
Študentska organizacija 

Univerze na Primorskem 

v sodelovanju s Študent-

skim svetom Fakultete 

za management Univerze 

na Primorskem organizi-

ra pogovor predsednika 

Republike Slovenije 

Boruta Pahorja 

s študenti Univerze na 

Primorskem z naslovom 

»Kaj pa naša prihod-

nost?« 

Pogovor bo potekal v 

torek, 4. marca 2014, 

ob 13. uri v Kopru, na 

Fakulteti za manage-

ment, Cankarjeva 5, 

velika predavalnica. 

Predsednik RS bo s 

študenti spregovoril o 

trenutnem položaju mla-

dih, možnostih in prilož-

nostih, ki jih mladi ima-

jo, problematiki zaposlo-

vanja in iskanja novih 

priložnosti izven meja 

naše države 

ter ostalih temah, ki 

bodo zanimale prisotne 

študente. 

Študenti, vljudno vab-

ljeni! 

Na našo fakulteto prvič prihaja 

predsednik RS Borut Pahor 
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Predsednik RS Borut Pahor 

se je pred časom srečal tudi 

s Slovenci, ki študirajo, 

raziskujejo ali predavajo v 

tujini. Zbranim je takrat 

dejal, da je treba stremeti k 

temu, da Slovenija postane 

Silicijeva dolina Evrope, v 

katero bodo hodili tisti, ki 

bodo v garažah ustvarjali 

velika podjetja prihodnosti 

in dodal, da zbrani 

predstavljajo moč, na katero 

vsi računajo. 

Dijaki: Izteka se prijavni rok za vpis na fakultete 

Približuje se rok za odda-

jo prijave na razpis za 

vpis na dodiplomske 

študijske programe za 

študijsko leto 

2014/2015. Prijavo za 

vpis je treba oddati preko 

elektronske vloge na  

spletnem naslovu por-

tal.evs.gov.si/prijava do 

5. marca 2014. 

Resorno ministrstvo 

kandidate za vpis poziva, 

naj ne čakajo do zadnje-

ga dne z oddajo prijave! 

 

Na Fakulteti za mana-

gement razpisujemo dva 

študijska programa: uni-

verzitetni Management in 

visokošolski strokovni 

Management, za študij v 

Kopru, Celju ali Škofji 

Loki.                    Več ... 

 

http://portal.evs.gov.si/prijava
http://portal.evs.gov.si/prijava
http://www.fm-kp.si/si/novice/1510


Tacer, psihologinjo in 

ekonomistko, ki se ukvarja 

s psihologijo dela in orga-

nizacij, o slovenskem 

(ženskem) podjetništvu, 

zaposleno na Fakulteti za 

management Univerze na 

Primorskem. Intervju je 

bil objavljen v reviji Pia. 

 

V zadnjem času je pri nas 

skoraj nemogoče najti 

zaposlitev. Zakaj pa smo 

Slovenci tako togi v iskan-

ju samostojnih poslovnih 

poti? 

Vabljeni k branju Inter-

vjuja z mag. Blanko 

Za štiri olimpijce je naše srce še dodatno utripalo 

Samostojna poslovna pot – izziv ali zadnja možnost 

nazaj se je vrnila s kar 

osmimi medaljami, od 

tega dvema zlatima. 

Med slovensko 

odpravo pa so bili štir-

je slovenski športniki, 

ki so hkrati tudi štu-

denti Fakultete za 

management, deskarja 

Rok Marguč in Gloria 

Kotnik ter hokejista 

Marcel Rodman in Boš-

tjan Goličič. 

Vsi štirje so zelo dobro 

opravili svoj nastop. 

Hokejista Marcel Rodman 

in Boštjan Goličič sta 

močno pripomogla k zgo-

dovinski uvrstitvi naše 

reprezentance v četrtfina-

le. Aktualni svetovni des-

karski prvak Rok Marguč 

se lahko pohvali z odlič-

nim 5. in 12. mestom, 

naša edina deskarka  

Gloria Kotnik pa s 23. in 

24. mestom. 

V ruskem Sočiju so minuli 

mesec potekale 22. zim-

ske olimpijske igre, kjer so 

se pomerili najboljši šport-

niki vsega sveta in se 

potegovali za najvišja 

športna odličja – olimpij-

ske medalje. Med 65 

slovenskimi olimpijci pa 

so bili tudi štirje, ki so 

študenti Fakultete za 

management Univerze na 

Primorskem. 

