-kp.si/si/novice/1471
http://www.fm-kp.si/si/novice/1442

