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»Fakulteta smo ljudje. Različnih starosti, kultur, 
pogledov, razmišljanj … Želim si, da bi vsak 
posameznik naše skupnosti našel tu prostor, v 
katerem bi lahko začutil neomejeno svobodo sebe 
in svojega razmišljanja, hkrati pa s tem ne bi 
omejeval svobode drugih in njihovega razmišlja-
nja. Želim si, da bi za našo fakulteto veljalo, da 
smo to ljudje, ki zmoremo drug drugega sprejeti 
celega, ne da bi se pri tem čutil okrnjenega.«
izr. prof. dr. Anita Trnavčevič
dekanja

Januarja 2011 je Fakulteta za management posta-
la članica pomembnega mednarodnega projekta 
CEBBIS (Central Europe Branch Based Innovation 
Support), ki traja do konca septembra 2012.

Januarja 2011 sta Fakulteta za management in 
Banka Koper podpisali pogodbo o sodelovanju, ki 
pomeni utrditev povezanosti in hkrati zavezo za 
prehod od načelnega povezovanja h konkretnim 
projektom na področju izobraževalne, raziskovalne 
in svetovalne dejavnosti.

Februarja 2011 je Fakulteta za management 
postala članica mednarodnega združenja ECBE 
(European Council for Business Education).

Junija 2011 sta Fakulteta za management in 
Ekonomska fakulteta Univerze v Bihaću podpisali 
krovni sporazum o sodelovanju na področju izobra-
ževalne in raziskovalne dejavnosti.

Julija 2011 sta se Fakultete za management in 
Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta 
dogovorila za sodelovanje pri čezmejnih študent-
skih praksah, raziskovalnih projektih, podjetniških 
dogodkih in strokovnih seminarjih.

Septembra 2011 sta na pobudo rektorja Univerze 
na Primorskem prof. dr. Rada Bohinca Fakulteta za 
management in Inštitut za management skupine 
ITS The Education Group iz Indije podpisala spora-
zum o medsebojnem akademskem sodelovanju.

Decembra 2011 sta Fakulteta za management in 
Ekonomska fakulteta Univerze na Reki podpisali 
krovni sporazum o sodelovanju na področju izobra-
ževalne in raziskovalne dejavnosti.

Gledamo široko …

… ciljamo visoko

Fakulteta za management
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Študijski programi 1. stopnje
 • Management VS
 • Management UN
 • Mednarodno poslovanje VS (se izteka)

Komu je študij namenjen? Vsem, ki jih zanima 
vodenje in upravljanje ter želijo z visoko motivacijo 
in vztrajnim delom dosegati dobre rezultate. Študij 
je zasnovan tako, da se teorija prepleta s prakso, 
in zato namenjen študentom, ki se želijo po konča-
nem študiju zaposliti. Vedno pa so odprta vrata za 
nadaljevanje študija na podiplomskih programih. 

Študijski programi 2. stopnje
 • Management
 • Ekonomija in finance 
 • Upravljanje trajnostnega razvoja
 • Pravo za management

Komu je študij namenjen? Vsem, ki so motivirani, 
vztrajni pri doseganju zastavljenih ciljev, ter tistim, 
ki želijo pridobiti bolj specializirana znanja na 
področju managementa.

Študijski program 3. stopnje
 • Management

Komu je študij namenjen? Vsem, ki želijo opra-
vljati ali že opravljajo znanstvenoraziskovalno 
in pedagoško delo v znanstvenoraziskovalnih in 
visokošolskih ustanovah oziroma najzahtevnejše, 
strokovno in vodstveno delo v državnih (državna 
uprava, lokalna in regionalna samouprava), javnih, 
zasebnih in nevladnih ustanovah in organizacijah 
ter v mednarodnih organizacijah.

»Za preseganje krize na lokalni, nacionalni in 
mednarodni ravni bolj kot denar potrebujemo 
nove ideje in več ustvarjalnosti. Medtem ko 
etablirane institucije ponujajo preizkušene in ru-
tinske predloge, lahko nove, dinamične institucije 
ponudijo sveže ideje in predloge.«
izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal
prodekan za izobraževanje, 1. in 2. stopnja

»Sodoben, mednarodno primerljiv študijski pro-
gram 3. stopnje omogoča doktorskim študentom 
visoko stopnjo individualnosti in fleksibilnosti ter 
mobilnost študija s poudarkom na znanstvenoraz-
iskovalnem delu.«
izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj
prodekan za izobraževanje, 3. stopnja

Vedno v koraku s časom
Fakulteta za management ponuja aktualne študijske programe, ki vsebinsko sledijo potrebam in 
zahtevam trga. V poučevanju managementa, kjer interdisciplinarno povezujemo ekonomske, poslovne, 
pravne, organizacijske in vedenjske vede, imamo že več kot 15-letne izkušnje. Vsi naši študijski 
programi so mednarodno primerljivi s sorodnimi študijskimi programi priznanih evropskih univerz.

Moja izkušnja, tvoj navdih. Španija, Portugalska, Francija, Nemčija, Turčija, Švedska, Norveška, 
Velika Britanija, Kanada ... so le nekatere od več kot 25 držav, kjer lahko dodiplomski ali podi-
plomski študenti FM opravijo del svojih študijskih obveznosti. Mednarodne izmenjave jim omogoča-
mo v okviru programov Erasmus in Ceepus na več kot 100 partnerskih ustanovah po vsem svetu.

»Če želiš v svoj življenjepis dodati samostojnost, vsestranskost, iznajdljivost, komunikativnost ter 
prejeti nepopisno znanje in nove prijatelje, ne oklevaj, ampak čim prej izpolni in pošlji prijavo!«
Anja Slatinšek, podiplomska študentka na študentski izmenjavi na Norveškem

Študijski programi



Neprestano poudarjamo, da ni dovolj samo skrb za 
čisto okolje, ločeno zbiranje odpadkov ali morda 
recikliranje. Nujno je tudi zagotoviti odgovornost 
človeka do živalskih in rastlinskih vrst ter do lastne 
družbene skupnosti in kulture, pomeni obliko-
vati družbeno pravičen svet znotraj zmožnosti, 
ki jih omogoča narava. To so koraki, ki vodijo v 
trajnostno prihodnost. Fakulteta se je teh korakov 
lotila smelo, pionirsko, vendar s trdno vero v svoje 
poslanstvo.

Učimo živeti bolj uglašeno z okoljem
Zavedamo se, da ima izobraževanje oziroma 
učenje ključno vlogo za trajnostno prihodnost. Zato 
je naša fakulteta – kot prva v Sloveniji – skupaj 
s Fakulteto za humanistične študije in Fakulteto 
za vede o zdravju v študijskem letu 2011/2012 
razpisala interdisciplinarni študijski program 2. 
stopnje Upravljanje trajnostnega razvoja. Študij 
omogoča pridobitev znanj o trajnostnem razvoju, 
ki vključuje upravljanje ekonomskih, okoljskih in 
prostorskih virov ter javnega zdravja. To bo vodilo 
k bolj odgovornemu razumevanju vloge človeka v 

svetu in posledic njegove dejavnosti za ekosistem 
in blaginjo družbe.

Širimo zavest o trajnostnem ravnanju
Ker je področje trajnostnega razvoja področje 
nenehnih, predvsem pa hitrih sprememb, mora 
fakulteta stopati v korak z njimi ali pa biti celo 
korak spredaj. Zato kot dodano vrednost študijskim 
programom redno organiziramo dejavnosti, poveza-
ne s tematiko trajnostnosti.

Upravljanje trajnostnosti je zaznamovalo dva-
najsto mednarodno konferenco MIC, na kateri so 
strokovnjaki iz Slovenije in tujine razpravljali o traj-
nostnem razvoju univerze, o prihajajočih spremem-
bah na področju izobraževanja v managementu z 
vidika trajnostnega razvoja ter o oblikovanju politik 
na področju trajnostnega razvoja.

»V 20. stoletju je bilo ključno predvsem načelo 
ugodja. Danes pa so ključni trije vidiki: načelo 
realnosti, zdravje in drugi ljudje. Medčloveški od-
nosi tako zaznamujejo našo kakovost življenja.« 
dr. Ernest Ženko

Paradoks kakovosti življenja, trenutno stanje in 
trendi, ki se kažejo na področju družbeno socialnih 
in trajnostno naravnanih tematik, ključni dejavni-
ki razvoja družbe in okolja, življenjski standard, 
kakovost dela in delovna uspešnost, zdravje in 
zdravo prehranjevanje, socialni dialog, kakovostno 
preživljanje prostega časa, metode ocenjevanja 
kakovosti življenja pri nas in v tujini so bili utrinki 
okrogle mize Naš stil življenja je postal novodob-
ni paradoks kakovosti življenja. Ta je k razpravi 
pritegnila prof. dr. Rada Pišota z Univerze na 
Primorskem, doc. dr. Ernesta Ženka s Fakultete za 
humanistične študije, Igorja Hrvatina, v. d. direk-
torja Komunale Koper, dr. Ireno Fonda, direktorico 
podjetja Fonda.si, prof. dr. Mirka Markiča s FM 
in Špelo Čepelnik, predstavnico gibanja Lifestyle 
natural.

»Zdravje je stvar dobrega okusa. Kakovostna 
hrana je danes pogosto sicer stvar zmožnosti,  
ker si je marsikdo ne more privoščiti.«  
dr. Irena Fonda

Fundacija Utrip humanosti je v sodelovanju s FM 
organizirala posvet Zdravje ali kariera? Ravnovesje 
na zelenem delovnem mestu. Asist. prim. Jana 
Govc Eržen, predstojnica Zdravstvene postaje 
Vojnik-Dobrna, prof. dr. Rado Pišot z Univerze 
na Primorskem, terapevtka zakonske in družinske 

Z modro izbiro danes …
Na Fakulteti za management smo zelo ponosni na svoje uspehe in na svoj prispevek k skupnosti, v kateri 
fakulteta živi. Hkrati pa se zavedamo tudi svoje odgovornosti do okolja in svojega vpliva nanj. 

Zelena identiteta fakultete
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psihoterapije Renata Roban, mag. Dragica Blatnik 
iz  Splošne bolnišnice Izola, Mojca Straus Istenič 
iz Addenduma, Igor Ogorevc, direktor podjetja 
As An, prehranska terapevtka Mojca Cepuš, 
Katja Mrzel iz društva Zeleni ponedeljek, Marjan 
Radetič iz kluba Zdravi in vitalni ter Tjaša Cepuš, 
predstavnica gibanja Lifestyle natural, so govorili o 
tem, kaj je zeleno delovno mesto, o zdravju kot po-
membnem dejavniku na zelenem delovnem mestu, 
o merilih za zeleno delovno mesto ter o ločevanju 
zdravja in kariere.

»Zelena delovna mesta pomenijo nove procese  
in razvoj dejavnosti, ki so usmerjene  
interdisciplinarno.«  
mag. Dragica Blatnik

FM je gostil zaslužnega profesorja in predsednika 
Mednarodne akademije sistemskih in kibernetskih 
znanosti ddr. Matjaža Muleja, ki je predaval o 
teorijah sistemov in trajnostnem razvoju, o sistem-
skem razmišljanju kot ravnanju z zadostno in po-
trebno celovitostjo pri managementu, določanju in 
uresničevanju ciljev ljudi in organizacij, o družbeni 
odgovornosti kot obliki inoviranja in uveljavljanja 
neformalnega sistemskega razmišljanja.