Doslej najmočnejša in 

najštevilčnejša zimska 

olimpijska reprezentanca 

v zgodovini samostojne 

Slovenije je dosegla tudi 

največji uspeh doslej, 
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Vzbudili zanimanje ruskih študentov 

 

Tudi mi smo se sredi 

februarja mudili v Rusiji, 

vendar ne na olimpijskih 

igrah v Sočiju, ampak na 

največjem ruskem med-

narodnem sejmu izobra-

ževanja, ki je potekal v 

ruski prestolnici Moskvi. 

Tamkajšnjim študentom 

smo predstavljali naš 

magistrski študijski pro-

gram Management v 

angleščini 

in jih tako 

vabili na 

študij v 

Slovenijo, 

na sloven-

sko Obalo. 

Njihovi prvi 

odzivi so 

bili zelo 

dobri. 

25. mednarodni sejem 

izobraževanja je največji 

tovrstni sejem v Rusiji. 

Fakulteto za management 

Univerze na Primorskem 

je predstavljal dekan izr. 

prof. dr. Matjaž Novak. 

Na sejmu se je predsta-

vilo prek 150 razsta-

vljalcev iz 25 držav, kjer 

so imeli na enem mestu 

se priložnost predstaviti 

mladim iz Rusije. 

                      Več ... 

Raziskave kažejo, da se 

ruski dijaki in študenti 

vse bolj zanimajo za 

izobraževanje izven 

domačega okolja. 

Tovrstna naložba – za 

študij v mednarodnem 

okolju – pa je postala tudi 

priljubljena izbira staršev 

ruskih mladostnikov. 

 

 

 

 

Rada poudarim, da je 

podjetnost stvar vzgoje, 

ne le izobraževanja. 

Veliko podjetnikov izhaja 

iz družin, v katerih je vsaj 

eden od staršev 

podjetnik. 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1496
http://www.fm-kp.si/si/novice/1496
http://www.fm-kp.si/si/novice/1505
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Sredi februarja so imeli na 

naši fakulteti glavno vlogo 

bodoči študenti, ki jih 

zanimajo naši študijski 

programi. Informativni 

dnevi so potekali v vseh 

treh naših študijskih sredi-

ščih, v Kopru, Celju in 

Škofji Loki.  

Na predstavitvi v Kopru 

je bodoče študente poz-

dravila prodekanja za 

izobraževanje – študijski 

programi 1. stopnje doc. 

dr. Elizabeta Zirnstein, v 

Celju prodekan za izobra-

ževanje – študijski progra-

mi 2. stopnje doc. dr. 

Igor Stubelj in v Škofji 

Loki predavatelj manage-

menta izr. prof. dr. Kle-

men Kavčič. 

Študijske programe in 

študij na fakulteti pa so v 

dveh dneh dijakom na 

informativnih dneh aktiv-

no predstavili tudi naši 

visokošolski učitelji, izr. 

prof. dr. Zlatka Meško 

Štok, doc. dr. Ana Arzen-

šek in viš. pred. mag. 

Dušan Gošnik. 

Radovednost dijakov so 

z informacijami iz prve 

roke potešili tudi naši 

zdajšnji študenti, svojo 

malho informacij pa so v 

Kopru prispevali še pred-

stavniki študentov tutorjev 

naše fakultete, Študent-

skega sveta FM in Štu-

dentske organizacije Uni-

verze na Primorskem. 

Tako so z nami bili štu-

denti Viktorija Arsovska, 

Dušan Dobaj, Ester Gra-

dišek, Sabina Softić, Tea 

Skok, Veronika Jugovic, 

Stana Dodić, Dejan 

Veselinović, Sintija Veš-

kovo, Anel Kukavica, 

Elma Saira Kukavica, 

Eleonora Cvetković in 

Melita Sivka. Ti so dija-

kom podali svoj pogled na 

študij na Fakulteti za 

management. 

Sodeč po udeležbi je 

zanimanje za naše študij-

ske programe precejšnje. 

Na fakulteti se že veseli-

mo nove generacije štu-

dentov. 

