
Fakulteta za manage-

ment je v začetku 

aprila koordinirala 

projekt Mladinsko 

raziskovanje v obalno-

kraški regiji. Pri sreča-

nju letošnjega mladin-

skega raziskovanja so 

sodelovali učenci in 

dijaki osnovnih in 

srednjih šol iz obmor-

ske regije. 

Državno srečanje 

mladih raziskovalcev 

Slovenije organizira 

Zveza za tehnično 

kulturo Sloveni je 

(ZOTKS), namen pa je 

predvsem spodbujanje mla-

dih h kreativnem razmišlja-

nju in inovativnosti.  

Na letošnjem regional-

nem tekmovanju je sodelo-

valo 16 dijakov in učencev 

iz šestih regijskih šol, ki so 

pod vodstvom enajstih 

mentorjev pripravili osem 

raziskovalnih nalog. 

Sodelovale so OŠ Koper, 

OŠ dr. Aleša Beblerja – 

Primoža, OŠ Vojke 

Šmuc, OŠ Antona Šibelja 

– Stjenka Komen, Gim-

nazija Koper in Gimnazi-

ja, elektro in pomorska 

šola Piran.  

Več ... 

Fakulteta za management že deveto leto gostila 

mladinske raziskovalce 
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Priznanja sta podelila vodja 

projekta doc. dr. Igor 

Stubelj ter koordinator 

projekta pred. Matevž Malej, 

ki sta mladim namenila 

nekaj spodbudnih besed o 

odlično opravljenem delu. 

 

 

Na razpisu Kadrovski up 

2014 so lahko sodelovala 

vsa diplomska in magistrska 

dela, ki se lotevajo 

problematike kadrovskega 

managementa in so z 

omenjenega področja v letih 

2012, 2013 in 2014 

uspešno diplomirali ali 

magistrirali. 

Na Slovenskem kad-

rovskem kongresu 

2014, ki je v začetku 

aprila potekal v Porto-

rožu, so nagradili tudi 

najboljša znanstveno-

raziskovalna dela s 

področja kadrovskega 

managementa.  

Med tri najboljše se 

je uvrstila tudi diplo-

mantka Fakultete za 

management Vesna 

Miloševič, ki je pod 

mentorstvom izr. prof. 

dr. Valentine Franca 

napisala magistrsko 

delo s  področja prido-

bivanja in izbora mla-

dih kadrov.  

Več ... 

Naša študentka kadrovski up 2014 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1577
http://www.fm-kp.si/si/novice/1575


 

Kadroviki in piarovci: Zaupanje je temelj vsega 

organizacije.  

Fakulteta za manage-

ment je gostila strokovni 

seminar Obalnega društva 

za kadrovsko dejavnost in 

Slovenskega društva za 

odnose z javnostmi, z 

naslovom: Sožitje med 

HRM in PR – potencial 

ali šibka točka? Seminar 

sta pripravili Primorski 

sekciji obeh društev, 

namenjen pa je bil kadro-

vikom in piarovcem. Raz-

pravo je vodila izr. prof. 

dr. Valentina Franca s 

Fakultete za management, 

v sodelovanju s predstav-

niki obeh društev Alenko 

Grželj (Ljudska univerza 

Koper), Anito Leskovec 

(Policijska uprava Koper) 

in mag. Dejanom Šram-

lom (Fakulteta za mana-

gement).  

                        Več ... 

Dobro notranje komunici-

ranje v organizacijah v 

današnjih razmerah nene-

hnih sprememb postaja 

vse bolj pomemben vzvod 

ravnanja z zaupanjem 

sodelavcev. In to vpliva na 

učinkovitost organizacij-

skih komunikacij in orga-

nizacijske kulture.    

Na tem področju pa 

imata v organizacijah še 

veliko priložnosti za izkori-

ščanje sinergij predvsem 

dve stroki – kadrovska 

funkcija in odnosi z jav-

nostmi, ob hkratnem zau-

panju in priznavanju tudi 

s strani managementa 
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Kako odgovoriti na izzive sprememb v sodobnem 

poslovanju? 