»Ljudje se imamo za gospodarje Zemlje  
in ne kot za del nje.«  
ddr. Matjaž Mulej

Gostujoča predavateljica dr. Andreja Kutnar z 
Inštituta Andrej Marušič je predavala o ogljičnem 
odtisu in njegovi vlogi v sodobni družbi. Predstavila 
je pomembnost trajnostnega razvoja v sodobni 
družbi, smernice na področju vrednotenja vplivov 
izdelkov in storitev na okolje ter orodja, ki se 
uporabljajo za objektivno vrednotenje. Govorila je 
tudi o dinamičnem razvoju standardizacije, pravnih 
okvirih, smernicah, konceptih in poslovnih prilo-
žnostih na tem področju.

Krepimo odgovornost do ljudi in okolja
Na pobudo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost 
in tehnologijo ter društva Ekologi brez meja je FM 
sodelovala v dobrodelni okoljski akciji zbiranja 
starega papirja.

FM je bil podpornik vseslovenskega prostovolj-
skega projekta računalniškega opismenjevanja 
Simbioz@. Namen projekta je bil z medgeneracij-
skim sodelovanjem dvigniti računalniško pismenost 
starejših in pregnati njihov strah pred uporabo 
računalnika in interneta.

»Vsa blaginja prihaja iz notranjosti in težko je 
izmeriti stroške, ki nastanejo pri ozaveščanju 
ljudi.« Mojca Straus Istenič

FM je v sodelovanju z Mladinskim zdraviliščem in 
letoviščem RKS Debeli rtič organiziral dobrodelno 
akcijo. Pobudnica akcije Viktorija Arsovska, štu-
dentka FM in prostovoljka leta 2010 v Sloveniji, 
je glede na trenutno gospodarsko in ekonomsko 
stanje predlagala, da bi študenti in predavatelji FM 
v Kopru, Celju in Škofji Loki zbirali šolske potreb-
ščine za otroke iz socialno ogroženih družin. 

… do zelenega okolja jutri
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Konec junija in v začetku julija 2011 je bila fa-
kulteta središče dogajanja že sedme tradicionalne 
poletne šole managementa. 32 študentov iz Češke, 
Hrvaške, s Kosova, iz Nemčije, Poljske, Slovaške, 
Slovenije, Srbije, Turčije in Velike Britanije je zdru-
žila izjemno zanimiva tema: Mladi podjetniki skozi 
management in ekonomijo. 

Predavali so jim priznani strokovnjaki iz Slove-
nije in tujine. V sklopu dvotedenskih intenzivnih 
predavanj s področja managementa in ekono-
mije, podjetništva, mednarodnega poslovanja in 
informatike so študenti lahko izbirali med tremi 
dodiplomskimi in enim podiplomskim predmetom. 
Zgodnjepoletno druženje se je v prijetnem vzdušju 
končalo v koprski palači Armerija, kjer so udele-
žencem v sklopu kratkega kulturnega programa 
podelili potrdila o udeležbi in uspešno opravljenih 
izpitih.

Mladi so pokazali zanimanje za poglobljeno 
multikulturno izobraževanje na področju družbeno 
odgovornega razvoja podjetništva v domačem in 
tujem okolju. 

»Poletna šola managementa postaja viden in 
pomemben, že tradicionalen mednarodni izobra-
ževalni dogodek s širšim družbenim pomenom, na 
katerem sodelujejo izkušeni predavatelji in stro-
kovnjaki iz domače in tuje izobraževalno-poslovne 
prakse ter seveda študenti – naši in tuji bodoči 
managerji, ki bodo s pridobljenim znanjem lahko 
pomembno vplivali na pozitiven in družbeno 
polno odgovoren razvoj podjetništva v domačem 
in tujem okolju.«
izr. prof. dr. Dragan Kesič, vodja poletne šole

Po predavanjih je bilo veliko priložnosti za bolj 
sproščeno druženje med študenti in profesorji, 
udeleženci iz tujine pa so svoj prosti čas namenili 
tudi obisku kulturnih in zgodovinskih znamenitosti 
Slovenije. Izlet po nekaterih slovenskih biserih – 
jama Vilenica pri Lokvi na Krasu, soteska Blejski 
Vintgar in Predjamski grad – ni pustil nikogar rav-
nodušnega. Zanje smo pripravili tudi voden ogled 
Kopra, celodnevni izlet v Ljubljano, turnir v odbojki 
na mivki in izlet z barko po slovenskem morju. 

Kulinarične značilnosti države pa so spoznavali na 
družabnem pikniku.

»Navdušen sem nad obiskom podjetij v regiji in 
ogledom slovenskih znamenitosti ter s timskim 
delom poletne šole v spodbudnem multikulturnem 
okolju.«
Osman Çulha, Turčija

»To je odličen način preživljanja predpoletnega 
časa, ki združuje učenje in druženje skozi veliko 
zanimivih dogodkov. Izkoristili smo medvrstniško 
učenje, ne le za študij, ampak tudi za življenje.«
Karol Szelożyński in Adam Witkowski, Poljska

»Poletni kamp managementa mi je odprl poglede 
v prihodnost, razširil moje znanje in poglede na 
poslovni svet. Vsebina vseh predavanj se mi je 
zdela zanimiva in poučna, bila je tudi dobro pred-
stavljena, zato sem zagotovo odnesla kar nekaj na 
novo pridobljenih znanj, ki mi bodo koristila pri 
odločitvi o študiju.  
Zelo zanimivo se mi je zdelo tudi to, da so nas 
seznanili, kako dejansko potekajo predavanja na 
fakulteti. Kamp managementa bi priporočila vsem 
dijakom, saj nam je oziroma jim bo zagotovo 
odprl poglede na svojo prihodnost, in sicer kaj 
hočejo postati v življenju.«
Anja Starc, udeleženka poletnega kampa

Poletno druženje mladih …
Fakulteta za management vsako leto v Koper privabi številne mlade z vseh koncev sveta. Razlog?  
Poletna šola managementa. Kakovostno zastavljen program je namenjen vsem, ki želijo utrditi,  
razširiti ali poglobiti znanje naprednega managementa, podjetništva in ekonomije.

Poletna šola
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… svet v malem

Vse, kar je novo, je izjemno zanimivo
Tako je pred. Matevž Malej opisal svojo 
izkušnjo kot koordinator delavnice Finanč-
na pismenost – pot v finančno svobodo 
na prvem poletnem kampu manage-
menta na Obali, ki ga  je pred začetkom 
poletnih počitnic za dijake pripravil FM. 
Interaktivno predstavljene vsebine so 
bile namenjene srednješolcem, ki jih 
zanimajo temeljne zakonitosti manage-
menta, rdeča nit brezplačnega poletnega 
kampa pa so bile različne aktualne in 
zanimive teme iz poslovnega sveta, ki jih 
mladi šele spoznavajo ali pa nadgrajujejo 
svoje znanje. Seznanili so se z lastnostmi 
dobrega managerja, ki ima priložnost za 
kreativno razmišljanje in inovativnost, 
reševanje problemov in delo z ljudmi. 
Hkrati je bila to tudi super priložnost za 
pridobitev neprecenljivih izkušenj, za dru-
ženje s sovrstniki, za prijetno izkoriščen 
čas pred težko pričakovanimi poletnimi 
počitnicami. 
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Odprtje 5. razstave likovnih del dijakov Gimnazije 
Koper in 2. razstave fotografij dr. Boruta Likarja. 
Aktualna tematska razprava z naslovom Diploman-
ti FM: uspešni v Sloveniji in po svetu. 8. festival 
raziskovanja ekonomije in managementa – FREM. 
Odprtje razstave umetniških del naše študentke v 
celjskem študijskem središču. 13. podelitev diplom 
in priznanj. Razglasitev zmagovalca natečaja Elana 
in Originala. Zadovoljstvo organizatorjev. Ponos 
novih diplomantov. Veličastnost trenutka. Pripra-
vljeni na nove izzive.

Odskočna deska v poslovni svet
»Kje so naši študenti 10 let po diplomi?« je bilo 
izhodiščno vprašanje aktualne tematske razprave 
z naslovom Diplomanti FM: uspešni v Sloveniji in 
po svetu, ki je potekala pod okriljem Alumni FM, 
dinamiko pa ji je narekovala urednica poslovnega 
dnevnika Finance Dunja Turk. Nekaj danes zelo 
uspešnih se jih je odzvalo vabilu za sodelovanje v 
razpravi: Domen Bočkor, direktor podjetja Tomos 
Invest, Denis Benjamin Kmetec, prokurist družbe 
Hofer, Jožica Medoš, generalna direktorica podjetja 

Primagas Energia iz Španije, ki je v razpravi sode-
lovala po Skypu, Vladka Lang, vodja komunikacij 
za Slovenijo in Balkan West sektor v podjetju 
Legrand SLV, Leon Šikovec, vodja marketinga in 
komunikacij v Volksbank, ter Silvija Benčič, tajnik 
Fakultete za management Univerze na Primor-
skem. Vsi diplomanti prve generacije FM.

Vsi so izpostavili, da so začeli delati že pred 

Ustvarjamo zgodovino …
Druga polovica marca 2011 je bila na naši fakulteti slavnostna. V okviru Dni Fakultete za management 
smo pripravili mozaik dogodkov, ki so svečan epilog dobili v koprskem gledališču. 

Dnevi Fakultete za management
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koncem študija. Poudarili so, da so jim priložno-
stna študentska dela ter predvsem strokovna pra-
ksa in pozneje delo v tujini odprli vrata v poslovno 
kariero. Seveda brez truda, vztrajnosti, marljivosti 
in želje po doseganju vedno novih znanj ni šlo. 
Pogosto je bila cena za to zanemarjanje osebnega 
življenja in povečan stres. Toda z leti so se naučili 
tudi pravega ravnotežja med zasebnim in poslov-
nim življenjem.

