
Objavljen je Razpis za 

vpis v dodiplomske in 

enovite magistrske štu-

dijske programe v študij-

skem letu 2014/2015. 

Prvi prijavni rok je 5. 

marec 2014. 

Prijava na razpis, ki bo 

odprta od 5. februarja 

2014 naprej, bo drugo 

leto zapored v celoti 

potekala prek spleta, 

kandidati bodo namreč 

oddali e-prijavo v siste-

mu eVŠ (povezava http://

portal.evs.gov.si/prijava 

bo aktivna od 5. februar-

ja 2014 naprej). 

Fakulteta za manage-

ment Univerze na Pri-

morskem razpisuje dva 

študijska programa prve 

stopnje: univerzitetni 

študijski program Mana-

gement (v Kopru 40 

prostih mest) in visoko-

šolski strokovni študijski 

program Management (v 

Kopru 100 prostih mest, 

v Celju 80 prostih mest 

in v Škofji Loki 60 pros-

tih mest).     

            Več ... 

Aktualne informacije o 

študijskih programih so 

objavljene na spletni 

strani www.fm-kp.si/ 

vpis. Posebej naj opozo-

rimo na prihajajoče infor-

mativne dneve, ki bodo 

potekali v petek in sobo-

to, 14. in 15. februar 

2014. Na informativne 

dneve na Obalo pa bo 

dijake popeljal tudi orga-

niziran brezplačen avto-

busni prevoz, na relaciji 

Murska Sobota–Maribor–

Celje–Ljubljana–

Postojna–Koper. 

Odhod iz Murske Sobo-

te bo 4. uri zjutraj, pri-

hod v Koper pa ob 9.30. 

Povratek na isti relaciji je 

ob 17.30 iz Kopra. 

                       Več ...            

Izšel je razpis za vpis v dodiplomski 

študij v 2014/2015 
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S študijskim letom 

2013/2014 smo prenovili 

oba dodiplomska študijska 

programa. S tem smo se 

konkretno odzvali na potrebe 

po sodobnih in kakovostnih 

študijskih programih, ki 

vsebinsko sledijo potrebam in 

zahtevam trga. 

 

Letošnja novost pa je  

vzpostavitev Visokošolske 

prijavno-informacijske službe 

Univerze na Primorskem, ki 

bo tako samostojno vodila 

prijavno-sprejemne postopke 

za vpis v študijske programe 

članic primorske univerze. 

 

 

E-prijava za brezplačen 

avtobusni prevoz  

 E-PRIJAVA ZA 

AVTOBUS 

http://portal.evs.gov.si/prijava
http://portal.evs.gov.si/prijava
http://www.fm-kp.si/si/novice/1490
http://www.fm-kp.si/vpis
http://www.fm-kp.si/vpis
http://www.fm-kp.si/si/novice/1487
http://www.upr.si/index.php?page=contact&item=166


je, v kateri je sodeloval 

naš kolega dr. Nagy, ki je 

bil v letih 2008–2012 

mladi raziskovalec na FM, 

Prvo svetovalno oddajo 

Radia Koper v novem letu 

so namenili poslu. Pred-

stavili so namreč nov 

način priprave poslovnega 

načrta, ki uporabniku 

omogoči, da lažje opredeli 

vrednost svojega produkta 

ali storitve še preden ga 

da na trg. Pred mikrofon 

so povabili mladega eko-

nomista dr. Tineta Nagya. 

Več o novem načinu 

priprave poslovnega načr-

ta pa lahko prisluhnete v 

oddaji Radio Koper svetu-

Nove znanstvene monografije FM  

Leto odprli s svetovalno oddajo o poslu 

Na spletnih straneh    

Založbe FM so dostopne 

nove znanstvene mono-

grafije, ki so izšle s finanč-

no pomočjo Javne agenci-

je za raziskovalno dejav-

nost Republike Slovenije. 

Pri vseh novih znanstve-

nih monografijah so pros-

to dostopna celotna bese-

dila. Zato vabljeni, da jih 

prelistate. 

Več ... 
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Prestižno Bloudkovo priznanje v rokah študenta FM 

še vedno pa sodeluje z 

našo univerzitetno katedro 

za podjetništvo. 

                        Več ... 