Današnji čas zahteva od 

organizacij hitro in učin-

kovito prilagajanje neneh-

no spreminjajočemu se 

poslovnemu okolju in 

iskanje vedno novih pos-

lovnih priložnosti. Mana-

gerji morajo zato vsakič 

najti nove pristope za 

izvedbo sprememb, s 

katerimi si zagotavljajo 

konkurenčnost v doma-

čem in mednarodnem 

poslovnem okolju. 

Fakulteta za manage-

ment in IIBA Slovenia 

Chapter vas zato vabita 

na pogovor z managerji 

n e k a t e r i h  u s p e š -

nih organizacij, ki vam 

bodo predstavili štiri pos-

lovne izzive, in pojasnili, 

kako so se z njimi spopa-

dali. Nato vas bomo pova-

bili, da v razpravi podate 

tudi svoja mnenja in pred-

loge, predstavili pa vam 

bomo tudi priporočila 

mednarodnega inštituta 

IIBA in njegov koncept 

i zva janja sprememb 

Changing Change, ter 

tako skupaj poiskali reši-

tev. 

Pogovor bo potekal v 

četrtek, 29. maja 2014 

od 13.00 do 17.00 v 

prostorih podjetja Unija 

računovodska hiša, v 

Brezovici pri Ljubljani, 

udeležba je brezplačna, 

potrebna pa je prijava 

prek elektronske prijavni-

ce. 

                       Več ... 

 

 

 

Zaupanje je temelj 

vsega. Dobro sodelovanje 

med komunikatorji 

(piarovci) in kadroviki 

lahko pripomore k 

boljšem sodelovanju v 

podjetju, dvosmerna 

komunikacija pa vodi k 

zaupanju.  

 

 

 

 

 

 

IIBA je mednarodni 

inštitut s sedežem v 

Torontu, katerega 

pristope uporabljajo 

uspešne mednarodne 

organizacije, kot so 

General Motors, 

Ford, British Gas, 

Deloitte, Erste Group 

Bank AG, Ernst & Young 

in drugi.  
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http://www.fm-kp.si/si/novice/1564
http://www.fm-kp.si/si/novice/1583
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GZS Zbornica osrednjeslo-

venske regije Ljubljana v 

sodelovanju s projektno 

skupino mladih kreativcev 

(INATRI) vabi vse nadobu-

dne mlade, da prijavijo 

svoje ideje ali rešitve na 

razpis INATRI – ideja, 

invencija, inovacija. 

Izzivi gospodarskega 

razvoja 2014, bodo na 

Gospodarskem razstavišču 

v Ljubljani 26. in 27. 

maja, potekali že sedmo 

leto zapored. Namen raz-

pisa INATRI – ideja, 

invencija, inovacija je 

motiviranje različnih 

skupin in posamezni-

kov, ki se v trenutnem 

negostoljubnem pos-

lovnem okolju spopa-

dajo z izzivi iskanja 

p ra ve ga  š t ud i j a 

(srednješolci) ter pri-

m e r n e 

zaposlit-

ve, saj je 

med mla-

dimi ved-

no več 

ak t i vn ih 

iskalcev zaposlitve. Števil-

ni posamezniki imajo 

obilico idej ali invencij, ki 

jih ne znajo, niti ne zmo-

rejo razviti ali umestiti v 

pravo okolje, ki naj bi jim 

omogočalo delo in uspeh.  

                         Več ... 

Obisk podjetij: Hoteli Bernardin, Luka Koper in 

Mlinotest 

 

 

Na konferenci lahko 

aktivno sodelujete tako, da 

objavite in predstavite 

prispevek ali pa  

predstavite plakat. 

. 

  

 

Univerza na Primorskem 

je v sodelovanju z Univer-

zitetnim inkubatorjem 

Primorske v okviru projek-

ta Univerzitetni karierni 

center organizirala obiske 

v delovno okolje, ki so 

namenjeni študentom in 

brezposelnim diploman-

tom. Slednjim tako omo-

gočamo podrobnejše spo-

znavanje z delovnimi pro-

cesi in načinom poslovan-

ja v podjetju. Obisk podje-

tja pa je tudi priložnost za 

širitev lastne socialne 

mreže kot vir pomembnih 

informacij ob vključevan-

ju na trg dela. Tokrat so 

obiskali podjetja Hoteli 

Bernardin, Luka Koper in 

Mlinotest.  