»V življenju je treba včasih sprejeti tudi kakšno 
tveganje in spraviti v predal strahove pred nezna-
nim. Pred leti sem se odločila sprejeti ponudbo za 
delo v tujini tudi zato, da bi vzela življenje v svoje 
roke. Treba si je le postaviti limit in si vzeti čas 
tudi za zasebno življenje. Pri mladih oziroma pri 
iskanju novih kadrov cenim željo po nenehnem 
učenju in sodelovanju ter razgledanost, fleksibil-
nost, iniciativnosti in komunikativnost.«
Jožica Medoš

»Moramo si znati ustvariti ali ubrati pr(a)vo 
priložnosti, ki se nam ponudi. Strokovna praksa je 
vsekakor odskočna deska za začetek kariere. Velik 
pomen za človekovo obogatitev z vidika razvoja 
kariere in osebnega razvoja ima tudi delo v tujini, 
kar človeku razširi pogled in privede do tega, da 
se postavi na lastne noge, daleč od ›popkovine‹.«
Domen Bočkor

»Prav strokovna praksa je imela odločilen pomen 
za moj vstop v poslovni svet. Ker sem želel nada-
ljevati svojo karierno pot, sem odšel za nekaj časa 
v tujino. Tuji lastniki dajo pogosto več možnosti 
mladim, delovnim, motiviranim ljudem, ki si upa-
jo narediti ta preskok in so pripravljeni v to vložiti 
svojo energijo in čas. Podjetja potrebujejo samo-
iniciativne, motivirane, nadpovprečne študente. 
Izkušnje so vsekakor izjemno pomembne, a ne 
ključne, saj tudi študentom, ki so brez izkušenj, 
a močno motivirani in delovni, podjetja ponujajo 
razne možnosti.«
Denis Benjamin Kmetec

»Ni teorije brez prakse in ni prakse brez teorije. 
Na karierni poti je včasih treba tudi tvegati in 
narediti korak nazaj, če je ta upravičen oziro-
ma z namenom, da je pomembnejši od samega 
trenutnega kariernega napredovanja. Podjetja 
iščejo ljudi, ki vedo, kaj želijo doseči, so odprti za 
novosti, kreativni in imajo širši pogled na stvari.«
Leon Šikovec

Razprava je dosegla svoj namen: izmenjavo mnenj 
in izkušenj, sodelovanje in povezovanje fakultete 
s svojimi diplomanti ter posledično s poslovnim 
svetom in širšim okoljem.
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Spevoigra v treh dejanjih
Gledališče Koper. Ura je 15.59. Luči v dvorani 
ugasnejo. Šušljanje v parterju potihne.  
V prvih vrstah dvorane pričakovanje. V zakulisju 
napetost. Ura je 16.00. Zavesa se dvigne.  
Odrske luči razlijejo svoj sijaj.

Prvo dejanje: podelitev diplom in priznanj. »Če 
sem videl dlje, je to zaradi tega, ker sem stal na 
ramenih velikanov.« S to mislijo enega največjih 
umov sveta o pomembnosti znanja za družbo in 
napredek se je začela slavnostna, že 13. podelitev 
diplom in priznanj FM. Glavno vlogo so seveda 
imeli diplomanti in diplomantke, ki so med 1. 
oktobrom 2010 in 15. februarjem 2011 dosegli 
cilj študija. Tokrat jih je bilo 90, med njimi 20 
magistrov znanosti in dva doktorja znanosti – Tina 
Vukasovič in Ivan Toroš.

Med dobitniki priznanj za najboljša diplomska 
dela so bili: Danijela Ožir za najboljšo diplomsko 
nalogo z naslovom Analiza študentskega dela v 
Savinjsko-šaleški regiji, Sašo Kraner za najboljšo 
diplomsko nalogo z naslovom Vzroki velike depre-
sije in finančne krize, Primož Turk za najboljšo 
magistrsko (znanstveno) nalogo z naslovom Kritika 
managerske revolucije in zgodovina managementa 
ter Barbara Komel za najboljšo magistrsko (znan-
stveno) nalogo z naslovom Promocija in dejavniki 
izbire srednje šole.

Drugo dejanje: razglasitev zmagovalca študent-
skega natečaja. FM je v začetku marca 2011 
skupaj s podjetjema Elan in Original objavila 
študentski natečaj Predstavitev nove jadrnice Elan 
210 skozi interaktivne medije in komunikacijska 
orodja, na zaključni prireditvi v koprskem gledali-
šču pa so razglasili zmagovalca. Prodekan za znan-
stvenoraziskovalno delo izr. prof. dr. Mitja Ruzzier 
je ob tej priložnosti predstavil sodelovanje fakultete 
z gospodarstvom in združenje Alumni FM, nato pa 
skupaj s predstavnikoma podjetij Elan in Original 
– direktorjem prodaje v Elanu Lukom Kepcem in 
kreativnim direktorjem agencije Original Benjami-
nom Ivančičem – predstavil zmagovalno ekipo. 
S predstavitvijo sta navdušili dve ekipi. V prvi so 
možgane viharili Blaž Intihar, Maja Olip in Nika 
Šaruga, v drugi pa Matjaž Derin, Klemen Zonta, 
Uroš Jakomin, Dušan Podpečan in Erik Stojković.

Tretje dejanje: podelitev nagrad za najboljši 
prispevek na konferenci. V sklopu Dni FM je pote-
kala tudi tradicionalna, že 8. konferenca FREM – 
Festival raziskovanja, ekonomije in managementa. 
To je strokovna konferenca, namenjena predstavi-
tvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih 
na področju strokovnega raziskovalnega dela v 
managementu in ekonomiji. Tematika letošnje 
konference je povezovala inovativnost, proizvo-
dnjo in management pri vzpostavljanju okolja za 

Dnevi Fakultete za management
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spodbujanje poslovne odličnosti. Predstavljenih je 
bilo 51 prispevkov. Letos je bilo prvič podeljeno 
tudi priznanje za najboljši prispevek na konferenci. 
Prejela sta ga Monika Žokalj za prispevek Ženske 
v menedžmentu v Sloveniji in po svetu ter Boris 
Tomazin za prispevek Povezovanje podjetij za 
visoko dodano vrednost.

Za glasbene vložke so poskrbeli Akademski pevski 
zbor Univerze na Primorskem ter glasbenici Maša 
Tiselj in Tanja Pečenko. 

… gradimo prihodnost

Podoba čustev
Razstava, razstava in še enkrat razstava. V Kopru smo prostore naše fakultete na Trgu Brolo 
polepšali z likovnimi deli dijakinj in dijakov prvega, drugega in tretjega letnika likovne smeri 
Gimnazije Koper. Razstavili smo jih že petič. »Razstava je odraz raziskovanja vizualnih svetov, ki 
jih kot likovni ustvarjalci oblikujemo, kot gledalci pa predvsem občudujemo in doživljamo,« je ob 
odprtju razstave z naslovom Trompe d'oeil povedal mentor Matej Kocjan.

Drugič pa je svoje fotografije na ogled postavil dr. Borut Likar, izredni profesor na naši fakul-
teti. Razstava fotografij Ples prazničnih luči prikazuje praznične luči skozi fotografski objektiv, ki 
išče drugačne poglede.

V študijskem središču v Celju je svoja umetniška dela razstavila naša študentka Dolores Ponoš.
Znanost in umetnost torej gresta z roko v roki in na svet tako gledata s pisanimi očmi, dodaja-

mo na koncu še dekanjine besede ob teh dogodkih.



V letu 2011 je fakulteta organizirala MIC že 
dvanajstič zapored. Po letih gostovanj v Španiji, 
Tuniziji in Turčiji se je MIC v letu 2011 spet vrnil 
v Slovenijo, v Portorož. Zelo aktualna tematika 
konference o upravljanju trajnostnega razvoja (z 
uradnim naslovom Managing Sustainability?) je po-
vezala različne poglede sodelujočih, ki so predsta-
vili svoje prispevke, ali izmenjali svoja mnenja na 
okrogli mizi, ali sodelovali na delavnicah.

Kritično razmišljajte in ustvarjalno sodelujte
Tako je udeležence konference na otvoritvi pozval 
vodja programskega odbora dr. Janez Šušteršič, 
potem ko je predstavil pomen naslova konferen-
ce – Managing Sustainability? Vprašaj namreč 
pomeni ravno kritičen odnos in aktivno razmišlja-
nje o trajnostnem razvoju. Navzoče sta pozdravila 
tudi novoizvoljeni rektor Univerze na Primorskem 
dr. Dragan Marušič in dekanja FM dr. Anita 
Trnavčevič.

»Porajajo se mi dvomi, ali ni morda trajnostni ra-
zvoj zaradi svoje aktualnosti nekoliko banaliziran, 
razvrednoten in da diskurz o tem teče bolj zaradi 
aktualnosti kot pa zaradi dejanskega interesa.«
dr. Anita Trnavčevič

Pozdravnim nagovorom je sledilo uvodno preda-
vanje zaslužnega profesorja z britanske univerze 
iz Batha in predsednika britanske nacionalne 
komisije v okviru Unescove koordinacijske skupine 
za izobraževanje za trajnostni razvoj dr. Williama 
Scotta. Predaval je o trajnostnem razvoju univerze.

»Učiti se moramo iz prihodnosti. Univerze morajo 
svoje poučevanje premakniti iz konteksta prete-
klosti v kontekst prihodnosti: učiti študente na 
podlagi ugotovitev iz preteklosti, ki so postavljene 
v prihodnost.«
dr. William Scott

Tradicionalna …
Fakulteta za management spodbuja povezovanje raziskovalcev znotraj fakultete z raziskovalci iz drugih 
ustanov v Sloveniji in tujini. Prizadeva si vzpostaviti kakovosten znanstveni dialog in krepiti sodelovanje 
med njimi. Željo postati povezovalec vseh teh dejavnosti uresničuje z mednarodno znanstveno 
konferenco MIC (Management International Conference), ki vsako leto novembra postane stičišče razprav 
znanstvenikov z vsega sveta. 

Mednarodna znanstvena konferenca MIC
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Dolgoročne vizije niso nagrajene
Drugi dan konference se je začel s plenarnim 
predavanjem profesorja ter predstavnika podiplom-
skega študijskega programa o globalnem vodenju 
in trajnostnem razvoju na ameriški univerzi Hawaii 
Pacific dr. Arta Whatleyja. Predaval je o prihaja-
jočih spremembah na področju izobraževanja v 
managementu z vidika trajnostnega razvoja.

»Cela univerza – profesorji, drugi zaposleni, 
infrastruktura – mora dajati dober zgled podpore 
konceptom in teorijam trajnostnega razvoja, tako 
da se trajnostno povezuje z okoljem ter ustvarja 
nove vsebine in daje nova znanja.« 
dr. Art Whatley

Pod vodstvom dr. Roberta Biloslava z Univerze na 
Primorskem je potekala okrogla miza o oblikovanju 
politik oziroma vodenju sprememb na področju 
trajnostnega razvoja. Z njim so razpravljali ugledni 
gostje: evropski komisar za okolje dr. Janez Po-
točnik, klimatologinja in profesorica z ljubljanske 
univerze dr. Lučka Kajfež Bogataj ter ekonomist in 
profesor s primorske univerze dr. Janez Šušteršič. 
Sodelujoči so predstavili svoj osebni pogled na 

ta proces oblikovanja politik, njegove omejitve, 
pa tudi različne metode, s katerimi ga je mogoče 
uspešno upravljati. Razvila se je živahna razprava, 
dobršen del pogovora pa je bil posvečen oviram pri 
vpeljevanju trajnostnih politik.

»Čeprav imajo nevladne organizacije in civilna 
družba pozitivno in pomembno vlogo v tem pro-
cesu, imajo vlade in politiki vitalno vlogo, vendar 
(politični) sistemi, v katerih živimo, žal ne nagra-
jujejo politikov, ki imajo dolgoročno vizijo.«
dr. Janez Potočnik

»Ali je mogoče pričakovati, da bodo politiki v 
neki državi uspešno uvedli trajnostne politike, če 
tega ne bodo storili tudi v drugih državah? Imamo 
globalne probleme, vendar nimamo globalnih 
politikov.«
dr. Lučka Kajfež Bogataj

Dejavnosti, ki so potekale v okviru konference, 
so dale številne rešitve, pobude, ideje, smernice, 
kljub temu pa je ostalo še veliko odprtih vprašanj, 
ki bodo odgovore morda dobila na naslednji, 13. 
konferenci MIC.

