
Vabimo vas k sodelovanju na
12. mednarodni znanstveni konferenci

18. maj 2023



 

IZZIVI GLOBALIZACIJE IN  
DRUŽBENO-EKONOMSKO OKOLJE EU 

 
 
Konferenca je namenjena proučevanju sedanjega stanja razvoja upravnih in poslovnih ved z 
vidika ekonomije, trženja, menedžmenta poslovnih procesov, človeških virov, kakovosti, 
menedžmenta v zdravstvu, okoljskega menedžmenta ter upravnih in poslovnih ved v luči 
informatike. 
 
 
Tematska področja konference: 

1. Izzivi globalizacije in ekonomsko okolje  
2. Menedžment poslovnih procesov 
3. Globalno trženje 
4. Menedžment človeških virov 
5. Menedžment kakovosti 
6. Menedžment v šolstvu 
7. Menedžment v zdravstvu 
8. Upravne in poslovne vede v luči informatike 
9. Računalništvo in informatika ter digitalizacija poslovnih procesov  
10. Upravljanje z okoljem  
11. Računovodstvo in finance  

 
 
Programski odbor: 
Dr. Malči Grivec, Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko Novo mesto, 
Slovenija, predsednica 
Dr. Betim Berisha, Universiteti “Kadri Zeka” Gjilan, Kosovo 
Dr. Jamila Jaganjac, Fakulteta za poslovno ekonomijo, Sveučilište/Univerzitet VITEZ, Bosna 
in Hercegovina 
Dr. Aleš Jug, Worcester, Becker College, Massachusetts, ZDA 
Dr. Viktor Koval, Kijevska nacionalna univerza za trgovino in ekonomijo, Odessa, Ukrajina 
Dr. Vladislav Marjanović, Ekonomska fakulteta, Univerza Niš, Srbija 
Dr. Nenad Novaković, BLC Banja Luka College, Bosna in Hercegovina 
Dr. Jasmina Starc, Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede, Slovenija 
 
 
Organizacijski odbor: dr. Malči Grivec, dr. Jasmina Starc, dr. Karmen Erjavec, Maša Bučar, 
Brigita Jugovič, Mojca Može, Bojan Nose. 
 
Kraj: Univerza v Novem mestu, Na Loko 2, 8000 Novo mesto 
 
Jezik konference: vsi jeziki republik bivše Jugoslavije, nemški, angleški  
 
Sprejeti povzetki prispevkov bodo objavljeni v zborniku povzetkov mednarodne znanstvene 
konference. Pogoj za objavo prispevka v zborniku mednarodne znanstvene konference v 
elektronski obliki je, da avtor ali soavtor prispevek predstavi na konferenci. Prispevek ima 
lahko največ dva (2) avtorja. Vsak avtor/soavtor lahko prijavi samo en (1) prispevek.  
  



 

Pomembni datumi: 
 15. 2. 2023 – oddaja povzetkov  
   3. 3. 2023 – obvestilo o sprejetju naslova in povzetka  
  7. 4. 2023 – oddaja ustrezno vsebinsko in oblikovno urejenih prispevkov organizacijskemu 

odboru 
21. 4. 2023 – rezultati recenzijskega postopka 
  4. 5. 2023 – oddaja končne različice prispevka 
11. 5. 2023 –  objava natančnega programa konference na spletni strani fakultete, individualno 

pošiljanje programa v elektronski obliki vsem udeležencem na njihove e-naslove 
 
Informacije: 
Vse informacije o konferenci dobite na Univerzi v Novem mestu Fakulteti za ekonomijo in 
informatiko, Na Loko 2, 8000 Novo mesto in na elektronskem naslovu: konferenca@uni-nm.si. 
 
 
KOTIZACIJA: 
Kotizacija je obvezna za vse udeležence konference. Za vsak sprejeti prispevek je treba plačati 
kotizacijo. Vključuje udeležbo na vseh predavanjih mednarodne znanstvene konference, 
zbornik prispevkov, napitke in prigrizke med odmori ter pogostitev med potekom konference. 
Nastanitev ni vključena v ceno kotizacije in zanjo poskrbi vsak udeleženec sam.  
 

Kotizacija za avtorje in 
soavtorje prispevkov 

Kotizacija za študente 
Univerze v Novem mestu Kotizacija brez prispevka 

120 € 60 € 120 € 
 
Zadnji rok plačila kotizacije za uvrstitev prispevka v program konference je 28. 4. 2023. 
 
Prijava na konferenco in oddaja povzetka poteka preko spletne povezave:  
https://fei.uni-nm.si/prijava_na_konferenco/.  
 
Ustrezno vsebinsko in oblikovno urejene prispevke pošljete na naslov konferenca@uni-nm.si. 
 
Udeleženci konference, ki se ne bodo predstavili s prispevkom, ampak bodo zgolj poslušalci, se 
prijavijo prek naslova konferenca@uni-nm.si. 
 
 
PODATKI ZA PLAČILO: 
 
Naslov: UNM FEI Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto 
Namen: Plačilo kotizacije za prispevek  
IBAN: SI56 0315 0100 0023 418 
Sklic/Referenca: SI00 760 112 
BIC oz. SWIFT: SKBASI2X 
 
 
 
NAMESTITEV: 
• Hotel Pri Belokranjcu: www.pribelokranjcu-vp.si; hotel@pribelokranjcu.si 
• Hotel Center: https://www.hotel-center.si/; info@hotel-center.si 
• Hotel Dolenjc: https://www.hotel-dolenjc.si/; booking@hotel-dolenjc.si 
• Apartmaji Ravbar: www.ravbar.net; apartmaji.ravbar@siol.net 
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