
Primorske novice so v 

soboto, 31. maja 

2014 objavile intervju 

z dekanom Fakultete 

za management Uni-

verze na Primorskem, 

izr. prof. dr. Matja-

žem Novakom.  

Ga. Majda Suša se 

je z dekanom pogo-

varjala o njegovem 

programu dela v tem 

mandatnem obdobju, 

finančnem položaju 

visokega šolstva, 

zaposljivosti diplo-

mantov in internacionaliza-

ciji visokega šolstva.  

                            Več ... 

 

 

 

  

 

Internacionalizacija visokega šolstva 

je nujnost 

Maj 2014 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  
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»V svoje študijske programe 

želimo pritegniti tuje 

študente in ponuditi 

specializirano izobraževanje 

zaključenim skupinam.«  

 izr. prof. dr.  Matjaž Novak,  

dekan UP FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

ga. Ksenija Špiler Božič, 

svetovalka generalnega 

direktorja Steklarne Hrastnik: 

»Vodstvo je tisto, ki mora 

zaposlene motivirati za 

spremembe.«  

 

Fakulteta za manage-

ment je v sodelovanju 

z IIBA Slovenia Chap-

ter 29. maja 2014 na 

sedežu računovodske 

hiše Unija d. d. orga-

nizirala razpravo z 

naslovom »Kako odgo-

voriti na izzive spre-

memb v sodobnem 

poslovanju?«.  

Na razpravi so mana-

gerji nekaterih uspeš-

nih organizacij skupaj 

z udeleženci delili 

svoje izkušnje o poslo-

vnih izzivih, s kakršni-

mi se podjetja srečuje-

jo v tekmovalnem okol-

ju sodobnega poslova-

nja. Managerji so govo-

rili o vstopu na tuje 

trge in povečanje pro-

daje na teh trgih, o 

Kako odgovoriti na izzive sprememb v 

sodobnem poslovanju 

dilemah in odgovornosti 

managerjev v poslovno-

informacijskih projektih ter 

o pridobivanju kreditov v 

spremenjenih razmerah 

bančnega poslovanja.                     

                              Več ... 

 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1608
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osnovi praktičnega prime-

ra predstavil celotni pro-

ces prodaje ali nakupa 

nepremičnine, opozoril na 

tveganja in odgovoril na 

vprašanja udeležencev, 

prav tako pa so udeležen-

ci prejeli primerke pogodb 

in ostalo dokumentacijo. 

Dogodek je vodila mag. 

Katarina Krapež. 

Fakulteta za management  

in Ljudska Univerza Škof-

ja Loka sta  v okviru Ted-

na vseživljenjskega učenja  

organizirali predavanje  

Prodajate ali kupujete 

nepremičnino v četrtek, 

15. maja 2014 v Škofji 

Loki.  

Odvetnik g. Peter Vesel, 

iz Odvetniške družbe 

Vesel & Devjak, je na 

Med finalisti Podjetne Primorske tudi študenti FM 

je tudi skupina študentov 

Fakultete za manage-

ment. 

 V finale so se uvrstile 

podjetniške ideje, ki so 

zbrale največ točk glede 

na kriterije ocenjevanja 

(originalnost in inovativ-

nost, uporabnost in izve-

dljivost, tržno pozicioni-

ranje in internacionaliza-

cija, finančna izvedljivost, 

trajnostni vidik in donos-

nost). Podjetniške ideje je 

ocenjevala strokovna 

komisija  sestavljena iz 

osmih članov, strokovnja-

kov s posameznih podro-

čij.                          

                          Več ... 

Znani so finalisti izbora 

natečaja za najboljši pos-

lovni načrt Podjetna Pri-

morska 2014. Strokovna 

komisija je v finalni del 

natečaja uvrstila 12 naj-

bolj perspektivnih podjet-

niških idej, ki se bodo v 

nadaljevanju potegovale 

za zmago in privlačne 

nagrade. Med finalisti pa 

Novice FM  

Izzivi gospodarskega razvoja 2014  

 

Letošnja razstava Izzivi 

gospodarskega razvoja 

2014 je potekala na Gos-

podarskem razstavišču v 

Ljubljani in sicer 26. in 

27. maja 2014 v zname-

nju štirih tematskih foru-

mov: Na stičišču EU regij, 

Forum podjetnic, Promo-

cija zdravja na delovnem 

mestu in forum mladih. 

Ob predstavitvi dobrih 

praks sta prof. dr. Anita 

Trnavčevič in doc. dr. 

Aleksander Janeš iz 

naše fakultete predstavi-

la tudi partnerski projekt 

KNOW-US. Prof. dr. 

Anita Trnavčevič je part-

nerski projekt predstavi-

la v ponedeljek, 26. maja 

2014, doc. dr. Aleksan-

der Janeš pa v torek, 27. 

maja 2014.  

Več ... 

 

Glavni namen natečaja 

ostaja spodbujanje 

podjetništva in 

podjetniške miselnosti s 

ciljem, da se podjetniške 

ideje čim prej uresničijo z 

zagonom novega 

inovativnega podjetja.  

 

 

 

Stalnica razstave Izzivi 

gospodarskega razvoja 

je forum za mlade, ki na 

ta način približa mlade 

trgu dela, po drugi strani 

pa gospodarstvenikom 

predstavi 

njihove iniciative, s 

katerimi sodelujejo na 

razpisu INA3.  

 

 

 

 

Preden se lotite nakupa 

ali prodaje nepremičnine, 

temeljito premislite, kaj 

želite s poslom doseči. 