… vendar zazrta v prihodnost

Fakulteta za management je v letu 2011 
kot soorganizatorka sodelovala še pri dveh 
konferencah. S Fakulteto za turistične študije 
– Turistico že tradicionalno organizira mednaro-
dno konferenco Management, izobraževanje in 
turizem: solidarnost za socialni kapital v Por-
torožu. S Fakulteto za izobraževanje diplomira-
nih pravnikov in diplomiranih ekonomistov za 
vodstvene kadre iz Novega Sada Alfa univerze 
Beograd pa je letos prvič organizirala 1. med-
narodno študentsko konferenco, ki je potekala v 
okviru tradicionalne konference LeMiMA 2011. 
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Dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru IRIS.M, so 
temeljno in aplikativno raziskovanje ter dejavnosti 
tržne narave, ki se financirajo različno – s kotizaci-
jami, donacijami sponzorstvi in plačili posameznih 
storitev. Mednje spadajo: svetovanje podjetjem in 
zasebnikom, izvedba seminarjev in drugih oblik 
izobraževanja ali usposabljanja ter organizacija 
konferenc.  

Raziskovalne študije, izobraževanje in seminarji 
so najpogostejše oblike sodelovanja FM s podjetji. 
Sodelovanje traja različno dolgo, odvisno od potreb 
podjetja in zahtevnosti projekta. Lahko je eno- ali 
večletno oziroma t. i. krovno sodelovanje, ki zaje-
majo več manjših projektov. 

Najpomembnejši partnerji takega strateške-
ga sodelovanja so Banka Koper, PLAN e, Iskra 
Avtoelektrika, Inovatorski center ASI – zavod za 
spodbujanje inovativnosti in Atech elektronika. 
Glede kontinuitete sodelovanja je treba med 
organizacijami izpostaviti Agencijo za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije, med večjimi 

družbami pa poleg Banke Koper še Luko Koper in 
Drogo Kolinsko.

Poudariti je treba, da sodelovanje ne ostaja 
samo na papirju, temveč se uspešno udejanja z 
različnimi dejavnostmi. Nekatere so predstavljene 
v nadaljevanju.

Sončne elektrarne so dobra naložba
Zdravo okolje in pridobivanje energije iz obno-
vljivih virov postajata vse bolj pomembna, če ne 
nujno potrebna. Eden od teh virov so tudi sončne 
elektrarne. 

Naložba v sončno elektrarno ni le okolju prija-
zna, temveč tudi dolgoročna in zanesljiva finančna 
naložba. Toda vsaka naložba zahteva dobro obve-
ščenost in tehten premislek, preden se odločimo 
za gradnjo. 

FM je organiziral izobraževalni seminar z naslovom 
Kako postaviti in financirati sončno elektrarno?, 
na katerem so strokovnjaki z različnih področij 

predstavili postopke postavitve in financiranja 
sončne elektrarne. Mag. Peter Vrečar, vodja proda-
je za Slovenijo v Bisolu, in Miran Lesjak, odgovor-
ni projektant v Bisolu, sta povedala, kaj je sončna 
elektrarna, zakaj se izplača vlagati vanjo in kako 
deluje. Mag. Nataša Černila Zajc z Eko sklada, 
sektor za kreditiranje, je predstavila razne oblike 
sofinanciranja pri postavljanju sončnih elektrarn. 
Miloš Vignjević, vodja oddelka za projektna finan-
ciranja pri UniCredit Banki Slovenija, pa je pred-
stavil možnosti financiranja in kreditiranja naložbe. 
Matej Guštin z Združenja slovenske fotovoltaične 
industrije je po kratki predstavitvi združenja nekaj 
besed namenil trendom v fotovoltaiki v Evropi.

Povezovanje s poslovno prakso …
Fakulteta za management želi povečati prepoznavnost fakultete in njenih zaposlenih v smislu 
raziskovalnih in tržnih dejavnosti ter bolj izpostaviti strokovne kompetence zaposlenih in povezanost s 
poslovno prakso. Ker smo združeni močnejši in je v slogi moč, smo dosedanjo dejavnost inštitutov in 
centrov povezali v enoten inštitut: Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu – IRIS.M.

IRIS.M

mag. Peter Vrečar



Nesodne oblike reševanja sporov  
je treba udomačiti
Je bila vodilna misel Metke Penko Natlačen, 
strokovne vodje projekta o alternativnem reševanju 
delovnih sporov in generalne sekretarke Stalne 
arbitraže pri GZS, ki je predavala na strokovnem 
seminarju z naslovom Alternativno reševanje 
delovnopravnih sporov: primerjava mediacije in 
arbitraže v delovnih sporih. Na seminarju, ki sta 
ga organizirala Fakulteta za management in Pravni 
inštitut Znanstveno-raziskovalnega središča, je 
predavala tudi mag. Tadeja Vengar, mediatorka in 
direktorica Zavoda PaMet.

Predavateljici sta predstavili možnosti reševanja 

delovnih sporov v slovenskem pravu in tradiciji, 
pri čemer sta izpostavili temeljne razlike, pred-
nosti in slabosti mediacije in arbitraže v delovnih 
sporih. Posebno pozornost sta namenili ključnim 
dejavnikom pri reševanju sporov, kot so nasprotja 
interesov, pomembnost komunikacije, reševanje 
problemov ter konfliktov, faze in značilnosti proce-
sa, razmerje moči med strankami, vpliv čustev in 
vsebino poravnave med strankama.

Vsaka odločitev zaposlenih se kaže v likvidnosti 
in stroških financiranja
V zaostrenih gospodarskih razmerah je zagotavlja-
nje ustrezne likvidnosti še težavnejše kot kdaj koli 
prej. Majhnemu podjetju in samostojnemu podje-
tniku denar omogoča normalno poslovanje, zaradi 
omejene posojilne sposobnosti pa je zagotavljanje 
ustrezne likvidnosti težava.

Različni vidiki te zelo pereče aktualne problematike 
so bili predstavljeni na strokovnem seminarju z na-
slovom Majhna podjetja in samostojni podjetniki: 
kaj lahko naredite za izboljšanje vaše kratkoročne 
likvidnosti, ki ga je organizirala Fakulteta za mana-
gement v sodelovanju z Banko Koper.

  … povečuje prepoznavnost fakultete

Dr. Igor Stubelj, predavatelj na FM in strokov-
njak za poslovne finance, je predstavil učinkovito 
upravljanje z obratnim kapitalom, s katerim 
zagotavljamo nižje stroške poslovanja podjetja in 
obenem povečujemo njegovo uspešnost. Predstav-
nika Banke Koper – Katja Babič Kaligarič in Mitja 
Černetič – pa sta predstavila inovativne sodobne 
produkte kratkoročnega financiranja, ki jih majhna 
podjetja in samostojni podjetniki uporabljajo za 
izboljšanje kratkoročne likvidnosti.

dr. Igor StubeljMetka Penko Natlačen
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Trgi jugovzhodne Evrope še ne dovolj izkoriščen 
potencial slovenskih podjetij
Trgi jugovzhodne Evrope so za internacionalizacijo 
slovenskega gospodarstva velik potencial. Na teh 
trgih bi morali dosegati še večje sinergije, bolj 

upoštevati lokalne značilnosti in standarde kako-
vosti, izkoristiti poznavanje kulturoloških navad 
in trga ter imeti proaktiven management. Zane-
mariti pa ne smemo niti kakovostnega upravljanja 
intelektualne lastnine in posledično zaščito naših 
blagovnih znamk.

To so bile stične točke udeležencev prve v nizu 
razprav, ki jo je vodil dr. Dragan Kesič, strokov-
njak za mednarodno poslovanje, management 
in marketing ter izr. prof. na FM. K razpravi je 
povabil mag. Ernesta Gortana, predsednika uprave 
Intereurope, Mileno Štular, izvršno direktorico 
Mercatorja za globalno nabavo, Draga Kavška, 
predsednika uprave Fructala, ter dr. Danilo Djokić, 
strokovnjakinjo za gospodarsko in statusno pravo 
in docentko na FM.

Trgi območja jugovzhodne Evrope so za sloven-
sko gospodarstvo strateško pomembni, zato bo 
treba v prihodnje celostno delovati še bolj načrtno, 
resno, odločno in zavzeto.

»Naša prednost je, da dobro poznamo trg in so 
zato tveganja manjša, vendar pa se ne smemo 
precenjevati.«
Milena Štular

»Mednarodni standardi so sicer vzpostavljeni,  
a v praksi ni vedno vse tako lepo.«
Drago Kavšek

Kitajska kot priložnost in izziv za slovenska 
podjetja
Izjemen gospodarski vzpon Kitajske v zadnjih 
treh desetletjih v marsičem piše na novo pravila 
mednarodne trgovine in procesov globalizacije v 
najširšem smislu. Sproža vrsto vprašanj po vsem 
svetu, obenem pa odpira nove priložnosti za sode-
lovanje in izmenjavo. 

O gospodarskem vzponu Kitajske in prihodnosti 
globalizacije, o načrtih in strategiji za prihodnje 
desetletje, o vlogi zahodnih multinacionalk, o pri-
zadevanju Kitajske na področju visokih tehnologij 
ter o priložnostih, izkušnjah in pasteh za slovenska 
podjetja so na drugem srečanju razpravljali mag. 
Nataša Turk, vodja področja za Azijo, Center za 
konkurenčnost z Gospodarske zbornice Slovenije, 
mag. Boštjan Polajžer, vodja marketinga pri podje-
tju Etol, in izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal s FM, ki je 
razpravo tudi povezoval.

Izkušnje drugih …
Fakulteta za management si prizadeva vzpostavljati tesnejše vezi s slovenskimi podjetji z namenom 
hitreje in uspešneje prenašati znanje sodobnega managementa v prakso, izmenjavati izkušnje  
in krepiti medsebojno dolgoročno sodelovanje, s tem pa krepiti vlogo in ugled fakultete v slovenskem  
in tudi širšem prostoru. Zato je v letu 2011 organizirala strokovna srečanja na temo  
Izzivi in priložnosti na hitro razvijajočih se trgih. 

Strokovna srečanja

Eugene Young
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»Treba je dobro premisliti, zakaj in kako sode-
lovati s Kitajci. Danes je namreč Kitajska zelo 
nasičena. Ustanoviti eno podjetje ni lahko, čeprav 
mogoče še vedno lažje kot na evropskem trgu, saj 
je potrebno manj birokracije.«
mag. Boštjan Polajžer

»Kitajska ima danes na eni strani ogromno ino-
vacij, ogromno prizadevanj po izboljšavah za čim 
boljši razvoj gospodarstva. Na drugi strani pa je 
ogromno ljudi, ki od tega vzpona še vedno nimajo 
nič. Zato je socialno bolj vključujoča rast največji 
izziv za prihodnost.«
izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

Za uspešno delovanje na kitajskem trgu je potreb-
na dolgotrajna prisotnost, sposobnost sledenja 
hitrim spremembam ter kitajskim razvojnim 
aspiracijam.

