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FOŠ e-novice 

 

UVODNI KOMENTAR 
 
o FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec.   
o S FOŠ e-novicami ţelimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora  in vseh ostali notranjih in zunanjih 

sodelavcev fakultete. 
o Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za 

sodelovanje s fakulteto. FOŠ e-novice so objavljene tudi na spletni strani FOŠ. 
o Urednik in kontaktna oseba za FOŠ e-novice je Jerneja Šurla ( jerneja.surla@fos.unm.si ). 
o Spletna stran FOŠ: www.fos.unm.si 

 

 

INFORMACIJE 

 

Kronika dogodkov na FOŠ za marec in april 2011 
 

 2011-02-28: FOŠ e-novice 01/2011 

 2011-03-01: Udeleţba FOŠ na seji strateškega in strokovnega aktiva Svetovalnega središča 

 2011-03-07: Posvetovanje: Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske in 

Posavja - prispevek k univerzitetnemu prostoru 

 2011-03-14: Krvodajalska akcija na FOŠ 

 2011-03-17: Seja Senata FOŠ 03/2011 

 2011-03-17: 4. doktorski kolokvij 

 2011-03-23: Informativni dan 

 2011-03-30: Predstavitev FOŠ na Zavodu RS za zaposlovanje 

 2011-04-01: Zaposlitev nove strokovne sodelavke 

 2011-04-11: Predstavitev FOŠ v Krki d.d. 

 2011-04-12: 12. akademski večer 

 2011-04-12: Objava FOŠ e-novic na spletni strani 

 2011-04-14: Seja Senata FOŠ 04/2011 

 2011-04-14: 5. doktorski kolokvij 

 2011-04-21: Udeleţba FOŠ na Zaposlitvenem sejmu 

 2011-04-21: Informativni dan  

 2011-04-22: FOŠ e-novice 01/2011 

 

 

Posvetovanje: Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, 

Dolenjske in Posavja - prispevek k univerzitetnemu prostoru 

 
Društvo Dolenjska akademska pobuda je ob sodelovanju naše fakultete ter ob pomoči ostalih 
visokošolskih zavodov naše regije, prvič organiziralo posvetovanje »Inovativni pristopi k regijskemu 
razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja – prispevek k univerzitetnemu prostoru«. Posvetovanje je 
potekalo v ponedeljek, 7. marca 2011 od 9. do 16. ure v  Banketni dvorani Hiše kulinarike in turizma 
Zavoda Grm Novo mesto, Glavni trg 30.  
 
V programu posvetovanja so sodelovali ţupani, gospodarstveniki, poslanci in dekani visokošolskih 
zavodov iz širše regije.  
 
Posvetovanje je koristno prispevalo k inovativnemu razvijanju regije in visokošolskega ter 

http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/e-novice/
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univerzitetnega študija v Novem mestu. Na pobudo udeleţencev posvetovanja je tako društvo DAP 
sprejelo in v tiskani obliki izdalo Memorandum o univerzi regije Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko, 
Posavje. V Memorandumu so navedene ugotovitve in priporočila štirih panelov posvetovanja, v 
katerih so sodelovali ţupani občin, direktorji podjetij, poslanci Drţavnega zbora in dekani 
visokošolskih ustanov v regiji. Skupna je ugotovitev, da je potrebno zagotavljati ustvarjanje razmer za 
ustanovitev univerze v regiji Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko, Posavje in vključiti zadevne načrte v 
razvojne dokumente Slovenije.  
 
Elektronsko verzijo Memoranduma si lahko ogledate na naslednji povezavi. 

 

 

Mesec krvodajalstva na FOŠ 

 
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu smo z letošnjim letom uvedli novo aktivnost – 

Letno krvodajalsko akcijo študentk, študentov in osebja FOŠ. V mesecu marcu, ki smo ga 
označili za mesec krvodajalstva na FOŠ, smo ţeleli animirati čimveč posameznikov na naši fakulteti 
za to humano gesto. Z vljudnim povabilom smo vse študentke, študente in osebje FOŠ spodbudili k 
osebnemu premisleku za sodelovanje tem pri druţbeno odgovornem dejanju - darovanju krvi.  
 
Ker tako študentje kot tudi osebje FOŠ prihajajo z različnih koncev Slovenije, smo predlagali, da vsak 
po svoji presoji izbere sebi najbliţji transfuzijski center in nam sporoči svojo namero po darovanju 
krvi. Po prejetih informacijah smo ugotovili, da je kar nekaj tistih, ki so redni krvodajalci in svojo kri 
darujejo v rednih intervalih, ki pa se med seboj razlikujejo in se raztezajo skozi celo leto.  
 