Vabljeni k ogledu foto-

utrinkov (fotogalerija 1 in 

fotogalerija 2) z informati-

vnega dne v Kopru. 

                         Več ... 

Več kot le dežela piva in čokolade 

 

Sredi februarja je bil 

odprt letošnji razpis 

Erasmus+ za študijske 

izmenjave in praktično 

usposabljanje študentov 

v študijskem letu 

2014/2015. Študenti 

Fakultete za 

management Univerze 

na Primorskem so lahko 

izbirali med 60 

partnerskimi    

ustanovami fakultete v 

25 državah. 

Več ... 

S polletne študentske 

izmenjave Erasmus se 

nam je s svojo kolumno 

javila Ester Gradišek, naša 

študentka dodiplomskega 

študija managementa iz 

Celja. 

Slednja je zimski semes-

ter študija opravila na 

univerzi v Gentu (Belgija). 

Vabljeni k branju njene 

kolumne. 

                        

 

Obiskalo nas je več kot 250 dijakov 

Naša univerza je tudi 

tokrat organizirala 

brezplačen avtobusni 

prevoz na informativne 

dneve in tako  dijakom 

olajšala pot, da so se 

lahko na informativni dan 

odpravili organizirano. 

Kar trije avtobusi so na 

Obalo pripeljali mlade, ki 

jih zanimajo študijski 

programi Univerze na 

Primorskem, med njimi 

jih je kar nekaj obiskalo 

tudi FM.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.810283315653955.1073741865.111854118830215&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.811847902164163.1073741866.111854118830215&type=3
http://www.fm-kp.si/si/novice/1503
http://www.fm-kp.si/si/novice/1502
http://www.fm-kp.si/si/novice/1509
http://www.fm-kp.si/si/novice/1509


ska, Andrej Bonin, Samir 

Cerić, Matjaž Čermelj, 

Anis Dulić, Matej Kekič, 

Endira Lozić, Aljaž Ortar 

in Erik 

Poniš. 

Študent se 

na volišču 

izkazuje z 

veljavno 

študentsko 

izkaznico ali 

veljavnim 

V ponedeljek, 3. marca 

2014, bodo potekale red-

ne volitve v Študentski 

svet UP FM. Študenti 

bodo lahko za svoje kan-

didate glasovali na sedežu 

Fakultete za management 

Univerze na Primorskem, 

v Kopru, Cankarjeva 5, v 

avli pred knjižnico. 

Študenti bodo lahko 

glasovali med naslednjimi 

kandidati: Viktorja Arsov-

Obalno mesto preplavil nov val mednarodnih študentov 

Študentski svet FM: razpis rednih volitev 

skih držav, ki so se odloči-

li, da bodo svojo malho 

znanja polnili tudi na 

Fakulteti za management. 

34 mednarodnih štu-

dentov je namreč sedlo v 

naše študijske klopi. Prvič 

tudi študentka iz Mehike. 

In prva doktorska študent-

ka prek izmenjav. 

Ti so v univerzitetno 

mesto Koper prišli na 

polletno študentsko izme-

njavo. Predavajo jim pre-

davatelji iz Slovenije in 

tujine. Prosti čas študenti 

izkoriščajo tudi za številne   

obštudijske dejavnosti, 

predvsem pa za spletanje 

prijateljskih vezi s sovrst-

niki z vseh koncev sveta. 

Vezi, ki bodo nekoč mor-

da porajale poslovno 

sodelovanje. 

Več ... 

Od februarja naprej je po 

hodnikih naše fakultete 

poleg slovenščine slišati 

tudi bolgarščino, češčino, 

francoščino, italijanščino, 

madžarščino, makedo-

nščino, poljščino, portu-

galščino, slovaščino, 

španščino, švedščino, 

turščino in angleščino. Ta 

pisan preplet jezikov  v 

poletnem semestru ustvar-

jajo študenti iz 14 evrop-
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Mednarodne študente je 

pozdravila prodekanja za 

izobraževanje doc. dr. 

Elizabeta Zirnstein, študij 

in obštudijske dejavnosti 

pa je študentom predstavi-

la mag. Marijana Pregarac 

iz službe za mednarodno 

sodelovanje.  

 

Za pomoč in nasvete 

glede študija in študent-

skega življenja pa jim bodo 

na razpolago tutorji štu-

denti in tutorji učitelji FM. 