Uspeh na ameriškem trgu je vstopnica  
za druge tuje trge
»Zakaj so slovenska podjetja tako malo navzoča in 
zastopana na trgu ZDA?« je bilo izhodiščno vpra-
šanje tretjega strokovnega srečanja. V razpravi, 
ki jo je vodil dr. Dragan Kesič, izredni profesor za 
mednarodno poslovanje, management in marke-
ting s FM, so sodelovali mag. Ajša Vodnik, izvršna 
direktorica Ameriške gospodarske zbornice, Iztok 
Novak, direktor za območje ZDA, Kanade in Me-
hike v podjetju Kolektor, Davor Jakulin, direktor in 
lastnik podjetja ATech elektronika, ter Domen Boč-
kor, direktor podjetja Tomos Invest. Na povabilo se 
je odzval tudi namestnik veleposlanika Združenih 
držav Amerike v Republiki Sloveniji Eugene Young, 
ki je navdušil z dobrim znanjem slovenščine.

Mag. Ajša Vodnik je povedala, da Slovenija res 
ne izkorišča vseh možnosti, zato je treba predvsem 
navdušiti vlagatelje, da bi se bolj pojavljali na 
ameriškem trgu. Ovire za ameriške vlagatelje so 
še koruptivnost, obremenjenost plač v Sloveniji, 

pridobivanje ustreznih dovoljenj. Davor Jakulin 
meni, da je tudi zakonodaja ena od ovir slovensko-
ameriškega sodelovanja.

V razpravo se je vključil tudi namestnik ameri-
škega veleposlanika v Sloveniji Eugene Young, ki 
je povedal, da si želi več poslovnega sodelovanja, 
več naložb na obeh straneh. Meni, da bi bilo za 
Slovenijo dobro, da se države ne bi toliko vmešava-
la v gospodarstvo. 

»Z Američani je relativno težko delati, ker so zelo 
hitro odzivni in to pričakujejo tudi od drugih. De-
lajo izredno intenzivno, so zelo dosledni. Prepriča-
la me je predvsem njihova socialna kompetenca.«
Davor Jakulin

»Prednost Američanov je predvsem v njihovem 
dojemanju časa. So hitrejši, zato imajo višjo 
dodano vrednost. Američani so razvili managerski 
odnos in to jim pomaga obvladati trg.«
Iztok Novak 

Srečanja so odmevna, zato fakulteta prakso 
zanimivih in poučnih razprav nadaljuje tudi v letu 
2012, bo tako že četrta razprava z naslovom Indi-
ja: priložnosti in izzivi za slovenska podjetja.

… širijo naša obzorjaMilena Štular in Drago Kavšek
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»Morda so nove razmere poslovnega okolja pravi 
trenutek, da začnemo sodelovati, prestopati 
navidezne meje (»vrtičkov«, institucij, držav) in 
se spraševati, kaj lahko sami prispevamo k boljši 
sedanjosti in prihodnosti. Pravi trenutek za razmi-
slek o kvaliteti in ne več kvantiteti.« 
izr. prof. dr. Mitja Ruzzier
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo

»Vključevanje naših študentov v raziskovalno delo 
na fakulteti je pomemben del njihovega izobraže-
vanja. S tem študente usmerjamo in jim poma-
gamo, da pripravijo dobre dispozicije, napišejo 
boljše naloge in ne nazadnje s svojimi prispevki 
tudi uspešno sodelujejo na raznih konferencah.« 
doc. dr. Bojan Nastav
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo 
študentov 

V letu 2011 je fakulteta izvajala 23 nacionalnih 
programov in projektov. V okviru mednarodnih 
programov in projektov je vključena v 7. okvirni 
program, poleg tega pa kot soizvajalka sodeluje 
tudi pri projektih v okviru programov Central Euro-
pe, Interreg IVC, Life Long Learning Programme, 
Tempus.

V nadaljevanju sta predstavljena dva odmevnej-
ša raziskovalna/razvojna projekta. 

Kako dvigniti inovativnost podjetij v Sloveniji
Fakulteta za management je v sodelovanju s Fakul-
teto za računalništvo Univerze v Ljubljani izvedla 
raziskovalni projekt Referenčni model inoviranja 
– model celovitega obvladovanja inovacijskih 
procesov v podjetjih. Glavne ugotovitve projekta 
so: Inovativnost slovenskih podjetij je slabša, kot 
prikazujejo najpogosteje uporabljani statistični ka-
zalniki. Slovenija je predvsem država inovacijskih 
sledilcev. Glede na inovacijske možnosti so gospo-
darski rezultati v primerjavi z drugimi državami EU 

nesorazmerno nizki. Pomembna je tudi ugotovitev, 
da visokotehnološka podjetja slabo obvladujejo 
inovativnost – celo slabše kot nizkotehnološka. 

Slovenski predelovalci so predvsem dobavite-
lji proizvodov za nadaljnjo predelavo. Podobno 
zaostajanje inovacijskih in gospodarskih rezultatov 
smo opazili tudi v storitvenem sektorju. Ugotavlja-
mo, da v slovenskih podjetjih prevladuje strategija 
sledilcev tržnih proizvodov, medtem ko je inovacij 
poslovnega modela, ki so temelj najuspešnejših 
mednarodnih storitvenih podjetij, premalo. 

Izsledki kažejo, da pravilno vlaganje (finančno in 
nefinančno) v obvladovanje ustvarjalnosti, raziskav 
in razvoja ter inovativnosti vodi do pozitivnih 

Multidisciplinarne raziskave …
Na Fakulteti za management želimo ustvarjati znanje, ki je tudi uporabno, ki je koristno za družbo.  
Ta želja poganja naše dejavnosti in narekuje pestrost raziskovalnih področij. Naše raziskave so uporabne, 
naši raziskovalni projekti so zasnovani okoli vprašanj, ki vplivajo na družbo, tako v sedanjosti kot  
v prihodnosti.

Raziskovanje

dr. Borut Likar
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gospodarskih rezultatov. To je opazno predvsem 
v majhni skupini inovacijsko vodilnih podjetij, ki 
precej odstopajo v pozitivnem smislu.

Predvsem je v podjetjih nujno povečati inovacij-
sko kulturo in ozračje. To je povezano s konkre-
tnimi dejavnostmi: postavljanje velikopoteznih (a 
realnih) inovacijskih ciljev, prepoznanje priložnosti 
in generiranje invencij, obvladovanje sistema mate-
rialnega in nematerialnega nagrajevanja, razisko-
valno delo, inovacijsko/raziskovalno sodelovanje 
znotraj podjetja in z okoljem ter seveda obvladova-
nje tveganja in dejavnikov, ki ovirajo inovativnost. 

Ugotavljamo, da različne skupine podjetij kažejo 
različne vzorce obvladovanja inovacijskih procesov. 
To zahteva različno usmerjanje inovacijske politike 
– tako na ravni podjetja kot države.

Država mora intenzivno spodbujati inoviranje 
tudi v nizko- (in srednjenizko-) tehnoloških in 
storitvenih panogah, saj bi izboljšanje inovativnosti 
v teh panogah močno povečalo BDP. To seveda ne 
pomeni, da v visokotehnološke panoge v Sloveniji 
ni smiselno vlagati, vendar je potrebno za to precej 
boljše obvladovanje raziskovalnih, inovacijskih in 
poslovnih procesov ter nujna inovacijsko-podjetni-
ška državna infrastruktura.
dr. Borut Likar, Marko Ropret, mag. Peter Fatur

Komuniciranje, informiranje in vodenje  
za manjša podjetja na enem mestu
To je spletni portal MIKROBIZ, ki popolnoma 
brezplačno in na enem mestu ponuja vse potrebne 
informacije, pripomočke in orodja za ustanavljanje, 
komuniciranje in vodenje podjetja. Gre za še en 
zelo uspešen projekt FM, ki je nastal v sodelovanju 
med našo fakulteto, Zavodom Republike Slove-
nije za zaposlovanje in zunanjimi podizvajalci. 
Projekt je v prvi fazi sofinanciral Evropski sklad za 
regionalni razvoj, poznejši razvoj pa je sofinancira-
la Banka Koper, ki je sodelovanje s fakulteto nato 
razširila še na druga področja.

 Vsebino tega odmevnega projekta, ki je plod 
slovenskega znanja in razvoja, sestavljajo trije 
moduli: baza znanja z interaktivnim vodnikom po 
pisanju poslovnega načrta, pripomočki za vodenje 
podjetja ter sodelovanje in mreženje med podjetji 
za razvoj in podporo novih poslovnih idej. Spletni 
portal je primer inovativnega en pristop informa-
cijske celovitosti in rešitev računalništva v oblaku 
ter odgovarja na sodobne trende informacijske 
pismenosti.

 Vizija portala, ki se razvija pod vodstvom 
izr. prof. dr. Mitje Ruzzierja, je jasna: portal naj 

… imajo pomemben vpliv na družbeno okolje

postane stična točka celotnega (sprva slovenskega) 
podjetniškega podpornega okolja in informacij (mo-
dul baza znanja) ter informacijski sistem in orodje 
za vodenje manjših podjetij (modul mreženja in 
aplikacij), vse vsebine pa bo postopno mogoče 
uporabljati na pametnih telefonih in izbranih tujih 
trgih.

 Projekt Mikrobiz se razvija še naprej, v smeri 
funkcionalnosti, partnerstev oziroma večjezičnosti 
(dogovarjamo se za sodelovanje z italijanskimi in 
avstrijskimi raziskovalnimi institucijami, prijavlja-
mo se na projekte EU in druge projekte). V portal 
Mikrobiz je od njegove vzpostavitve novembra 
2010 do danes vključenih več kot 1300 različno 
aktivnih posameznikov in organizacij.
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Namen združenja Alumni FM je povezati nekdanje, 
sedanje in bodoče študente naše fakultete in z njo 
povezane osebe, omogočiti povezovanje študija s 
prakso ter vsebinsko krepiti fakulteto. Zato v okviru 
združenja pripravljamo predstavitve podjetij, okro-
gle mize, delavnice in različne razprave. Pomemb-
na stebra združenja sta tudi klub ambasadorjev 
FM in mreža Alumni FM. 

Nekaj najbolj zanimivih utrinkov z zgolj peščice 
dogodkov, ki so potekali v letu 2011 v okviru zdru-
ženja Alumni FM je nanizanih v nadaljevanju. 