Minulo sredo so v Ljublja-

ni podelili Bloudkova 

priznanja najboljšim špor-

tnikom in športnim delav-

cem za leto 2013. Nagra-

do za vrhunski mednarod-

ni športni dosežek je pre-

jel naš študent in aktualni 

svetovni prvak v deskanju 

na snegu 27-letni Rok 

Marguč. 

Roku Marguču ob preje-

tju najvišjega državnega 

priznanja na področju 

športa čestitamo in mu 

želimo, da bi tekmovalno 

kondicijo uspešno vzdrže-

val ter nas še naprej raz-

veseljeval s tako izjemni-

mi rezultati!        Več ... 

 Kanvas poslovno 

modeliranje temelji na 

kombinaciji intuitivnega 

in racionalnega 

razmišljanja, in ki 

podjetnika pripelje do 

tega, da proizvod preveri 

še preden ga ponudi trgu. 

  

 

Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in 

šport podeljuje tudi 

Bloudkova priznanja – 

najvišja državna 

priznanja na področju 

športa, ki se jih podeljuje 

vse od leta 1965. 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1481
http://www.fm-kp.si/si/novice/1475
http://www.fm-kp.si/si/novice/1489
http://www.fm-kp.si/si/novice/1481
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Profesor ekonomije in 

predstojnik katedre za 

ekonomske vede prof. dr. 

Štefan Bojnec s Fakultete 

za management Univerze 

na Primorskem je bil ime-

novan v Svet za trajnostni 

razvoj in varstvo okolja na 

Ministrstvu za kmetijstvo 

in okolje. 

S svojimi bogatimi dol-

goletnimi izkušnjami s 

področij agrarne ekonomi-

je, struktur-

nih spre-

memb, traj-

nostnega 

razvoja in 

varstva 

okolja bo 

lahko 

pomembno 

prispeval k 

uspešnem delovanju 

posvetovalnega telesa 

ministra mag. Dejana 

Židana. Prof. dr. Bojnecu 

želimo uspešno delo! 

                     Več ... 

Na Informativi vzbudili zanimanje mladih 

Fakulteta za management 

vsakemu študentu 

omogoča, da del študija 

opravi v tujini. 

 

Letošnji razpis za 

mednarodne študentske 

izmenjave v študijskem 

letu 2014/2015 bo 

Univerza na Primorskem 

objavila v prvi polovici 

februarja 2014. 

100 kandidatov za 100 priznanih evropskih fakultet 

100 naših partnerskih 

visokošolskih ustanov v 

20 evropskih državah. 

Pestra izbira za študente 

Fakultete za manage-

ment, ki bi želeli opraviti 

del svojih 

študijskih 

obveznosti v 

tujini. In prav 

vsakemu to 

lahko omogo-

čimo.  

Z mednaro-

dnim tednom 

FM spodbu-

jamo naše 

študente za 

študij v tujini preko 

evropskih programov 

mobilnosti Erasmus in 

Ceepus ter drugih oblik 

mobilnosti. 

Izmenjavam študentov 

so bile namenjene zelo 

dobro obiskane pred-

stavitve študija in prakse 

v tujini, ki so sredi janu-

arja potekale v Kopru, 

Celju in Škofji Loki. 

Več ... 

24. in 25. januarja 2014 

je v Ljubljani potekal naj-

večji sejem izobraževanja 

in poklicev pri nas. Na 

letošnji Informativi se je 

zbralo rekordnih 20.000 

obiskovalcev, ki so si 

ogledali ponudbo več kot 

200 slovenskih in tujih 

izobraževalnih programov 

ter praktične prikaze 

poklicev. Že šestič zapo-

red se je uspešno pred-

stavila tudi Fakulteta za 

management, ki je po 

odzivih mladih sodeč 

med pr(a)vimi izbirami.  

                       Več …  

Naš profesor član posvetovalnega telesa ministra          

za kmetijstvo in okolje 
Prof. dr. Bojnec je bil 

med drugim v letih   

1996–1997 zaposlen na 

Organizaciji za prehrano 

in kmetijstvo pri 

Organizaciji združenih 

narodov v Rimu (Italija) 

in v letih 1990–1996 

svetovalec vlade RS na 

takratnem Ministrstvu za 

kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1492
http://www.fm-kp.si/si/novice/1488
http://www.fm-kp.si/si/novice/1486


lovanje, izmenjavo 

mnenj in izkušenj ter 

uspešno vzpostavljamo 

in razvijamo sodelovanje 

ter povezovanje fakultete 

s svojimi diplomanti, 

temu posledično s pos-

lovnim svetom in širšim 

okoljem, v katerega je 

fakulteta vpeta in kate-

rega pomemben del le-ti 

predstavljajo. 

