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Že veste? 

 

prvi stopnji doc. dr. Elizabeta Zirnstein in 
prodekan za izobraževanje na drugi stopnji doc. 
dr. Igor Stubelj.  
Več informacij o tem si lahko preberete prek 

naslednje povezave:  http://www.fm-
kp.si/si/novice/1465  

Študentje UP še vedno zbirajo podpise preko 
spletne peticije, ki so jo poimenovali: Za UP! Za 
pravičnost in enakost! Objavili so poziv, s 
katerim pozivajo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, da pri pripravi dokončnega 
besedila ZVIS-1 enakovredno upošteva interese 
vseh sedanjih in bodočih študentov 
visokošolskih ustanov. V kolikor še tega niste 
storili, vas vljudno vabimo, da študente 
podprete tudi vi, in sicer tako, da na spletni 
strani vnesete svoj e-naslov in določite svoje 
uporabniško ime ter kliknete SIGN-IN. 
Nenazadnje: tu smo zaradi študentov, mar ne? 
Vsi skupaj: ZA UP! 

Več informacij o tem in dostop do spletne 

peticije: http://www.ipetitions.com/petition/
za-up-za-pravicnost-in-
enakost/?utm_medium=social&utm_source
=facebook&utm_campaign=button  

Saj poznate pregovor  “Slab začetek, dober 
konec?” Mi bomo pa rekli: “Dober začetek, še 
boljši konec!” 

Uspešno nadaljevanje leta 2014 vam želimo! 

 

 

 

 

 

Spoštovani sodelavci, spoštovane 

sodelavke, dragi študentje in 

drage študentke,  
 
letošnje leto smo začeli z vzpodbudno novico o 
vzpostavitvi nove vpisne službe na UP, ki bo 
bodočim kandidatom za vpis omogočila 
neposreden kontakt z našo univerzo.  
Več informacij o tem si lahko preberete prek 
naslednjih povezav:  
http://www.upr.si/index.php?page=news&item=
5&id=2322 in 
http://www.upr.si/index.php?page=static&item
=18.  
 
Prav tako zanimiva novica prihaja iz Anglije, 
pravzaprav iz Birminghama, kjer naš nekdanji 
podiplomski študent mag. Borut Fonda opravlja 
doktorat na eni najboljših fakultet za športno 
znanost na svetu! Na to pot mu je, med 
drugimi, pomagal tudi naš predavatelj, dr. Nejc 
Šarabon. 
Več informacij o tem si lahko preberete prek 
povezave: 
http://www.finance.si/8354227/Intervju-
Inovator-ki-zdru%C5%BEuje-akademski-svet-s-

podjetni%C5%A1tvom?src=zadnje  ali v prilogi.  

 
Fakulteta za management Univerze na 
Primorskem je v novo leto vstopila z novim 
vodstvom, ki ga sestavljajo: dekan izr. prof. dr. 
Matjaž Novak, prodekanja za izobraževanje na 
prvi stopnji doc. dr. Elizabeta Zirnstein in 
prodekan za izobraževanje na drugi stopnji doc. 
dr. Igor Stubelj.  
Več informacij o tem si lahko preberete prek 

naslednje povezave:  http://www.fm-

kp.si/si/novice/1465  
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