Zato vse tiste, ki boste v letošnjem letu še darovali kri, prosimo, da nam sporočite svojo namero 

po darovanju krvi oziroma da sporočite datum in kraj, kjer ste kri darovali, na naslov 

jerneja.surla@fos.unm.si. Na koncu leta bomo naredili kratek pregled nad številom naših 
krvodajalcev in odvzemov krvi, kar bo realen pokazatelj naše humanosti in dobrodelnosti, ki smo ju 
izkazali v letu 2011. 
 
Najlepše bi se zahvalili vsem, ki ste se na letno krvodajalsko akcijo FOŠ ţe odzvali in darovali kri ter 
tudi vsem tistim, ki se boste za to plemenito dejanje še odločili. 

 

 

Seji Senata FOŠ 03/2011 in 04/2011 

 
V mesecu marcu in aprilu sta potekali dve izredno pomembni seji Senata FOŠ, na katerih so senatorji 
sprejeli kar nekaj pomembnih aktov.  
 
Na tretji redni seja Senata FOŠ, ki je potekala 17. marca 2011, so senatorji sprejeli Merila za izvolitev 
v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Fakulteti za 
organizacijske študije v Novem mesu (SA-016). Sprejetje Meril pomeni pomemben korak za FOŠ in 
potrditev dejstva, da je bilo v Merila vloţenega veliko dela in angaţiranosti, sprejeli pa smo jih med 
prvimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji.  
 
Na aprilski redni seji Senata FOŠ, ki je bila 14.4.2011, pa je Senat sprejel Razpis za vpis na 
podiplomska študijska programa Menedţment kakovosti – II. in III. stopnje 2011/2012. Z razpisom so 
določeni vpisni pogoji, prijavni in vpisni roki ter določena števila vpisnih mest. Razpisa bomo v 
začetku meseca maja tudi objavili na naši spletni strani.  
 
 

4. in 5. doktorski kolokvij 
 
Kot smo načrtovali v začetku študijskega leta, vsak tretji četrtek v mesecu organiziramo doktorske 
kolokvije za vse naše doktorske študente. V mesecu marcu je tako potekal ţe četrti doktorski kolokvij 
z naslovno temo »Univerzalna odličnost in mojstrstvo«, ki jo je predstavil dr. Janez Gabrijelčič. Ključni 
poudarki predavanja so bili: Od kakovosti do odličnosti, Otoška rastoča strategija univerzalne 
odličnosti in mojstrstva ter Zdruţene rastoče knjige sveta.  
 

http://www.unm.si/media/pdf/av/DAP_memorandum_tisk_koncni.pdf
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V mesecu aprilu pa je izr. prof. dr. Milan Ambroţ kot animator petega doktorskega kolokvija predstavil 
temo z naslovom »Kako doseči odličnost s samoorganizacijo«. Ključni poudarki predstavljene 
tematike so bili: Samoorganizacija – izhodišče za delovanje v kompleksnem okolju, Učenje, odučenje 
ter ustvarjalna izraba časa ter Fleksibilno delovno mesto – izziv ali nujnost v dobi korporacijskega 
preurejanja. 
 
Obema zaključenima uradnima deloma je, tako kot smo ţe navajeni, sledilo še veliko postavljenih 
vprašanj in široka izmenjava mnenj s strani študentov, ki so tako gosta kot tudi predstavljeni tematiki 
predavanj ocenili kot zelo zanimivi in aktualni ter nam tako zopet potrdili uspešnost in koristnost 
izvajanja doktorskih kolokvijev.  
 
Več o obeh dogodkih si lahko preberete na spletni strani FOŠ, kjer so objavljeni tudi prispevki z vseh 
doktorskih kolokvijev, ki smo jih izvedli do sedaj.  
 

 

Zaposlitev nove strokovne sodelavke na FOŠ 
 
Zaradi ţelje po še uspešnejšem delovanju fakultete smo s 1. aprilom 2011 zaposlili novo sodelavko, 
gospodično Katjo Krevs, na delovnem mestu samostojne strokovne sodelavke v študentskem 
referatu. 
 
Ţelimo ji, da bi se hitro vţivela v novo delovno okolje, osvojila potrebna znanja, predvsem pa da bo v 
novem delovnem okolju čimbolj ustvarjalna in zadovoljna. 
 

 

Informativni dnevi FOŠ 
 
Na FOŠ v mesečnih frekvencah organiziramo informativne dneve,  na katerih zainteresiranim za vpis 
predstavimo fakulteto, študijske programe, ki jih izvajamo, ter načinu študija na njej. Hkrati jim 
odgovorimo na vprašanja, ki se jim kot bodočim študentom postavijo pred pomembno odločitvijo 
vpisa na fakulteto in jim na ta način pomagamo pri dokončni odločitvi.   
 
V mesecu marcu in aprilu smo tako na sedeţu fakultete izvedli 2 informativna dneva, in sicer 
23.3.2011 in 21.4.2011.  
 