»Prek ›head hunterjev‹ iščemo najboljše talente 
na trgu, ki jim ob prihodu v podjetje ponudimo ja-
sno določen sistem nagrad, bonuse, hitro možnost 
napredovanja, vodenje oddelkov, podjetja. Vsak 
zaposleni je ciljno usmerjen in osebni razvojni 
programi so pripravljeni za vsakogar posebej.« 
Matej Potokar, direktor Microsoftovih poslovnih 
rešitev za trg srednje in vzhodne Evrope, v gostu-
jočem predavanju

»Obeta se konfliktna situacija, če ne bomo imeli 
jasne strategije države, kar lahko posledično 
vpliva tudi na poslovanje Kada in Soda.«
mag. Anja Strojin Štampar, članica uprave 
Kapitalske družbe, na okrogli mizi Upravljanje 
državnih naložb

»Stopite iz vrste, bodite iznajdljivi in borbeni, 
pustite Facebook in raziskujte! Naučite se poslov-
nega bontona in etike, pisne in ustne poslovne 
komunikacije in si ustvarite mrežo poznanstev, 
ki vam bo prišla prav, ko boste iskali prvo 
zaposlitev«. 
Olga Franca, direktorica zdravstvenih zavarovanj 
zavarovalnice Adriatic Slovenica, na okrogli mizi 
Zaposlovanje v bankah in zavarovalnicah

»Moja služba je najlepša služba, čeprav od mene 
zahteva 24-urni delavnik vsak dan v tednu.« 
Lojze Milosavljevič, manager in skavt severnoame-
riške košarkarske lige NBA, gost iz prakse

Ohranjati stike in spletati nove vezi …
Na naše diplomante smo zelo ponosni. Z njimi sodelujemo in se povezujemo prek združenja Alumni FM. 
Mnogi med njimi imajo pomembno vlogo v poslovnem svetu, tako v Sloveniji kot v tujini. Ob tem pa še 
vedno prispevajo k uspešnosti fakultete na različnih področjih.

Alumni FM

Lojze Milosavljevič

mag. Anja Strojin Štampar
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»Predstavniki generacije Y smo radi nekaj poseb-
nega. Radi imamo besede, kot so: zabava, pohva-
la, fleksibilnost, priznanje, napredovanje, osebni 
razvoj in razumevanje. Ne maramo pa besed: 
rutina, hierarhija, nerazumevanje, avtoriteta.«
Žiga Vavpotič, strokovni direktor Zavoda Ypsilon, 
v tematski razpravi Generacija Y – z njo je težko, 
vendar je edina, ki lahko reši svet!

»Julian Assagne je ponudil veliko količino dobre-
ga vina, vendar ni ponudil jagodnega izbora.« 
mag. Mirko Cigler, namestnik političnega direktor-
ja za načrtovanje politik z Ministrstva za zunanje 
zadeve, na okrogli mizi WikiLeaks – nespodobna 
radovednost ali demokratična inovacija?

Karierne priložnosti. V okviru kariernega centra fakulteta spodbuja svoje študente, da o možno-
stih zaposlitve in poslovne kariere začnejo razmišljati že v času študija. 

FM je omogočil študentom brezplačno udeležbo (sicer plačljivega) 23. foruma odličnosti in • 
mojstrstva z naslovom Vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje pri uveljavljanju univer-
zalne odličnosti in mojstrstva na Otočcu.
FM je omogočil predstavitev natečaja Banke Koper pod nazivom • Predstavi idejo!
FM je v začetku marca 2011 skupaj s podjetjema Elan in Original objavil študentski natečaj • 
Predstavitev nove jadrnice Elan 210 skozi interaktivne medije in komunikacijska orodja.
Na FM je potekal posvet z naslovom • Na globalni trg s produkti prihodnosti, na katerem so 
predstavniki Inštituta za fizikalno biologijo in podjetja Venturia vabili h kasnejšemu poslovnemu 
sodelovanju študente, ki želijo sistematično pristopiti k razvoju in trženju poslovnih idej.
FM je pripravil interaktivne delavnice o uspešnem iskanju zaposlitve.• 
Za študente FM so predstavniki Precision Marketing Group iz Združenih držav Amerike predsta-• 
vili izjemno priložnost za opravljanje (plačane) strokovne prakse v teksaškem Austinu. 
V vseh študijskih središčih je FM organiziral predstavitev Henklovega natečaja za izdelavo • 
koncepta za izdelek Henklove blagovne znamke ali koncept za inovativno tehnologijo.

… pomeni postajati močnejši
mag. Mirko Cigler

Žiga Vavpotič



Njegovo predavanje, ki je bilo rezultat sodelovanja 
med članicami primorske univerze Fakulteto za 
management, Fakulteto za matematiko, nara-
voslovje in informacijske tehnologije, Inštitutom 
Andrej Marušič ter Mestno občino Koper, je priva-
bilo številne gospodarstvenike in finančnike, ki so 
glavno dvorano Pretorske palače napolnili do za-
dnjega kotička. Rdeča nit predavanja so bili vzroki 
in posledice finančne krize. Zakrajšek je kot član 
Ameriške centralne banke namreč imel neposreden 
vpogled v samo središče gospodarskega vzpona in 
padca v 21. stoletju. 

Finančni sistem nosi del krivde za razmere, 
ki jih imamo
V svojem predavanju je predstavil svoj pogled na 
evropsko finančno krizo. Bančni strokovnjak je 
priznal, da nosi finančni sistem del krivde za raz-
mere, v katerih se je znašla svetovna ekonomija. 

Spregovoril je tudi o javnofinančnih razmerah 
v svetu in o posledicah, ki jih grška kriza lahko 
ima za evro, ter se dotaknil  vprašanja prihodnosti 

evrskega valutnega območja. Po njegovih bese-
dah mora biti Evropska unija pripravljena tudi na 
najslabši možni scenarij, kot strukturne rešitve pa 
je navedel krepitev enoglasnega institucionalnega 
okvira znotraj območja evra in transparentnost 
glede stanja bank. Rešitev je v finančni konsolida-
ciji najbolj ranljivih držav, četudi za ceno ostrih in 
nepriljubljenih ukrepov. Pri tem pa konsolidacija 
ne bi smela temeljiti zgolj na rezih, ampak bi bilo 
treba omogočiti večjo fleksibilnost zaposlovanja ter 
spremeniti strukturo davkov. Poleg tega bi morala 
trdnejša nacionalna gospodarstva spodbujati celo-
tno povpraševanje v regiji. 

»Veliko je bilo hazardiranja, hkrati pa pomanjklji-
vega nadzora. Centralne banke imajo vedno manj 
časa in instrumentov. Situacija je resna, morali 
bomo postati bolj strogi do sebe in v igro vključiti 
lastno odgovornost, kar Američani poimenujejo 
›you have to have skin in the game‹.«
Egon Zakrajšek

Egon Zakrajšek
V času, ko so množice nezadovoljnih začele preplavljati ulice in trge vse od vzhoda do zahoda,  
od severa do juga ter zahtevale osnovne pravice oziroma demokracijo v pravem pomenu,  
je Koper obiskal drugi človek Ameriške centralne banke. Dr. Egon Zakrajšek.

Predavanja strokovnjakov

dr. Egon Zakrajšek

prof. dr. Dragan Marušič
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Na politični ravni je Zakrajšek poudaril zlasti ukre-
pe glede krepitve institucionalnega okvira znotraj 
območja evra, ki bi moralo nastopati bolj suvereno 
in enoglasno. Prav tako bi bilo treba opravljati 
redne in kredibilne stresne teste bank, informacije 
o testih pa bi morale biti javno dostopne. Vendar 
tudi ti ukrepi morda ne bi zadostovali, če bi vmes 
propadla kakšna večja finančna ustanova. Zato je 
potreben tudi »plan b«, ki bi omogočil prestruktu-
riranje dolga, če se dolg ene ali več držav izkaže 
za nevzdržnega, je poudaril Zakrajšek. Tukaj pa se 
lahko pokaže prednost Amerike, ki je bolj enotna 
in odločna kot pa večinoma zbirokratiziran Bruselj 
z veliko družino narodov, katerih predstavniki se 
težko hitro in učinkovito o nečem dogovorijo.

Po predavanju se je razvila zanimiva razprava s 
strokovnjaki iz gospodarstva – med njimi je bil tudi 
Japec Jakopin iz podjetja Seaway – ter z drugimi 
gosti. Razpravo je povezoval izr. prof. dr. Primož 
Dolenc, predstojnik katedre za poslovne vede na 
FM. Posebnost razprave je bilo razbitje neka-
terih mitov o finančni krizi, posebno tistih, ki v 
strukturno izjemno kompleksne strategije reševanja 
problemov vnašajo poenostavljeno razumevanje 
sveta in s tem preprečujejo izvajanje racionalne 
ekonomske politike.

Egon Zakrajšek je …
Pomočnik direktorja oddelka za mone-
tarne zadeve in vodja sektorja za analizo 
bančnega sistema oziroma drugi človek 
pri Ameriški centralni banki. Je eden ti-
stih Slovencev, ki so se z znanjem prebili 
v svetovni institucionalni vrh na svojem 
področju. Po doktoratu iz ekonomije na 
newyorški univerzi leta 1995 je postal 
član tamkajšnje centralne banke, v 
njenem ožjem vodstvu (Fed) pa posluje 
že deset let.  
Zadnji pet let je desna roka predsednika 
Feda Bena Bernankeja. Med drugim je 
bil v centru odločanja, ko je Fed z mo-
netarnimi ukrepi reševala gospodarstvo 
najprej po šoku 11. septembra 2001 in 
potem v največji svetovni gospodarski 
recesiji od gospodarske depresije 30. let 
prejšnjega stoletja.  
Vso svojo profesionalno kariero je prav-
zaprav preživel med nadzorniki bančne-
ga sistema.

Ste vedeli?  
Da je bil Zakrajšek na kalifornijski 
univerzi v študijskem letu 1986/1987 
študent našega sedanjega rektorja prof. 
dr. Dragana Marušiča.
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Namen konference je bil vzpostaviti konstruktiv-
no razpravo o trenutnem stanju in trendih, ki se 
kažejo na prometnem in telekomunikacijskem 
področju in v sinergiji obeh ter tako približati vlogo 
telekomunikacijskega in logističnega področja za 
prepoznavnost in napredek razvoja Slovenije. Svoje 
poglede, znanja in izkušnje so predstavili najboljši 
slovenski strokovnjaki in poznavalci relevantnih 
področij ter ugledni gostje iz tujine. Razpravo je 
usmerjal direktor in odgovorni urednik časnika 
Finance Peter Frankl.

Razvojne smernice slovenske logistike
Na prvem srečanju so Goran Brankovič, generalni 
direktor Slovenskih železnic, dr. Janez Šušteršič, 
izredni profesor na FM, Sašo Todorović, direktor 
podjetja Nokia Siemens Networks Slovenija, ter 
Dean Herenda, sekretar na Ministrstvu za promet 
in vodja evropskega projekta Easyway, predstavili 
svoje poglede na mogoče smeri razvoja slovenske 
logistike. Govorili so o najverjetnejših razvojnih 

perspektivah slovenske logistike ter o konkurenčnih 
prednostih in slabostih Slovenije za razvoj logistike 
z vidika njene lokacije in infrastrukture. Pogovor je 
tekel tudi v smeri razvojnih strategij ključnih podje-
tij v sektorju in potrebe po morebitnem povezova-
nju z vodilnimi podjetji v tujini.

