
 
Študijski
 
 
OPIS PR
Predmet
 
Osnovi p

 

Namen in
Seznaniti
ter smotr
metodolo
razumeli 
študentje 

 

Vsebina 
1.      Osn
2.      Filo
3.      Poli
4.      Raz
5.      Sno
6.      Pog
7.      Ure
8.      Iska
9.      Vre
10.  Profi
11.  Aktiv

 

Način pr
Pisni (po 
 
Temeljni
1. Belak

J.: Po
2. Hung

 
Univ
 

i program UN

REDMETA 
: P

podatki: 

 

n cilji predm
i študenta s po
rov in temeljn
oška znanja z 

obravnavano 
razvijajo poli

predmeta 
novne teorije o
ozofija, kultur
itika kot vizija
zlične teorije i
ovanje, oblikov
gajanja o polit
esničevanje po
anje strateških
ednotenje in iz
ili strateških p
vne metode po

reverjanja zn
potrebi tudi u

i študijski vir
k, J.: Podjetni
olitika podjetj
genberg, H.: V

verza v Marib

N - EKONOM

POLITIKA P

Nosilec predm
Vrsta predm
Čas izvedbe:
Število ur:    
Kreditne toč
 

meta 
olitiko podjetj
nih ciljev pod
upravljalno-v
tematiko, vkl

itiko in strateš

o politiki orga
a in etika ter i
a, poslanstvo t
in modeli poli
vanje in izbira
iki podjetja in

olitike podjetja
h možnosti in 
zbira strategij 
programov pod
oučevanja in u

anja 
ustni) izpit. 

ri 
iško planiranj
a in strateški 

Vodenje konce

boru Eko

MIJA 

PODJETJA I
 

meta:     
meta:         

              
              
ke: 

ja in s stratešk
djetja. Predm
vodstveno teo
ljučuje predm
ški manageme

anizacije in po
interesi udelež
ter smotri in t
tike podjetja
a politike podj
n o njenem ure
a in strateški m
strategij podje

djetja in progr
učenja politike

je kot funkcija
management. 
ernov. V: ME

nomsko-posl
fakulteta 
Maribor 

IN STRATEŠ

doc. dr. Moj
smerni (FB, 
4. letnik, 7. s
90; 45 ur pre
8 ECTS, 9 U
 

kim managem
met povezuje p

rijo, ki je bis
met tudi izvedb
ent v zamišljen

odjetja 
žencev kot izh
temeljni cilji p

djetja 
esničevanju 
management 
etja 

ramiranje ures
e podjetja in s

a managemen
MER Evroce

ER Revija za m

lovna 

ŠKI MANAG
 

jca Duh 
MA, MM, PO

semester 
edavanj in 45 
UM 

mentom kot sr
predhodno pr

stvo tega pred
bo skupinske 
nem podjetju.

hodišče politik
podjetja z opre

sničitve izbran
strateškega ma

nta. MER Evro
enter, 2002. 
management in

GEMENT 

O, RR, SM), i

ur vaj 

redstvoma za 
ridobljena eko
dmeta. Da bi 

interaktivne p

ke podjetja 
edelitvijo njeg

nih strategij 
anagementa 

ocenter, 2000

n razvoj, MER

 

zbirni (SE) 

uresničitev po
onomska, pos
študentje laže
poslovne igre

govega razvoja

0. Strani: do 8

R Evrocenter, 

oslanstva 
slovna in 
e in bolje 
, v kateri 

a in rasti 

9, Belak, 

let. 1, št. 



2, 1999, str. 71-80. 
3. Šelekar, T.: Izbira strateških zaveznikov. V: Naše gospodarstvo, vol. 52, št. 1-2, 2006, str.114-121. 
4. Duh, M.: Posebnosti managementa družinskega podjetja. V: MER Revija za management in razvoj, MER 

Evrocenter, let. 2, št. 4-5, 2000, str. 38-55. Ali knjiga: Duh, M.: Družinsko podjetje: Razvoj in razvojni 
management družinskega podjetja. MER Evrocenter, Založba MER v Mariboru, 2003, str. 143-177. 

5. Primeri in naloge posredovani na predavanjih.
 