Začeli pa smo tudi s predstavitvami naše fakultete po podjetjih in drugih ustanovah. 30. marca 2011 
smo se tako predstavili na Zavodu RS za zaposlovanje in 11. aprila 2011 v novomeškem podjetju 
Krka d.d.. S temi predstavitvami si ţelimo poleg širjenja naše prepoznavnosti tudi krepiti sodelovanje 
fakultete s podjetji v našem regionalnem okolju.  
 
V prihajajočem mesecu zato načrtujemo obiske še v drugih podjetjih v naši regiji (TPV, Revoz, 
Trimo…). 

  
 

12. akademski večer 
 
12. aprila 2011 je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu organizirala 12. akademski 

večer, ki je bil posvečen univerzalni odličnosti ter združenim rastočim knjigam sveta. Dr. Janez 
Gabrijelčič je kot idejni vodja Foruma odličnost in mojstrstva ter projekta Rastoča knjiga predstavil 

projekt Rastoča knjiga, ki pridobiva vedno več mednarodnih razseţnosti. K projektu so povabili vse 
drţave sveta z namenom, da prikaţejo njihove najpomembnejše knjige. Tako so univerzalno 
odličnost v lanskem leto prepoznale drţave: Irska, Finska, Norveška, Indija in Rusija. V letošnjem letu 
pa se bo v Ljubljani v parku Navje predstavilo pet novih drţav: Avstrija, Madţarska, Hrvaška, Italija in 
Francija. 
  

V prihodnosti imajo v načrtu predstaviti najbolj pomembne verske knjige, katere bodo pomembno 
opredeljevale dogajanje v svetu. 
 
Utrinke z dogodka in predstavljeno gradivo si lahko ogledate na naši spletni strani. 
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Udeležba FOŠ na kariernem in zaposlitvenem sejmu  
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je tudi v letošnjem letu organiziral tradicionalni karierni in 
zaposlitveni sejem, ki je tokrat nosil naslov »Poišči svojo pot«. Ker je namen sejma poleg 
predstavitve moţnosti zaposlovanja ter predstavitve lokalnih delodajalcev tudi predstavitev moţnosti 
izobraţevanja v lokalnem okolju, smo se odločili sejma udeleţiti tudi mi in obiskovalcem predstaviti 
študijske programe Menedţment kakovosti. Na tak organiziran način lahko tudi mi prispevamo k 
druţbeno odgovornemu delovanju, ki je tudi ena izmed naših sedmih strateških usmeritev. S 
predstavitvijo ponudbe naših izobraţevalnih programov namreč lahko pomagamo posameznikom k 
njihovemu laţjemu oblikovanju svoje karierne poti in jim tako omogočimo njihovo osebno rast. 
 
 

Objava FOŠ e-novic na spletni strani 
 
Ker ţelimo o dogajanju na FOŠ in našem delu seznaniti čim širši krog ljudi, smo se odločili, da bomo 
FOŠ e-novice objavili tudi na spletni strani. Na ta način bomo ne samo obstoječe prejemnike FOŠ e-
novic (akademski zbor, študente in notranje ter zunanje sodelavce fakultete), ampak tudi vse druge, 
ki ţelijo izvedeti več o dogajanju na  fakulteti, informirali o naših aktivnostih in načrtih ter jih morda 
tudi na ta način pritegnili k temu, da se nam pridruţijo. 
  
Spletna objava vseh izdanih FOŠ e-novic na enem mestu omogoča tudi transparenten ogled 
kronološko razvrščenih dogodkov na FOŠ in njenega delovanja skozi celotno leto.  
 
Vse do sedaj izdane FOŠ e-novice lahko najdete na povezavi http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/e-
novice/. Ţelimo vam prijetno branje! 
 
 

Najava 23. foruma odličnosti in mojstrstva Otočec 
 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu in Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine 
25. maja 2011 na Otočcu organizirata ţe 23. forum odličnosti in mojstrstva. Naslov tokratnega 
srečanja je Vzgoja, izobraţevanje in vseţivljenjsko učenje pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in 
mojstrstva. 
 
Vljudno vas vabimo, da si ţe sedaj rezervirate čas za obisk tega zanimivega dogodka. Obljubljamo 
vam zanimiv, sproščen in pozitivne energije poln dan v tradicionalnem vzdušju Otoškega foruma 
odličnosti in mojstrstva. 

 
Vabilo in program si lahko ogledate na naši spletni strani, kjer se na dogodek lahko tudi prijavite.  
 
Na ta dogodek bodo povabljeni vsi naši študentje in vsi člani akademskega zbora. Druţenje bomo 
izkoristili za promocijo naše fakultete in za aktivno spremljanje zanimivih vsebin. Ţelimo si, da ta 
Forum sčasoma postane »dan FOŠ«. 
 
Vsi študentje FOŠ imajo prost vstop in so oproščeni plačila kotizacije, potrebna je le predhodna 
prijava na spletni strani.  
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