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PREDAVALNICA B7 
 
16.30 – 18.00 Management – vodi prof. dr. Mirko Markič 
 

 Vpliv dejavnikov organizacijske kulture na zavzetost zaposlenih v izbranem podjetju - Miljana 
Knafelc 

 Kompetence in sposobnosti kadrovnikov pri zaposlovanju in upravljanju oseb s posebnimi 
potrebami - Eneja Sila 

 Nagrajevanje inovativnosti v izbranem podjetju - Nives Bunc 
 Vpliv inovacij na dobiček in stroške dela - Amel Šumić 
 Vodenje v organizaciji – teoretična izhodišča - Mateja Ažman 

 
18.00 – 19.30 Management trajnostnega razvoja – vodita prof. dr. Mirko Markič in doc. dr. Valentina  
                       Brečko Grubar 
 

 Trajnostni vidiki prožnosti v primeru naravnih nesreč - študija primera - Mojca Cencič 
 Trajnostni modeli pridelave hrane v mestih - Leni Pernar 
 Trajnostni razvoj mest - primer Ljubljane kot zelene prestolnice Evrope - Nika Tavčar 
 Vloga in učinkovitost občin v osrednjeslovenski statistični regiji pri energetski obnovi starih stavb 

in novogradenj - Jurij Vidovič 
 Vpliv zelenega skepticizma na zeleno vedenje potrošnika - Anja Planina 

 
PREDAVALNICA B2 
 
16.30 – 18.30 Marketing, podjetništvo, informatika – vodijo prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, izr. prof. 
dr. Viktorija Florjančič in doc. dr. Armand Faganel 
 

 Strategija blagovne znamke v živilski industriji - Maja Rebolj 
 Preureditev planinskega doma v objekt za planinarjenje družin z otroki: študija primera - Janez 

Praper 
 Povezava osebnostnih lastnosti in zunanjih dejavnikov pri odločanju podjetnikov za trajnostno 

podjetništvo v Sloveniji - Valentina Kaurin 
 Uporaba družbenih omrežij kot orodja za trženjsko komuniciranje - Andrej Jerman 
 Odnos študentov Fakultete za management do uporabe socialnih omrežji za ustvarjanje zaslužka - 

Natali Bojanić 
 Vpliv uvedene celotne informacijske rešitve (ERP) na internacionalizacijo poslovanja slovenskih 

malih in srednje velikih podjetij - Aleksander Pahor 
 
PREDAVALNICA B5 
 
16.30 – 19.00 Ekonomija, finance, računovodstvo – vodijo izr. prof. dr. Franko Milost, izr. prof. dr. Žiga 
Čepar in doc. dr. Suzana Laporšek 
 

 Analiza dejavnikov turistične ponudbe v občini Tolmin - Boris Crnoja 



 Uporaba potniškega železniškega transporta (in dejavniki te uporabe) - Judita Kavčič 
 Način porabe vodovodne omrežnine v namen prenove javne infrastrukture - Karin Felicijan 

Glamočič 
 Pomen trženjskega komuniciranja in ozaveščenosti gospodinjskih odjemalcev pri izbiri dobavitelja 

električne energije - Lucija Kokošar 
 Vpliv globalne finančne krize na slovenski finančni sistem - Edvin Andlovec 
 Vpliv davka od dohodka pravnih oseb na makroekonomske kazalce - Igor Komadina 
 Analiza gradbenega podjetja (in tudi gradbenega sektorja na splošno) - Teja Šav 
 Notranje revidiranje obvladovanja kreditnega tveganja v banki - Marina Ušaj 

 
PREDAVALNICA B6 
 
16.30 – 19.00 Pravo – vodita doc. dr. Elizabeta Zirnstein in viš. pred. dr. Katarina Krapež 
 

 Vloga digitalizacije pri delovnopravnem položaju delavcev - Slobodanka Topić 
 Pravni vidiki trajnostnega upravljanja podjetja - Astrid Jakomin 
 Brez pilotni letalniki in zaznava cestno prometnih prekrškov - Črt Krnel 
 Vloga kolektivnih pogodb pri inoviranju v delovnem razmerju - Nataša Vežnaver 
 Značilnosti bančne panoge pri uresničevanju delavskega soupravljanja - Jasna Istenič 
 Pravice zdravstvenih delavcev do zdravega delovnega okolja pri digitalizaciji procesov - Janja Zalar 
 Brexit in vprašanje skupnega trga - Maša Merhar 
 Pogodba o zaposlitvi profesionalnih nogometašev v Sloveniji – Leo Pjevović 

 
PREDAVALNICA B4 
 
16.30 – 17.45 Pravo, PSKEKM – vodita izr. prof. dr. Valentina Franca in doc. dr. Ana Arzenšek 
 

 Diskriminacija na slovenskem trgu dela - Liridon Hoxhaj 
 Mobing v slovenskih organizacijah - David Šukljan 
 Prekarne oblike dela v izbranem podjetju in posledice - Nastja Zadel 
 Moč psihologa v organizaciji - Nastja Ravšelj 