Tako se jim je v vlogi koor-

dinatorice slednjih pred-

stavila tudi doc. dr. Tanja 

Kosi Antolič. V tem študij-

skem letu na naši fakulteti 

skupno študira 60 študen-

tov iz tujine, ki na Obalo 

prihajajo prek programov 

za izmenjavo študentov 

Erasmus in Ceepus. 

  Več ... 

Študenti poslušajo 

predavanja dodiplomskih 

in podiplomskih 

predmetov, in sicer s 

področij managementa 

nepridobitnih organizacij, 

kadrovskega 

managementa, kontrolinga, 

poslovne angleščine, 

poslovnih in kapitalskih 

povezav, marketinškega 

komuniciranja ter snovanja 

in izpeljave podjetniške 

zamisli. 

 

Kaj so študenti povedali ob 

prihodu, pa lahko – s 

klikom na spodnjo ikono 

mikrofon (mp3 

posnetek) – prisluhnete 

v prispevku Radia Koper, 

ki ga je pripravila 

novinarka Vesna Kos. 

 

 

 

 

 

Študentski svet FM je po 

zimskem izpitnem obdobju 

in pred začetkom letnega 

semestra v Kopru pripravil 

odmevno tradicionalno 

brucovanje FM. Vabljeni k 

ogledu fotogalerije z 

brucovanja. 

potrdilom o vpisu skupaj z 

osebnim dokumentom.                        

  Več ... 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1482
http://www.fm-kp.si/si/novice/1506
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.813462592002694.1073741868.111854118830215&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.813462592002694.1073741868.111854118830215&type=3
http://www.fm-kp.si/Files/PR/Novice/2014/2Februar/Mednarodni-studenti/ERASMUS-PD.mp3
http://www.fm-kp.si/si/novice/1521
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Štirje podiplomski študen-

ti naše fakultete imajo 

izjemno priložnost, da 

letošnje poletje odpotujejo 

v deželo zibelke zahodne 

civilizacije – v Grčijo, in se 

udeležijo 14-dnevne pole-

tne šole. Zanje bo udelež-

ba brezplačna, pokriti so 

stroški bivanja in 90 % 

stroškov letalske karte. 

Fakulteta za manage-

ment je bila pred časom 

namreč izbrana za soorga-

nizatorko pomembne 

mednarodne interdiscipli-

narne poletne šole trajnos-

tnega razvoja varovanih 

območij Evropske unije, ki 

bo julija 2014 v tej helen-

ski republiki. Prijavni rok 

za študente je 10. marec 

2014. 

Rdeča nit poletne šole 

bo izobraževanje za traj-

nostni razvoj varovanih 

območij, sonaravni regio-

nalni razvoj, spodbujanje 

mednarodnih izmenjav na 

področju izobraževanja za 

trajnostni razvoj, še pose-

bej v regiji južne Evrope. 

Poletna šola bo potekala 

na območju domovanja 

slavnega preročišča in po 

grški mitologiji središču 

vesolju – v Delfih, natanč-

neje v starodavnem mestu 

Amfissa, v obdobju od 6. 

do 19. julija 2014. 

                        Več ... 

Iz štipendijskega sklada štipendija tudi na FM 

Višina posamezne 

štipendije znaša 2.000 

evrov, ki jih izbrani 

študent v obrokih prejme 

za tekoče študijsko leto. 

Kriteriji za vključitev v 

Štipendijski sklad UP 

oziroma izbor najboljših 

študentov, ki ga opravi 

Upravni odbor sklada, so 

natančno opredeljeni v 

Pravilniku Štipendijskega 

sklada UP. 

  

Že šestič zapored je kot 

nagrado in spodbudo za 

nadaljnje delo štipendijo 

iz Štipendijskega sklada 

Univerze na Primorskem 

prejelo novih 32 najbolj-

ših študentov naše univer-

ze. Med njimi tudi študent 

Fakultete za management. 

Univerza je skupaj z 

vlagatelji v Štipendijski 

sklad UP do zdaj že 180 

študentom omogočila 

možnost lažje zaposlitve 

po uspešno končanem 

študiju, vlagateljem pa 

ponudila odlične perspek-

tivne kadre, ki so njihovo 

delovno okolje oplemeniti-

li z novimi idejami in 

mladostnim zagonom. 