»Evropska unija si prizadeva prenesti čim več 
tovora s cest na železniške tire. Na to bi morali 
biti pripravljeni, tudi v smislu investicij, drugače 
se nam hitro lahko zgodi, da bodo po naših tirih 
vozili tuji vlaki.«
Goran Brankovič

»Za razvoj slovenske logistike bo izjemno 
pomembno tudi povezovanje na evropskem 
nivoju. Celotna Evropa se namreč sooča z močno 
konkurenco večjih in močnejših držav, na katero 
bo lahko odgovorila le s strateškim partnerstvom 
transportnih in logističnih podjetij.«
Dean Herenda

Učinkovito upravljanje železniškega prometa 
Na drugem srečanju so razpravljali predstavni-
ki prometnega in ekonomskega sektorja. Mag. 
Nina Mauhler, generalna direktorica Direktorata 
za železnice in žičnice na Ministrstvu za promet, 
Igor Maroša iz svetovalne hiše A. T. Kearney, dr. 
Maks Tajnikar z Ekonomske fakultete Univerze v 
Ljubljani, in Boris Živec, direktor Javne agencije za 
železniški promet, so govorili o perspektivah Slo-
venskih železnic ter o smiselnih in nujnih naložbah 
na področju železniške infrastrukture. Nekaj besed 
so namenili tudi tujim železniškim operaterjem, 
koliko so ti pri nas že prisotni in kaj to pomeni za 
uporabnike storitev, zlasti za gospodarstvo. 

»Država mora omogočiti razvoj javne železniške 
infrastrukture in predvsem spodbujati strateška 
partnerstva med slovenskimi logističnimi podjetji, 
kar se v preteklosti ni dogajalo.«
mag. Nina Mauhler

»Razviti je treba storitve, ki bodo prilagojene 
duhu časa. Predvsem je pomembna internacio-
nalizacija poslovanja. Površina države je namreč 
premajhna, da bi operaterjem lahko zagotovila 
zadovoljiv razvoj.«
Igor Maroša

Sodelovanje s strokovnjaki …
Maja in junija 2011 sta Fakulteta za management in časnik Finance v sodelovanju s podjetjem Nokia 
Siemens Networks Slovenija organizirala strokovno konferenco Tehnologistika, ki je v treh zaporednih 
medsebojno povezanih dogodkih obravnavala razvojne smernice slovenske logistike, učinkovito 
upravljanje železniškega prometa in vpliv tehnologije na infrastrukturo prihodnosti. 

Konferenca Tehnologistika
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»Železniška infrastruktura bi morala ostati v 
državni lasti, tovorni promet pa bi morali povezati 
s strateškim partnerjem, kar bi pripeljalo do 
postopne privatizacije. Tudi v potniškem prometu 
je potrebna privatizacija.«
dr. Maks Tajnikar

»Problem, ki se na tem področju pogosto po-
javi, je, da vsi želijo ukvarjati zgolj s prometno 
infrastrukturo, nihče pa s tržno dejavnostjo in z 
zagotavljanjem tovora.«
Boris Živec

Vpliv sodobne na infrastrukturo prihodnosti
Na zadnjem srečanju so Zmago Skobir, predsednik 
uprave Aerodroma Ljubljana, dr. Andrej Godec, 
direktor Direkcije Republike Slovenije za vodenje 
investicij v javno železniško infrastrukturo, mag. 
Hrvoje Komerički, vodja razvoja poslovanja v 
regiji srednje in vzhodne Evrope v podjetju Nokia 
Siemens Networks, in dr. Rok Strašek, izredni 
profesor na FM, razpravljali o pomembnosti naložb 
v prometno in logistično infrastrukturo. Govorili so 
o tem, katera vlaganja so v Sloveniji prednostna 
in katera bodo pripomogla k dvigu konkurenčne 
prednosti. Beseda je tekla tudi o obnovi obstoječe 
fizične infrastrukture ali implementaciji sodobnih 
telekomunikacijskih rešitev, o ključnih razvojnih 
prioritetah prometne in logistične infrastrukture 

v povezavi s sodobno tehnologijo. Zadnje od treh 
srečanj je bilo predvsem v znamenju aktualnega 
sodelovanja med Slovenijo in Indijo oziroma med 
Aerodromom Ljubljana in Air India. 

»Spoznanje, da potrebujemo tehnološke inve-
sticije v železniškem prometu, je jamstvo, da 
železniškega prometa v prihodnje ne bo več treba 
financirati, temveč bo postal samostojna gonilna 
sila razvoja v prometu in logistiki.«
dr. Andrej Godec

»Razvoj telekomunikacijskih rešitev narekuje tudi 
Evropska unija s svojimi regulativami, ki težijo k 
povečanju prometa na železniških tirih in s tem 
posledično zmanjševanju emisij CO2.«
mag. Hrvoje Komerički

»V Sloveniji ne potrebujemo infrastrukture, ki bi 
omogočala hitrost vožnje 300 kilometrov na uro. 
Potrebujemo, ki bodo toliko privlačne za potnike, 
da se bodo odločali za vožnjo z vlaki.«
dr. Rok Strašek

… dodana vrednost študijskih programov
dr. Janez Šušteršič, Dean Herenda, Sašo Todorović in Goran Brankovič
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V letu 2011 je 54 učencev in dijakov iz obalno-
kraške regije predstavilo 23 raziskovalnih nalog, 8 
osnovnošolskih in 15 srednješolskih. Te so nastale 
pod budnim očesom 17 mentorjev. 

Prijavljene naloge so bile z različnih razisko-
valnih področij: astronomije, sociologije, kemije, 
ekologije, matematike, zgodovine, psihologije, ge-
ografije, slovenščine in ekonomije. Učenci in dijaki 
so svoje raziskovalne dosežke najprej predstavili 
na regijskem srečanju na FM. Kakovost nalog je 
iz leta v leto višja. Na regijski ravni so še posebno 
izstopale 4 raziskovalne naloge, za katere so avtorji 
prejeli posebna priznanja. 

Sedem najboljših osnovnošolskih in sedem 
najboljših  srednješolskih nalog se je uvrstilo na 
državno tekmovanje Srečanje mladih raziskoval-
cev Slovenije v šolskem letu 2010/2011, ki je 
bilo v Murski Soboti. Tudi na državni ravni naloge 
učencev in dijakov iz obalno-kraške regije niso 
ostale neopažene.

Zlato priznanje so osvojile Ana Mezinec, Ka-
tarina Švigelj in Tina Tragin za nalogo Lastnosti 

številskih mrež pod mentorstvom Lucije Filipčič 
Križaj z OŠ Antona Šibelja - Stjenka iz Komna.

Srebrno priznanje pa so dobili: Janez Penko za 
nalogo Energijsko varčna hiša pod mentorstvom 
Patricije Kastelic Volf iz Šolskega centra Srečka 
Kosovela iz Sežane, Klemen Bandelj, Katijana Re-
ner in Tea Štrekelj za nalogo Ali vreme drži, kakor 
pregovor, luna veli? pod mentorstvom Metke Paljk 
z OŠ Antona Šibelja - Stjenka iz Komna, Amadeja 
Poles in David Sluga za nalogo Ali se stališča 
različno starih vernih in nevernih mladostnikov 
razlikujejo? pod mentorstvom Alenke Kompare iz 
Šolskega centra Srečka Kosovela iz Sežane, An-
dreja Leški, Vita Kocet in Gregor Gulič za nalogo 
Facebook – pišemo, torej smo pod mentorstvom 
Bojane Resanovič iz OŠ Koper ter Neja Kovač, 
Urška Lazar in Jure Močnik Berljavec za nalogo 
Potok Fazan pod mentorstvom Eneje Baloh z OŠ 
Lucija. 

Želimo si, da bi se mladi v prihodnje v čim 
večjem številu odločali za raziskovanje in razisko-
valno delo.

Od mladih raziskovalcev …
Fakulteta za management Koper že šesto leto zapored vodi in koordinira projekt  
Mladinsko raziskovanje v obalno-kraški regiji, v katerem sodelujejo učenci in dijaki  
osnovnih in srednjih šol iz jugozahodne Slovenije.

Mladinsko raziskovanje
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Zato je v sodelovanju z Univerzitetnim razvoj-
nim centrom in inkubatorjem Primorske izvedla 
šesttedenski izobraževalni projekt i.šola (inova-
cijska šola), ki temelji na filozofiji ustvarjalnega 
mišljenja po vzoru standfordske univerze v ZDA.  
Glavni cilj i.šole je naučiti se dizajnerskega načina 
razmišljanja, ki ponuja drugačen pogled na razvoj 
idej in proizvodov in pomeni odmik od klasičnega 
ekonomskega reševanja problemov. 

»Projekt ni izpolnil mojih pričakovanj,  
ampak jih je presegel.«
Martina Pangos

Študenti so se v okviru i.šole seznanili z razvojnimi 
projekti podjetij in konkretnimi poslovnimi izzivi: 
pametna kolesarnica podjetja Harpha Sea, nadgra-
dnja portala Mikrobiz.net Banke Koper, pametna 
hiša podjetja Robotina in gibljivi stol  podjetja 
Stol&Stol. Na osnovi interdisciplinarnega procesa 
reševanja problemov so reševali izziv podjetja 
»od ideje do inovacije«. Spoznali so celoten potek 

razvojnega procesa od iskanja idej, zaznavanja 
tržnih priložnosti, izdelave tržnih analiz do trženja 
in finančnega načrta.

»Pri samemu prototipiranju je prišla na plan naša 
domišljija. Pri delu smo uporabljali predvsem lego 
kocke in vrvice. Iz kock smo simulirali turški trg 
in povezave med podjetjem ter možnimi odje-
malci. Z vrvicami smo nakazali razne povezave, 
kot je na primer povezava podjetja Robotina z 
arhitekti in gradbinci. Ti so ena izmed možnih 
poti do kupca.« 
Matjaž Derin

Pri realizaciji razvojnih nalog so študente spre-
mljali mentorji iz akademske sfere, izr. prof. dr. 
Mitja Ruzzier, pred. mag. Lina Vidic, asist. Tine 
Nagy, Vito Komac in Boris Pfeifer, ter mentorji iz 
gospodarstva, Andrej Vrbančič, direktor podjetja 
Robotina, Devid Palčič, predsednik uprave in 
prokurist družbe Robotina, Mitja Placer, predstav-
nik podjetja Harpha Sea, Katja Babič Kaligarič z 

Banke Koper in Andrej Jarc iz podjetja Stol&Stol. 
Konec izobraževalnega projekta so zaznamovale 
navdušujoče predstavitve. Vnovič se je pokazalo, 
da študenti, združeni v delovno skupino, zmorejo 
več kot najboljši posameznik. Tako pridobljena 
znanja lahko uspešno uporabljajo pri raziskovanju 
in nadaljnjem delu ter karieri. 

»Vsaka od deklet je prispevala svoje znanje in 
spretnosti, saj so nekatere bolj tehnično podkova-
ne, druge bolj oglaševalsko, spet tretje finančno. 
Med nami je vladalo sproščeno in zabavno ter 
kreativno vzdušje.«
Špela Stare

… do inovativnih študentov
Fakulteta za management neprestano išče poti, kako ustvariti kakovostnejši dvosmerni prenos znanja 
iz akademskega sveta v gospodarstvo, hkrati pa želi usposobiti študente za ustvarjalno in kreativno 
reševanje poslovnih izzivov podjetij. 

