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Spoštovani g. dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, prof. dr. Boris Bukovec,  

spoštovani predsednik Slovenskega združenja za kakovost in odličnost g. Marko Lotrič,  

cenjeni akademski zbor,  

drage študentke in študenti,  

spoštovani g. podžupan mestne občine Novo mesto, Boštjan Grobler,  

cenjene gostje in gosti! 

 

V veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim in pozdravim v imenu Nacionalne agencije Republike Slovenije 

za kakovost v visokem šolstvu, vam čestitam ob praznovanju desetega jubileja Fakultete za 

organizacijske študije v Novem mestu ter se z vami veselim uspehov, ki ste jih in jih še boste dosegali ob 

razvijanju vrhunskega znanja na področju organizacijskih študij v Sloveniji in v svetu. 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je bila akreditirana pred desetimi leti, natančneje   22. 

12.  2008,  še pred ustanovitvijo agencije, ki jo je ponovno akreditirala 21. 4. 2016.  V desetletnem obdobju 

je postala ugleden visokošolski zavod, ki izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe na prvi, drugi 

in tretji stopnji, ima zaposljive diplomante, je znanstveno-raziskovalno prepoznan v mednarodnem okolju 

in hkrati vpet v nacionalno in regionalno družbeno ter gospodarsko okolje.  

Ko sem razmišljal o tem, kaj naj vam povem ob tem slavnostnem dogodku, sem se poskušal spomniti 

vseh okroglih obletnic in mojih misli ob njih: spomnim se svojega desetega rojstnega dneva, takrat sem 

prvič premagal očeta v šahu. Njegova velikodušnost mi je vlila zaupanje vase in naslednjih  osem let je 

bil šah moja največja strast. Spomnim se desete obletnice sistema COBISS, za darilo sem dobil posodico 

za čaj, ki je še danes na moji mizi, čeprav je desetletnici sledila dvajsetletnica in letos tridesetletnica. Z 

veseljem gledam na razvoj tega sistema, h kateremu sem nekaj prispeval tudi sam.  

Na misel so mi prihajale tudi druge obletnice, recimo desetletnica Javne agencije za raziskovalno 

dejavnost, ki sem jo pomagal vzpostavljati, in še kaj. Misli so potovale od uspehov do neuspehov, oboji 

si v naših življenjih in naših projektih podajajo roko – v eni od svojih knjig sem ob nekem svojem  neuspehu 

zapisal: 

»Počutil sem se kot otrok, ki cel dan gradi peščene gradove, potem pa mu jih plima čez noč odnese. 

Počutil sem se kot ta otrok, naslednje jutro, ko se s starši vrne na plažo in z žarom v očeh tja za roko 

vleče še babico, da bi tudi ona potrdila, kar je včeraj izjavil ponosni  ata: naš bo arhitekt. Tako sem se 

počutil, ko sem spremljal, kaj se je zgodilo z enim od mojih projektov: pesek pred očmi in pesek v oči. 

Puščava.« 
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Deseta obletnica nujno pomeni, da so bile zmage in porazi, pomeni pa tudi, da je bilo zmag več kot 

porazov. Razlog za vaš uspeh je uveljavljanje vašega 

ambiciozno zapisanega poslanstva in vizije, v kateri izpostavljate kot svoj osrednji cilj:»Odličnost zasnove 

in izvedbe raziskovalno-razvojnega dela ter študijskih programov z uravnoteženim prepletom znanstvene 

misli, svetovanja in prakse.« 

 Zavezani ste torej k doseganju odličnosti in se zavedate svoje vloge pri trajnostnem razvijanju lokalnega 

dolenjskega in slovenskega okolja.  V desetih letih svojega obstoja se imate s čim pohvaliti: število 

vpisanih študentov v zadnjih letih je v povprečju skoraj 200 in prihajajo iz enajstih tujih držav  - v okviru 

Erasmus+ je bilo precej izmenjav študentov in osebja. V izvajanje študijskih programov so vključeni 

profesorji, ki prihajajo iz osmih tujih držav. Študentje so del svojih študijskih obveznosti opravljali v petih 

tujih državah. V sodelovanju z gospodarstvom in študenti ste v letu 2017 razvili delavnice za mladino z 

naslovom Industrija 4.0 v sklopu izredno odmevnega projekta  Po kreativni poti do znanja, letos pa v 

okviru projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist uspešno izvedli projekt Digitalizacija 

šahovskega društva. Veselimo se vaših raziskovalnih in razvojnih dosežkov, ki jih predstavljate tudi v 

okviru lastnih mednarodnih konferenc, ter objavljanja v dveh znanstvenih revijah in v večjem številu 

znanstvenih monografij, ki jih izdaja vaša založba.  

Spoštovane in spoštovani, na dosežke Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu smo ponosni. 

A pred vami in nami so novi izzivi, ki v marsičem presegajo okvir fakultete, pogosto celo države. V Evropi 

smo zgradili nekaj edinstvenega: z bolonjskim procesom smo vzpostavili evropski visokošolski prostor, v 

katerem se o ciljih in politiki dogovarja na evropski ravni, nato pa se politike izvajajo v nacionalnih sistemih 

izobraževanja in posameznih visokošolskih zavodih. Letošnji ministrski komunike iz Pariza poziva k 

utrditvi akademske svobode in integritete, institucionalne neodvisnosti, sodelovanja študentov in 

zaposlenih pri vodenju visokega šolstva, javne odgovornosti za visoko šolstvo in javne odgovornosti 

visokega šolstva.  

V zadnjih desetih letih, ko je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu nastajala in se oblikovala 

(v primerljiv visokošolski zavod), so se sistemi visokošolskega izobraževanja in zavodi močno reformirali. 

Tako so ministrice in ministri za visoko šolstvo v zadnjem bolonjskem komunikeju zapisali: »Evropa je 

pred velikimi družbenimi izzivi – od brezposelnosti in družbene neenakosti do vprašanj, povezanih z 

migracijami in rastočo politično razdvojenostjo, radikalizacijo in nasilnim ekstremizmom – in visoko 

šolstvo lahko ima in mora imeti odločilno vlogo pri reševanju teh vprašanj. Prav tako mora imeti ključno 

vlogo pri ugotavljanju dejstev, na podlagi katerih se vodijo javne razprave in sprejemajo odločitve. Z 

zagotavljanjem možnosti za vseživljenjski osebni razvoj krepi možnosti študentk in študentov za 
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zaposlitev in jih spodbuja, da so dejavni državljani demokratičnih družb.« (Pariški komunike, Pariz, 25. 

maj 2018) 

Zato so se ministrice in ministri za visoko šolstvo zavezali, da bodo razvijali politike, ki visokošolske 

zavode spodbujajo in podpirajo pri sprejemanju družbene odgovornosti, povezani in vključujoči družbi s 

pomočjo krepitve medkulturnega razumevanja, dejavnega državljanstva in etične ozaveščenosti, pa tudi 

pri zagotavljanju enakopravnega dostopa do visokošolskega izobraževanja.  

Dovolite mi, da s temi besedami iz letošnjega ministrskega komunikeja, ki nas zavezujejo k premisleku in 

angažiranosti, zaključim svoj uvodni nagovor.  

V imenu agencije se vam zahvaljujem za dosežene uspehe in vam v prihodnje želim vse dobro pri 

uresničevanju vaše plemenite vizije ustvarjanja in posredovanja organizacijskega znanja in spretnosti 

novim rodovom.  

 

F. Demšar, 19.12. 2018 

 