V sklad so tudi tokrat 

prispevali številni deloda-

jalci, poleg članic univer-

ze in štirih obalno-kraških 

občin, še Luka Koper in 

Actual I. T. (slednji iz 

skupine Istrabenz). Letos 

prvič pa sta se pridružila 

še Telekom Slovenije in 

Rotary klub iz Portoroža. 

Med letošnjimi prejem-

niki štipendije je bil tudi 

študent Fakultete za 

management Matej 

Kekič. Dekan FM izr. 

prof. dr. Matjaž Novak je 

s podpisom sporazuma 

študentu zagotovil dodat-

no finančno pomoč uni-

verze oziroma fakultete 

na njegovi študijski poti. 

              Več ... 

 

Priložnost: brezplačna poletna šola v deželi mitologije 

 

 

Študentske ankete. Naj se sliši vaš glas! 

Naša fakulteta si priza-

deva za stalno rast kako-

vosti v izobraževanju. Kdo 

drug nam pri tem lahko 

bolj pomaga kot naši štu-

denti? Zato študente vabi-

mo, da preko študentske 

ankete izrazijo svoj iskreni 

pogled na študij na Fakul-

teti za management Uni-

verze na Primorskem. Kaj 

jim je v teh preteklih 

nekaj mesecih bilo všeč in 

kaj ne? Morda želijo opo-

zoriti na nekatere dobre 

prakse naših učiteljev in 

sodelavcev? Jih je pri 

njihovem delu kaj zmoti-

lo? Kje vidijo priložnosti 

za izboljšanje? Odgovori 

na ta vprašanja bodo za 

vodstvo fakultete predsta-

vljali vodilo za oblikovanje 

pedagoškega procesa v 

bodoče. Zato izpolni štu-

dentsko anketo! 

  Več ... 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1513
http://www.fm-kp.si/si/novice/1517
http://www.fm-kp.si/si/novice/1504


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 … 

Kako poslovati s Kitajsko? – strokovna razprava v sodelova-

nju z Gospodarsko zbornico Slovenije 

20. marca 2014 ob 14. uri v Celju  

 

DNEVI FAKULTETE ZA MANAGEMENT 

Odprtje 8. razstave umetniških del dijakov likovne smeri 

Gimnazije Koper 

27. marca 2014 ob 13. uri v Kopru 

 

11. Festival raziskovanja ekonomije in managementa 

28. in 29. marca 2014 v Kopru (Celju in Škofji Loki) 

Strokovna konferenca UP FM  Več ... 

 

16. podelitev diplom in priznanj UP FM 

29. marca 2014 ob 18. uri v Portorožu 

 

Alumni ples in srečanje diplomantov 

29. marca 2014 ob 20. uri v Portorožu 

 

Do 5. marca 2014 se dijaki zaključnih letnikov odločajo 

o svojem nadaljnjem izobraževanju ter študijskih področ-

jih. Da bo njihova ideja pognala v pravo odločitev, jo je 

treba gojiti z nasveti, s smernicami in s čim več informa-

cijami. Zato smo se na Fakulteti za management Univer-

ze na Primorskem odločili, da študij, študijske programe 

in obštudijsko vzdušje dijakom predstavijo tudi naši štu-

denti iz prve roke 'študenti dijakom'.  

Zato dijak, dijakinja: naši dodiplomski študenti ti bodo 

z veseljem odgovorili na tvoje vprašanje in podali svoj 

pogled na študij na Fakulteti za management. Zato prija-

zno vabljen/-a, da jim pišeš po elektronski pošti ali nave-

žeš stik z njimi oziroma jim pošlješ sporočilo preko naj-

bolj priljubljenega družabnega omrežja Facebook. 

Več ... 

 

#spletni informativc' & študenti dijakom  

Aktualni razpisi in natečaji 

Prvi prijavni rok za vpis na dodiplomski študij  Več ... 

 

Brezplačna poletna šola v Grčiji  Več … 

 

Postani manager prihodnosti  Več … 

http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper
http://www.fm-kp.si/si/konferencafrem.html
http://www.fm-kp.si/si/novice/1511
http://www.fm-kp.si/si/novice/1510
http://www.fm-kp.si/si/novice/1513
http://www.fm-kp.si/si/novice/1516