Inovacijska šola
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Kadrovski up 2011
V okviru tradicionalnega posveta Kadrovski dnevi 
aprila 2011 v Portorožu so podelili priznanja Ka-
drovski up 2011, s katerimi nagrajujejo najboljša 
diplomska in magistrska dela s področja kadro-
vskega managementa. Med letošnjimi prejemniki 
priznanja sta bila tudi diplomanta FM. Zmagovalno 
delo je bila magistrska naloga Petra Dularja z 
naslovom Percepcija managerjev o vplivu nezaže-
lenih vedenj na absentizem. Drugovrščena je bila 
Elvina Babajić z diplomsko nalogo Diskriminacija 
muslimanov na trgu dela.

Nagrada za najboljši članek
Po izboru uredniškega odbora mednarodne znan-
stvene konference Global Business Conference 
2011, ki je potekala septembra 2011 v Šibeniku 
na Hrvaškem, je bil prispevek asist. Suzane Lapor-
šek in izr. prof. dr. Primoža Dolenca, oba s FM, 
izbran za najboljši članek sekcije. V znanstvenem 
članku z naslovom The Impact of Flexicurity Policy 
Components on Labour Market Performance in 
the European Union sta obravnavala značilnosti 
politik prožne varnosti v državah Evropske unije in 
njihove učinke na rezultate na trgu dela.

Prestižna priznanja za slovensko invencijo
Dr. Borut Likar, izr. prof. s FM, je znan in uspešen 
slovenski inovator. Njegova inovacija gugalnik za 
uspavanje dojenčka pobira priznanja in nagrade, 
kjer koli se pojavi. Na 3. mednarodni razstavi 
inovacij v Bauchiju v Nigeriji mu je nigerijsko zdru-
ženje inovatorjev za odličen izum podelilo diplomo. 
Na 8. mednarodni razstavi inovacij ARCA 2011 v 
Zagrebu in na mednarodnem sejmu inovacij IWIS 
(International Warsaw Invention Show) v Varšavi 
je obakrat prejel bronasto medaljo. Na četrtem 
mednarodnem sejmu invencij Bližnjega vzhoda v 
Kuvajtu pa je prejel zlato medaljo.

Finalist natečaja Manager prihodnosti 
Revija Manager je v sodelovanju s svetovalno 
družbo A. T. Kearney razpisala natečaj Manager 
prihodnosti 2011. Udeleženci natečaja so morali 
pripraviti idejno rešitev in poslovni načrt na temo 
Uporaba osebnih mobilnih naprav kot osebnega 
nakupovalnega pomočnika v trgovinah Mercator. 
Prijavilo se je 38 kandidatov, naloge pa jih je pri-
pravilo 24. Štiri najboljše rešitve so bile uvrščene 
v finalni izbor, avtorji pa so jih pred komisijo javno 
predstavili 28. novembra 2011 na Ekonomski 

Priznanja in nagrade …

Priznanja in nagrade
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fakulteti v Ljubljani. Med finalisti je bil tudi podi-
plomski študent Matej Vrabec s FM.

Prva nagrada na mednarodni konferenci
Na tretji mednarodni znanstveni konferenci Znanje 
in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 v 
organizaciji Fakultete za komercialne in poslovne 
vede so podelili nagrado za najboljši prispevek 

v kategoriji »vsi znanstveni prispevki«. Nagrado 
za najboljši članek so prejeli mag. Karmen Verle 
ter prof. dr. Mirko Markič in asist. Borut Kodrič, 
slednja s FM, in sicer za prispevek z naslovom 
Kompetence slovenskih managerjev in njihov vpliv 
na strukturo organiziranosti.

Prometej znanosti
Priznanje prometej znanosti za odličnost v komu-
niciranju podeljuje Slovenska znanstvena fundacija 
izjemnim ljudem za odlično in učinkovito načrtova-
no in izvedeno komuniciranje znanstvenih vsebin. 
Med dobitniki tega prestižnega priznanja za leto 
2011 je tudi dr. Mitja Ruzzier, izr. prof. na FM, 
in sicer za celovito ponudbo informacij na portalu 
Mikrobiz. Portal Mikrobiz je nastal v sodelovanju 
med FM, Zavodom Republike Slovenije za zaposlo-
vanje in zunanjimi podizvajalci. V portal Mikrobiz 
je od njegove vzpostavitve novembra 2010 do 
danes vključenih več kot 1300 različno aktivnih 
posameznikov in organizacij.

Prvo mesto na mednarodnem študentskem 
natečaju v Milanu
Na mednarodnem študentskem natečaju Customer 
Satisfaction University Award sta v tematskem 

… so gonilo ustvarjalnosti

sklopu Idealna banka zmagala študenta primorske 
univerze, Blaž Intihar s FM in Mary Servatius s 
Fakultete za matematiko, naravoslovje in informa-
cijske tehnologije. Mednarodno žirijo sta prepričala 
z idejo Naša Banka v vašem žepu, pri tem pa 
ponudila kar nekaj rešitev, povezanih z mobilnim 
bančništvom. Zmagovalni tandem je lahko izbiral 
med dvema nagradama: opravljanje pripravništva 
na sedežu mednarodnih hčerinskih bank Intese 
Sanpaolo v Milanu ali poletni študij na eni od 
vodilnih italijanskih univerz. 

dr. Borut Likar

Matej Vrabec



Rok Marguč svetovni podprvak  
v deskanju na snegu
Rok Marguč je januarja na svetovnem prvenstvu 
v deskanju na snegu v španski La Molini osvojil 
srebrno medaljo v paralelnem veleslalomu. 

Njegov do zdaj najboljši izid v svetovnem pokalu 
je bilo tretje mesto, na svetovnih prvenstvih pa 
dvanajsto mesto. Današnji dosežek – srebro na 
svetovnem prvenstvu – je zanj najboljša uvrstitev 
v karieri. 

»Deskanje me je navdušilo, zasvojilo  
in mi je v popolno zadovoljstvo.«
Rok Marguč

Gloria Kotnik bronasta na zimski univerzijadi
Februarja je na 25. zimski univerzijadi v turškem 
Erzurumu Gloria Kotnik pokazala izjemno borbe-
nost in osvojila bronasto medaljo v paralelnem 
veleslalomu. 

»Glede na močno konkurenco si rezultata nisem 
upala napovedati, oslabila me je tudi bolezen, 
vendar sem se borila do konca in medalja je 
nagrada za moj trud.« 
Gloria Kotnik

Ana Velenšek bronasta v Carigradu!
Slovenska judoistka Ana Velenšek je na evropskem 
prvenstvu v Carigradu konec aprila v kategoriji do 
78 kilogramov osvojila tretje mesto. Kolajna – za 
Ano je to prvo odličje v članski konkurenci – ji je 
odprla vrata do uvrstitve na olimpijske igre nasle-
dnje leto v Londonu. 

 »Zelo sem vesela, saj sem res trdo delala za ta 
uspeh. Potem ko uvodne borbe niso stekle, kot 
bi morale, saj nisem dala vsega od sebe, je proti 
koncu že bilo boljše. Trenirali smo res veliko.«
Ana Velenšek

Nika Barundič edina primorska atletinja 
na poletni univerzijadi na Kitajskem
Avgusta je bila v kitajskem Shenzhenu 26. poletna 
univerzijada, na kateri je nastopilo tudi 37 sloven-
skih študentk in študentov. Med njimi pa je kot 
edina primorska atletinja v študentski reprezentan-
ci odpotovala tudi šprinterka Nika Barundič.

»To je zgodovinski dosežek tudi za Atletski 
klub Koper, še noben njegov član ni bil na tem 
tekmovanju. Vsi so ponosni in me podpirajo, tako 
finančno kot psihološko, ter držijo pesti zame. Od 
univerzijade pričakujem izboljšanje svojih najbolj-
ših rezultatov in uvrstitev v polfinale.«  
Nika Barundič (objavljeno v Primorskih novicah)

Na tradicionalni Barcolani zmagala jadrnica 
pod taktirko Vasilija Žbogarja
Na tradicionalni jadralski preizkušnji Barcolana v 
Tržaškem zalivu, na kateri je nastopilo 1761 ja-
drnic, je zmagala jadrnica slovenskega podjetnika 
Igorja Simšiča Esimit Europa 2 in ubranila lansko 
zmago. Na jadrnici z evropsko zastavo je nalogo 
taktika opravljal najboljši slovenski jadralec Vasilij 
Žbogar, tudi študent FM.

Naši študenti …

Športni uspehi naših študentov v letu 2011
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Managerji prvi v košarki, drugi v futsalu
Aprila so se v športni dvorani Bonifika pomerile 
najboljše ekipe primorskih fakultet, ki so nastopa-
le v Univerzitetni ligi Univerze na Primorskem v 
igranju košarke in futsala. Tekmovanje vsako leto 
organizira Univerzitetna športna Zveza Primorske – 
UŠZP. Managerji so sezono končali odlično, bili so 
prvi v košarki in drugi v futsalu.

Študenti FM osvojili pokal čiste desetke
Na tradicionalni že 14. čisti desetki, ki jo organizi-
ra Univerzitetna športna zveza Primorske, so štu-
denti FM vnovič pokazali svojo športno nadarjenost 
in navijaško navdušenost ter pometli s študentsko 
konkurenco. V desetih športno-družabnih discipli-
nah so skupno zbrali največ točk in domov odnesli 
pokal čiste desetke.

… uspešni športniki
Magnet 2012 Izdaja Univerza na Primorskem, Fakulteta za manage-
ment, Cankarjeva 5, 6104 Koper Zanjo izr. prof. dr. Anita Trnavčevič 
Vodja založbe Alen Ježovnik Uredila Ksenija Štrancar Besedila dr. Dra-
gan Kesič, Blaž Korent, Katarina Košmrlj, Klavdija Mlinar, Maja Peterlin, 
mag. Suzana Sedmak, Dejan Šraml in Ksenija Štrancar Oblikovanje 
in tehnična ureditev Alen Ježovnik Fotografije Tina Andrejašič, Alen 
Ježovnik, Manuel Kalman, Žare Kerin, Barbara Reya in Primož Zanoškar 
Lektoriranje Ksenija Štrancar Naklada 6000 izvodov ISSN 1581-8969 
www.magnet.fm-kp.si Vsi položaji in delovna mesta oseb, omenjenih 
v tej publikaciji, veljajo za čas, ko je predstavljeni dogodek potekal.
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Sedež fakultete
Cankarjeva 5, 6104 Koper
T: 05 610 20 00
F: 05 610 20 15
E: info@fm-kp.si

Fakulteta za management 
tudi na Facebooku in Twitterju!

www.fm-kp.si

Študijsko središče Celje
Ljubljanska cesta 5A, 3000 Celje
Referat za študentske zadeve
T: 03 490 03 32, 041 699 082

Škofja Loka
Ljudska univerza Škofja Loka
Podlubnik 1A, 4220 Škofja Loka
T: 04 506 13 70, 04 506 13 03