 

Prvi letošnji dogodek 

Združenja Alumni FM smo 

namenili pomenu zunan-

jega videza, bontona in 

javnega nastopanja. Z 

nami je bil Saša Županek, 

strokovnjak za bonton. 

Dogodek je potekal 13. 

januarja 2014 na študij-

skem središču Fakultete 

za management v Celju. 

S tovrstnimi alumni 

srečanji omogočamo dru-

ženje, povezovanje, sode-

Prvi olimpijec z medaljama med našimi diplomanti 

Alumni: Zunanji videz, bonton in javno nastopanje 

6. januarja 2014 je nam-

reč uspešno zagovarjal 

diplomsko nalogo na 

Fakulteti za management 

in s tem postal naš prvi 

letošnji diplomant. Najbo-

ljši slovenski jadralec, ki 

je vrhunec lanske sezone 

doživel v nemškem 

Warnemündeju, kjer je 

osvojil evropski naslov, je 

na Fakulteti za manage-

ment uspešno zagovarjal 

diplomsko nalogo z naslo-

vom Profesionalna jadral-

na ekipa pod mentors-

tvom prof. dr. Boštjana 

Antončiča. Predsednica 

komisije za zagovor pa je 

bila doc. dr. Tina Bratko-

vič Kregar. 

Več ... 

Jadralec Vasilij Žbogar. 

Prvi Slovenec z olimpijski-

ma medaljama v jadranju, 

je nizu športnih uspehov 

dodal še en uspeh. Prav-

kar minulo leto je zaključil 

z lovoriko najboljšega 

športnika Primorske 

2013, nekaj dni zatem pa 

leto 2014 odprl še z enim 

pomembnim mejnikom v 

svojem življenju.            
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Predavanje je potekalo 

v okviru magistrskega 

študija pri predmetu 

Marketinško 

komuniciranje, 

predavateljice izr. prof. 

dr. Zlatke Meško Štok. 

Vasilij Žbogar je javnosti 

ob tem dosežku povedal: 

»Hvala vsem za čestitke, 

malo dlje je trajalo, ven-

dar mi je uspelo. Zahvalil 

bi se Fakulteti za manage-

ment in profesorjem za 

 

pridobljeno znanje v času 

študija, še posebej men-

torju prof. dr. Boštjanu 

Antončiču za usmerjanje 

pri pripravi diplomske 

naloge in vsem, ki so mi 

pomagali med študijem.  

S tem se moj študij še ni 

končal, bo pa malo miro-

val, ker me naslednja tri 

leta čaka trdo delo na moji 

poti do olimpijskih iger v 

Riu 2016.« 

Prvi Slovenec z 

olimpijsko medaljo v 

jadranju oziroma kar 

dvema, z bronom iz Aten 

(2004) in srebra iz 

Pekinga (2008), pa se je 

takoj po zagovoru 

diplome že odpravil 

novim športnim izzivom 

naproti. Za nekaj časa se 

namreč seli v špansko 

Valencio, kjer bo 

nadaljeval priprave za 

evropski del sezone, 

predvsem pa je njegov 

pogled usmerjen k 

olimpijskim igram v Riu 

de Janeiru. 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1482
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Vlada RS je ustanovila 

Družbo za upravljanje 

terjatev bank, ki bo s svo-

jim delovanjem pripomo-

gla h krepitvi stabilnosti 

slovenskega finančnega 

sistema in s tem k obnovi 

zaupanja vanj. Gre za 

enega od ukrepov za kre-

pitev finančne sposobnosti 

in vzdržnosti sistemskih 

bank, ki bo posledično 

pripomogel k povečanju 

gospodarske rasti. 

Ciljem in ukrepom t. i. 

slabe banke pa so name-

nili pogovorno oddajo 

koprske RTV. Gost je bil 

doc. dr. Igor Stubelj, 

predstojnik katedre za 

poslovne vede na Fakulte-

ti za management. 

                        Več ... 

Naš prvi doktor znanosti postal prometej znanosti 

Prof. ddr. Matjaž Mulej 

je priznanje prejel 

za akademsko odličnost 

na področju (so)

uredništva strokovnih 

publikacij, ki zanimajo 

širši krog ljudi. 

