
 
 
PROGRAM 9. STROKOVNE KONFERENCE FREM 
 
 
 
Škofja Loka, četrtek 29. 3. 2012 
 
 
VELIKA PREDAVALNICA A 
 
16:30 – 17:30 Plenarno zasedanje – vodi asist. Marko Ropret 

 Danijela Kotnik: Vpliv stila vodenja na spremembe v izobraževalni organizaciji 
 Dejan Plastovski: Vloga managementa v slovenskih športnih klubih 
 Anja Mušič: Medicinske sestre in povezanost splošnega zadovoljstva na delovnem mestu s 

komuniciranjem v timu, z zdravnikom in z vodstvom 
 Petra Romšek: Smernice trajnostnega razvoja letališč in možnosti za Letališče Ljubljana 

 
17:45 – 18:45 Sekcija 1 – vodi Andreja Čarman Bernard 

 Andreja Čarman Bernard: Evalvacijsko poročilo: Izkoriščenost počitniških zmogljivosti v 
Ministrstvu za obrambo 

 Maja Tavčar: Vplivi spreminjanja cen pogonskih goriv na določene spremenljivke 
 Uroš Bavec: Analiza zadovoljstva kupcev PC Orodjarna 
 Gorazd Zakrajšek: Vstop na tuje tržišče z uporabo fiksne cene na klik pri oglaševanju v iskalnikih 

 
19:00 – 20:00 Sekcija 2 – vodi Darko Avsec 

 Darko Avsec: Ocenjevanje delovne uspešnosti voznikov s pomočjo programa Dexi in Verdana 
 Romana Zupančič: Raziskava o stresu in strategijah spoprijemanja s stresom na delovnem mestu 

osnovnošolskega učitelja 
 Slavica Šmitran: Motivacija zaposlenih v igralništvu 
 Maruša Krkoč: Položaj žensk na vodilnih položajih v gospodarstvu 

 
VELIKA PREDAVALNICA B 
 
17:45 – 18:45 Sekcija 3 – vodi Tanja Kranjc 

 Tanja Kranjc: Dodatno varčevanje za pokojnino 
 Matjaž Štibelj: Management nacionalnih panožnih športnih zvez 
 Matej Gregurovič: Nadzor rabe energije v podjetju z informacijskim sistemom 
 Lejla Mahmutović: Poskuno delo ali popravni izpit za popravljanje slabega izbora 

 
 
 
Celje, petek 30. 3. 2012 
 
 
VELIKA PREDAVALNICA 
 
16:30 – 18:30 Pogled politik na prenos znanj in tehnologij s poudarkom na informacijsko 
komunikacijskih tehnologijah – vodi doc. dr. Bojan Nastav 

 mag. Janko Burgar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za podjetništvo in 
konkurenčnost: Znanost vs Gospodarstvo – Kdo je prvi na potezi? 



 mag. Peter Fatur, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management: Referenčni model 
inoviranja 

 Irman Abdić, strokovnjak za razvoj spletnih aplikacij: Trendi razvoja IKT na področju razvoja 
spletnih aplikacij 

 Sašo Sukič: Vpliv družbeno-ekonomskega okolja na razvoj visokotehnološkega podjetništva v 
Sloveniji 

 Tina Javornik: Inovacije, ki ostanejo v predalu 
(Sekcija je organizirana skupaj s projektom CEBBIS.) 
 
18:30 – 20:00 Sekcija 1 – vodi Neli Koražija 

 Neli Koražija: Primerjava segmentov konkurenčnosti švicarskega gospodarskega razvoja s 
slovenskim gospodarskim okoljem 

 Jernej Oprčkal: Temelji komunikacije in interno komuniciranje v organizaciji 
 Alenka Kešetović: Optimizacije stroškov na primeru modela mikrodistribucije rezervnih delov v 

Skandinaviji 
 Alen Kešetović: Filozofija vitke proizvodnje? Koncept, ki prinaša poslovne uspehe 
 Matjaž Ficko: Ekološko pridelana hrana v ponudbi gostinsko-turističnega sektorja kot razvojna 

priložnost za Pomurje 
 Gregor Cenc: Vloga in pomen pogodbene administracije v investicijskih procesih – primer podjetja 

HSE Invest d. o. o. 
 
MALA PREDAVALNICA 
 
18:30 – 19:45 Sekcija 2 – vodi Sandra Bera 

 Sandra Bera: Socialno podjetništvo kot priložnost za inovativno zaposlovanje ranljivih skupin na 
trgu dela 

 Mitja Kopina in Alenka Naglič: Informacijska družba prihodnosti – soustvarjanje 1.0: Trdno – 
soustvarjalni model za prehod k novi, razviti in odgovorni družbeni ureditvi 

 Anton Perša: Raznolikost zaposlenih – vzrok za diskriminacijo ali konkurenčna prednost 
 Tjaša Radišek: Nagrajevanje koristnih predlogov v podjetju 
 Monika Žagar: Uvajanje e-izobraževanja v organizaciji za izobraževanje odraslih 

 
 
 
Koper, sobota 31. 3. 2012 
 
 
PREDAVALNICA B5 
 
13:30 – 14:30 Plenarno zasedanje – vodi doc. dr. Bojan Nastav 

 Petra Lazar: Finančna kriza in vpliv na turistične navade slovencev 
 Eduard Horvat Radetić: Vplivi na donos pokojninskega sklada 
 Aldo Srabotič: Kako dodati vrednost in povečati prodajo v globalnem svetovnem okolju 
 Vanesa Grabar: Primerjava politizacije visokih javnih uslužbencev med Republiko Slovenijo in 

Anglijo 
 
14:45 – 15:45 Sekcija 1 – vodi Nina Šinkovec 

 Nina Šinkovec: Poslovanje nepremičninskih posrednikov v času gospodarske krize 
 Katarina Dolgan: Značilnosti vodenja v slovenskih osnovnih šolah 
 Andrej Krek: Analiza vrednosti zlata in dejavniki cene 
 Rozana Prodan Rešaver: Vpliv finančne krize na dejavnost gradbeništva v Sloveniji 

 
16:00 – 17:00 Sekcija 2 – vodi Mirna Mijatović 

 Mirna Mijatović: Odziv strank na različne prodajne poti 
 Tea Krajec: Izbira dopolnilne dejavnosti na ekološki kmetiji 
 Boštjan Kadunec: Tržne priložnosti avtomobilsko storitvenega centra v času gospodarske krize 
 Tina Kofalt: Vpliv demografskih dejavnikov na brezposelnost po statističnih regijah v Sloveniji 



 
PREDAVALNICA B7 
 
14:45 – 15:45 Sekcija 3 – vodi Denija Rekić 

 Denija Rekić: Kakovost javnega mestnega avtobusnega potniškega prometa v Mestni občini Koper 
 mag. Damijana Kravanja: Vodenje in/ali vladanje 
 Lar Hernog: Mikrovalovno sušenje 
 Sijana Ramič: Družbeno odgovorno poslovanje 

 
 
 
Portorož, sobota 31. 3. 2012 
 
 
GRAND HOTEL BERNARDIN 
 
18:00 – 20:00 

 Podelitev plaket za najboljša prispevka na 9. FREM v sklopu Podelitve diplom in priznanj 
Fakultete za management Univerze na Primorskem. 


