


 

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 izobraževanju 

7. Menedžment v zdravstvu 

8. Upravne in poslovne vede v luči informatike 

 

 

Programski odbor: 

Dr. Malči Grivec, Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Univerza v Novem mestu, 

Slovenija, predsednica 

Dr. Olja Arsenijević, Fakulteta za poslovne študije in pravo, Univerza »Union – Nikola Tesla« 

v Beogradu, Srbija 

Dr. Ruža Brčić, Fakulteta za organizacijo in informatiko, Univerza v Zagrebu, Hrvaška 

Dr. Jamila Jaganjac, Fakulteta za poslovno ekononijo, 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. Đuro Medić, Ekonomska fakulteta Zagreb, Univerza v Zagrebu, Hrvaška 

Dr. Cvetko Smilevski, Poslovna akademija Smilevski, Skopje, Makedonija 

Dr. Jasmina Starc, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Univerza v Novem mestu, 

Slovenija 

 

 

Organizacijski odbor: dr. Malči Grivec, dr. Jasmina Starc, dr. Karmen Erjavec, Tanja Radovan, 

Brigita Jugovič, Mojca Može, Bojan Nose, Staša Krištof-Božič. 

 

Kraj: Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Univerza v Novem 

mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede, 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. 2019 – oddaja povzetkov  

28. 2. 2019 – obvestilo o sprejetju naslova in povzetka 

29. 3. 2019 – oddaja ustrezno vsebinsko in oblikovno urejenih prispevkov organizacijskemu 

odboru 

15. 4. 2019 – rezultati recenzijskega postopka  

29. 4. 2019 – oddaja končne različice prispevka 

  9. 5. 2019 – objava natančnega programa konference na spletni strani fakultete, individualno 

pošiljanje programa v elektronski obliki vsem udeležencem na njihove elektronske naslove 

 

 

Informacije: 

Vse informacije o konferenci dobite na Fakulteti za upravljanje, poslovanje in informatiko 

Novo mesto, 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 povzetkov in 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 avtorje in 

soavtorje prispevkov –  

študente UNM FEI, UNM 

FZV in UNM FPUV 

Kotizacija brez prispevka 

120 € 60 € 120 € 

 

Zadnji rok plačila kotizacije za uvrstitev prispevka v program konference je 19. 4. 2019. 

 

Prijava na konferenco in oddaja povzetka poteka preko spletne povezave:  

http://anketa.vs-nm.si/konferenca2019.  

 

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 FPUV Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto 

Namen: Plačilo kotizacije za prispevek  
IBAN: SI56 0315 0100 0546 151 

Sklic/Referenca: SI00 760 112 

BIC oz. SWIFT: SKBASI2X  

mailto:konferenca@uni-nm.si
http://anketa.vs-nm.si/konferenca2019
mailto:konferenca@uni-nm.si
mailto:konferenca@uni-nm.si


 

NAVODILA ZA PRIPRAVO POVZETKA IN PRISPEVKA 

 

Program za pripravo besedila in tabel je Word for Windows, za slike pa Corel Draw. Naslov 

tabele ali slike je nad njima, pod njima pa vir; pisava Times New Roman, velikost črk 12, 

krepko. 

 

Naslov prispevka: obseg do 70 znakov s presledki 

Povzetek: obseg do 1200 znakov s presledki, vključno z največ 5 ključnimi besedami. 

 

Znanstveni naslov ter ime in priimek avtorja: pisava Times New Roman, velikost črk 12, 

poševno. 

Organizacija zaposlitve, država in elektronska pošta: pisava Times New Roman, velikost črk 

12. 

Naslov prispevka: pisava Times New Roman, velikost črk 12, krepko. 

Besedilo povzetka: pisava Times New Roman, velikost črk 12. 

Ključne besede: pisava Times New Roman, velikost črk 12. 

 

Prispevek: 8 strani vključno s povzetkom (največ 15.000 znakov s presledki). 

 

Naslovnica prispevka 
Naslov konference: pisava Times New Roman, velikost črk 12, krepko, sredinska poravnava. 

Naslov prispevka: pisava Times New Roman, velikost črk 12, krepko, sredinska poravnava. 

Ime in priimek avtorja: pisava Times New Roman, velikost črk 12, krepko, sredinska 

poravnava. 

Organizacija zaposlitve, kraj in država ter elektronska pošta: pisava Times New Roman, 

velikost črk 12, krepko, sredinska poravnava. 

 
Besedilo prispevka 
Naslov poglavja: velike črke, pisava Times New Roman, velikost črk 12, krepko. 

Naslov podpoglavja: pisava Times New Roman, velikost črk 12, krepko. 

Tekst: pisava Times New Roman, velikost črk 12, obojestranska poravnava besedila. 

 

Prispevek naj bo oblikovan na A4 pokončnem listu, rob levo, desno in zgoraj 2,5 cm, spodaj 3 

cm. Oštevilčenje strani, razen prve, je na sredini.  

 

Pri strukturiranju prispevka naj se avtorji zgledujejo po metodologiji IMRAD. 

  

Pri navajanju virov v besedilu naj se avtorji sklicujejo z omembo prvega in drugega avtorja in 

letnice izdaje (Novak in Smithers, 2006), oz. prvega avtorja in okrajšave et al. v primeru treh 

ali več avtorjev (Zigler et al., 1991). 

Pred navedbo virov na koncu naj bo razmik dveh vrstic po koncu besedila prispevka. Spisek 

virov naj bo urejen po abecedi po priimku prvega avtorja. Na spisku naj bodo samo tisti viri, 
na katere se sklicujete v prispevku. 
Abram, J. (1996). Naslov članka. Naziv revije, Vol. 31, No. 4, str. 231 - 239. – pisava Times 

New roman, velikost 12. 

Novak, J., Smithers W. (2006). Naslov knjige. Mesto: Založnik.  

Zigler, J., Norton, P., Leonard L. (1991). Naslov konference ali poglavja v knjigi. Naslov  

knjige ali naziv konference (lokacija, datum konference, C.M. Burns, (ur.). Mesto: Založnik. 

 

NAMESTITEV: 

Hotel Krka in Hotel Šport Otočec: www.terme-krka.si; booking@terme-krka.si 

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 

http://www.terme-krka.si/
http://www.pribelokranjcu-vp.si/
http://www.ravbar.net/
mailto:apartmaji.ravbar@siol.net

	konferenca_vabilo.pdf
	Page 1
	Page 2