Predlagatelj je bil          

dr. Borut Likar, sicer 

prejemnik priznanja za 

leto 2009. 

  

 

Slovenska znanstvena 

fundacija je podelila letoš-

nja priznanja prometej 

znanosti v komuniciranju, 

ki ga je tokrat dobil tudi 

naš visokošolski kolega in 

prvi diplomant doktorske-

ga študija na Fakulteti za 

management Univerze na 

Primorskem, sicer pa 

zaslužni profesor Univerze 

v Mariboru, prof. ddr. 

Matjaž Mulej. To je nov 

pečat njegovega bogatega 

akademskega in ustvarjal-

nega opusa. 

Priznanje prometej zna-

nosti za odličnost v komu-

niciranju podeljuje Sloven-

ska znanstvena fundacija 

izjemnim ljudem za odlič-

no in učinkovito načrto-

vano in izvedeno komuni-

ciranje znanstvenih vse-

bin. Med dobitniki tega 

prestižnega priznanja sta 

bila tudi dr. Borut Likar 

za leto 2009 in dr. Mitja 

Ruzzier za leto 2011, 

oba redna profesorja na 

Fakulteti za manage-

ment.                   

             Več ... 

Dr. Stubelj v TV intervjuju o slabi banki 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1474
http://www.fm-kp.si/si/novice/1483


Cankarjeva 5, 6101 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 izobraževanju, 

raziskovanju in svetovanju 

v managementu 
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Napovedujemo … 

Informativni dnevi FM 

Koper, Celje in Škofja Loka 

   – v petek, 14. februarja 2014, ob 10. in ob 15. uri 

   – v soboto, 15. februarja 2014, ob 10. uri in 

      v Kopru še dodatni ob 13. uri                   Več … 

Brucovanje FM 

Koper, 18. februar 2014 

 

Aktualni razpisi in natečaji 

Študentska praksa na veleposlaništvu RS v Berlinu 

Dvo- do trimesečna praksa v letu 2014            Več … 

Nagrada za mlade znanstvenike 

S področij energetike ali trajnostnega razvoja     Več … 

Natečaj za najboljša zaključna dela MSS 

S področij mladine in različnih mladinskih tem  Več … 

Štipendije za študij ali pripravništvo v Avstriji 

Za študente prava in ekonomije                       Več … 

Nagrada za mlade znanstvenike 

S področij energetike ali trajnostnega razvoja     Več … 

 

Odprte so prijave na 11. konferenco FREM 

»Ekonomija in management 

za novo razvojno obdobje« bo 

rdeča nit za vse, ki bodo 28. 

in 29. marca 2014 pomagali 

spletati zgodbo tradicionalne-

ga festivala raziskovanja eko-

nomije in managementa 

(FREM), ki bo obogatil dogaja-

nje letošnjih Dnevov FM. Pri-

java je odprta od 21. januarja 

2014 naprej, rok za oddajo 

prispevkov pa je 3. marec 

2014. 

FREM je strokovna konfe-

renca Fakultete za manage-

ment, namenjena predstavit-

vam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na pod-

ročju strokovnega in raziskovalnega dela v ekonomiji in 

managementu. Udeleženci lahko predstavijo izsledke 

raziskovalnih nalog, projektov, poslovnih primerov, poslo-

vnih načrtov ter diplomskih del, pa tudi rezultate razis-

kav, ki rešujejo poslovne probleme. Letošnji FREM je že 

11. zapovrstjo. Zaželena tema tokratnih prispevkov pa je 

»novo razvojno obdobje«, obravnavano z vidika področij 

ekonomije in managementa. 

Vrata so odprta za vse, ki želijo postati del zgodbe 11. 

FREM! Razpis in dodatne informacije so na spletni strani 

konference FREM. 

http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper
http://www.fm-kp.si/si/novice/1490
http://www.fm-kp.si/si/razpisi_natecaji.html
http://www.fm-kp.si/si/razpisi_natecaji.html
http://www.fm-kp.si/si/razpisi_natecaji.html
http://www.fm-kp.si/si/razpisi_natecaji.html
http://www.fm-kp.si/si/razpisi_natecaji.html
http://www.fm-kp.si/si/konferencafrem.html
http://www.fm-kp.si/si/konferencafrem.html