Katera je vaša ciljna 

cena? Kakšne so ovire pri 

prodaji? Katero 

dokumentacijo 

potrebujete, kje jo lahko 

pridobite?  
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Teden vseživljenjskega učenja: Predstavitev in 

pogovor z odvetnikom  
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Fakulteta za management 

je objavila nova informati-

vna gradiva podiplomskih 

magistrskih in doktorskih 

študijskih programih. 

Izšla je nova brušura o 

magistrskih študijskih 

programih 2. stopnje – 

Management, Ekonomija 

in finance, Management 

trajnostnega razvoja ter 

Pravo za management – 

in o doktorskem študij-

skem programu 3. stopnje 

Management. Brušura je 

na voljo na spletni strani 

formatih PDF in Flip-

Book.  

I z š l a  j e  t ud i 

nova zgibanka o inter-

disciplinarnem magis-

trskem študijskem 

programu 2. stopnje 

Management trajnost-

nega razvoja. Zgiban-

ka je na voljo na sple-

tni strani v forma-

tih PDF in FlipBook. 

Seznam vseh aktual-

nih informativnih 

gradiv najdete na 

spletni strani založbe 

fakultete.               Več ...           

                    

 

 

Strategic Management of Outsourcing: nova znanstvena 

monografija založbe Fakultete za management   

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pri založbi Fakultete za mana-

gement je izšla nova znans-

tvena monografija izr. prof. 

dr. Klemna Kavčiča z naslo-

vom Strategic Management of 

Outsourcing. 

 Monografija obravnava zuna-

nje izvajanje (angl. outsour-

cing) z vidika slovenskih pod-

jetij, ki jim zlasti močna tuja 

podjetja poverjajo izvajanje 

kakšnih dejavnosti, ki so jih 

prej izvajala sama. Opravljene 

tri raziskave, ki jih obsega – 

pilotska, kvantitativna in 

osrednja kvalitativna – pri-

čajo, da slovenska podjetja 

pogosto vstopajo v zunanje 

izvajanje brez zadostnih 

strateških, dolgoročnih pre-

soj in tako sprejemajo veli-

ka tveganja. 

                          Več ... 

 

               

 

                        

Nova informativna gradiva o študijskih programih 2. in 3. 

stopnje  

Dr. Kuzmanić o trenutni politični krizi 

V petek, 16. maja 2014, 

je v večerni koprski RTV 

pogovorni oddaji, Aktual-

na dogajanja, potekal 

intervju glede trenutne 

politične krize v Sloveniji 

in to ne le z vidika nas-

tanka političnega koncep-

ta ampak širše. Gostili so 

sociologa in politologa      

izr. prof. dr. Tončija A. 

Kuzmanića s Fakultete  

za management. Več ...    
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Cankarjeva 5, 6101 Koper 
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Univerza na Primorskem 

Fakulteta za management 

Odličnost in tradicija 

v izobraževanju, 

raziskovanju in svetovanju 

v managementu 

Informativni dnevi na Fakulteti 

za management 

 

V današnjem času je naložba v znanje najboljša 

naložba. Pomembno je, da znanje nenehno 

razvijamo in nadgrajujemo. Samo z nenehnim 

učenjem bomo v sodobni družbi znanja uspeš-

ni.  

Fakulteta za management napoveduje infor-

mativne dneve, in sicer: 

 v Kopru, 17. junija 2014, ob 17. uri 

 v Škofji Loki, 18. junija 2014, ob 17. uri 

 v Celju, 19. junija 2014, ob 17. uri 

 Več ... 

Napovedujemo … 

Razpis za mlade raziskovalce 2014  

Univerza na Primorskem (UP) je objavila Javni razpis za kandidate za mlade 

raziskovalce v letu 2014, ki se bodo usposabljali v raziskovalnih skupinah razi-

skovalnih in visokošolskih organizacij, za pridobitev doktorata znanosti.  

UP razpisuje skupno sedem mest za nove mlade raziskovalce. S Fakultete za 

management bo mentoriral prof. dr. Štefan Bojnec s področja ekonomije. 

Več ... 

 

Več ... 

Objavljen je razpis za vpis v podiplomske 

študijske programe 

Z a  š t u d i j s k o  l e t o 

2014/2015 smo razpisali 

pet magistrskih študijskih 

programov.  

Prijave na razpis v prvem 

prijavnem roku bodo na 

voljo od 9. junija do vključ-

no 5. septembra 2014 in 

sicer bodo kandidati oddali 

prijavo na razpis preko elek-

tronske vloge na spletnem 

portalu eVŠ.                      

Spodbujanje inovativnosti v malih in srednje 

velikih podjetjih 

Inoviranje je v zadnjem 

desetletju postalo eden ključ-

nih dejavnikov poslovnega 

uspeha. Zato je tudi EU pos-

tavila razvoj inovativnosti 

med prioritetna področja. 

Namen delavnice je prikaz 

pomena inoviranja in spozna-

vanje nekaterih kreativnih 

orodij.  Delavnico bodo vodili 

prof. dr. Borut Likar, doc. dr. 

Klemen Širok in asist. Kata-

rina Košmrlj s Fakultete za 

management.             Več ... 

Novice FM  

Milenijski cilji in trajnostni razvoj: realnost ali utopija  

Fakulteta za management organizira delavnico Milenijski cilji in trajnostni razvoj: realnost ali utopija. Delavnica bo izvedena v 

okviru projekta UP in svet, potekala pa bo od 16. do 20. junija 2014 v popoldanskem času v prostorih Fakultete za manage-

ment v Kopru. Delavnico bodo vodili tuji gostujoči predavatelji v angleškem jeziku.                  

                                                                                                                                                                         Več ... 
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