Za študente in diplo-

mante Fakultete za 

management je bil še 

posebej aktualen del 

predstavitve, ki je zaje-

mal predstavitev organi-

zacijske strukture in 

delovanja, kadrovske 

politike, prodaje in mar-

ketinga ter razvoja in 

raziskav v podjetju.   

                       Več ... 

 

Pustite idejam, da poletijo 

5. mednarodna konferenca Moodle.si 

Po štirih letih bo Mood-

le.si konferenca zopet 

potekala na Fakulteti za 

management. Letošnja 

konferenca želi ponovno 

povezati sedanje in 

bodoče uporabnike Mood-

la med seboj, si izmenjati 

izkušnje in primere dobre 

prakse. Moodle sledi tudi 

sodobnim trendom na 

področju masov-

nega odprtega 

spletnega izob-

raževanja 

(MOOC), o čemer 

bo govora tudi 

na 5. mednarodni 

Moodle.si konferenci 27. 

junija 2014.          Več ... 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1582
http://www.fm-kp.si/si/novice/1579
http://www.fm-kp.si/si/novice/1584
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Razpis za vpis v magistrske študijske programe druge 

stopnje  

 

Razpis bo izšel 1. junija 2014 in bo objavljen na spletni 

strani Fakultete za management.  

Magistrski študijski programi so namenjeni vsem, ki želi-

jo pridobiti poglobljena strokovna znanja s področja mana-

gementa, ekonomije in financ, prava ali managementa traj-

nostnega razvoja.  

Programi so namenjeni dodatnemu izpopolnjevanju na 

specifičnih področjih, na katerih kandidati poklicno že delu-

jejo ali morda želijo delovati v prihodnje. 

Več ... 

 

 

 

 

 

Razpis za vpis v doktorski študijski program tretje stopnje 

 

Razpis bo izšel 1. junija 2014 in bo objavljen na spletni 

strani Fakultete za management.  

Študijski program doktorskim študentom poleg najsodob-

nejših in aktualnih znanj s področja managementa, eko-

nomskih in poslovnih, pravnih ter drugih družboslovnih ved 

omogoča pridobitev specializiranih znanj, ki so ključna za 

vodenje in poslovanje organizacij na globalnem tržišču.  

Več ... 

Napovedujemo … 

Znani rezultati prvih prijav za vpis na fakulteto 

Znani so rezultati števila prijav v prvem prijavnem roku za vpis v prvi letnik v 

študijskem letu 2014/2015 za slovenske državljane in državljane držav članic 

Evropske unije.  

Na fakulteti smo s številom prijav zadovoljni, zaznati je rast števila prijav v 

primerjavi z lanskim letom, bodo pa v drugem prijavnem roku še prosta mesta 

za vpis v vsaj dveh študijskih središčih, in sicer v Kopru in Celju. V Škofji Loki 

pa se obeta omejitev vpisa.  

Več ... 

Aktualni razpisi in natečaji 

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, Ljubljana  

Razpis za pridobitev štipendije, za štipendijo lahko kandi-

dirajo študenti 2. in 3. bolonjske stopnje (magisterij stro-

ke, doktorat znanosti).                                        Več … 

44. Krkine nagrade  

Raziskovalne naloge z znanstvenih področij, povezanih z 

razvojem, proizvodnjo, vrednotenjem in kontrolo ter tržen-

jem farmacevtskih surovin in izdelkov razvoja.       Več … 

Nagrada za marketinški up 2014  

Akademska sekcija Društva za marketing Sloveni-

je podeljuje nagrado za najboljše zaključno pisno 

delo študentov na podiplomski ravni.                   Več … 

http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper
http://www.fm-kp.si/si/novice/1574
http://www.fm-kp.si/si/novice/1574
http://www.fm-kp.si/si/novice/1571
http://www.fm-kp.si/si/razpisi_natecaji.html
http://www.krkinenagrade.si/sl/razpis/razpis-za-studente
http://www.dmslo.si/nagrade/marketinski-up/marketinski-up-2014/?prikazi=vse

