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Seji Senata FOŠ  
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V mesecu aprilu in maju sta na FOŠ potekala 2 
informativna dneva na fakulteti, izvedli pa smo 
tudi informativna dneva na Ekonomski šoli Novo 
mesto, Višja strokovna šola in na Zavodu za izob-

raţevanje in kulturo v Črnomlju.  

Veseli nas, da se je informativnih dni udeleţilo 
veliko kandidatov, ki se zanimajo za nadaljevanje 
visokošolskega izobraţevanja v programih Mened-
ţment kakovosti. Ţelimo si, da bi z našimi pred-
stavitvami študija na FOŠ zainteresirane prepriča-
li o strokovni in kakovostni izvedbi vseh študijskih 
programov, ki jih izvajamo in jih tako prepričali, 

da je študij na FOŠ njihova prava in prva izbira. 

Informativni dnevi  

V mesecu aprilu je potekala 04/2012 seja Senata FOŠ, na kateri so člani senata sprejeli razpis za vpis 
na podiplomski magistrski in doktorski študijski program Menedţment kakovosti. V mesecu maju pa je 
potekala 05/2012 seja, na kateri so člani med drugim sprejeli Pravilnik o disciplinski odgovornosti štu-
dentov, sklep o izvedbi evalvacije kakovosti izvedbe predmetov v študijskem letu 2011/2012, o posodo-
bitvi učnih načrtov ter sklepe, vezane na doktorski študij. Naslednja seja Senata bo v petek, 15. junija 
2012, po seji Akademskega zbora. Obe seji bosta volilno obarvani, saj bodo člani volili člane Senata in 

dekana FOŠ. 

V mesecu aprilu in maju sta bili sklicani še 2 seji Komisije za študijske in študentske zadeve in 2 seji 

Komisije za znanstveno – raziskovalno delo ter seja Komisije za izvolitve v nazive. 

Zaposlitev nove sodelavke 
na FOŠ 

15. maja smo na FOŠ zaposlili novo sodelav-
ko Janjo Umek, univ. dip. prav, ki bo nadomeš-
čala Jernejo Šurla Gašperšič v času njene odsot-
nosti, kasneje pa se bo usmerila predvsem v 

delo projektne pisarne FOŠ. 

Ţelimo ji, da bi se hitro vţivela v novo delov-
no okolje, osvojila potrebna znanja, predvsem 
pa da bo v novem delovnem okolju čimbolj 

ustvarjalna in zadovoljna.  

Stran 2 

V tednu od 16. 4. do 22. 4. 2012 so potekale krvodajalske akcije, ki so bile namenjene študentom 
po celotni Sloveniji. Na FOŠ smo se odločili, da bomo akcijo podprli tudi mi, zato smo študente in člane 
akademskega zbora FOŠ vljudno povabili k darovanju krvi v okviru Krvodajalske akcije Častim 1/2 lit-
ra!, ki je bila v torek, 10. 4. 2012 na Centru za transfuzijsko dejavnost v Splošni bolnišnici Novo 

mesto.  

Ker pa študentje in člani AZ prihajajo z različne koncev Slovenije in imajo različne delovne obreme-
nitve, smo predlagali, da vsak po svoji presoji izbere sebi najbliţji transfuzijski center in daruje kri. Vse 
smo naprosili, da na naslov katja.krevs@fos.unm.si, sporočijo svojo namero po darovanju krvi, oziroma 
da sporočijo datum in kraj, kjer so kri darovali, da jo bomo upoštevali pri končnem pregledu uspešnosti 

akcije. 

Ker delamo tudi letni pregled uspešnosti akcije v letu 2011, pozivamo vse tiste (študente in člane AZ 
FOŠ), ki ste v lanskem letu darovali kri, da nam (na zgoraj omenjeni elektronski naslov) sporočite števi-

lo, datum in kraj darovanj v letu 2011. 

Krvodajalska akcija 

http://www.fos.unm.si/si/studij/vpis/magistrski-studijski-program/
http://www.fos.unm.si/si/studij/vpis/doktorski-studijski-program/
http://www.castimkri.si/
mailto:katja.krevs@fos.unm.si
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Mednarodna znanstvena konferenca GPT 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je 
med 12. in 14. aprilom organizirala prvo mednarodno 
znanstveno konferenco na temo upravljanja v post-
tranzicijskem obdobju (Governance in (post)tranzition 
– GPT) z naslovom "Dve desetletji sprememb upravne 
paradigme v državah Srednje in Vzhodne Evrope". 
Dogodka se je udeleţilo večje število obiskovalcev iz 
Slovaške, Srbije, Madţarske, Poljske, Hrvaške, Finske, 
Švedske in Slovenije. Skladno s tematiko so potekale 
konstruktivne razprave o reformnih procesih v uprav-
ljanju v zadnjih dvajsetih letih v drţavah Srednje in 
Vzhodne Evrope. Ob zaključku konference je bil pred-
stavljen tudi poziv za prispevke za naslednjo konfe-
renco GPT v letu 2013, z naslovom »Public Adminis-
tration Reform Approaches in Central and Eastern Euro-

pe«. 

Odzivi udeleţencev so bili pozitivni, saj je konferenca 
ponudila zanimive razprave tako z vidika širjenja vede-
nja o problematiki tranzicijskega upravljanja kot z vidi-
ka odpiranja novih priloţnosti za sodelovanje. Izvedbo 
konference v organizaciji Fakultete za organizacijske 
študije iz Novega mesta sta podprli tudi Agencija Repu-
blike Slovenije za raziskovalno dejavnost ter z manjšim 

sponzorskim vloţkom tudi občina Kostanjevica na Krki. 

V sredo, 18. aprila 2012, je ob 17. 00 uri, v mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdina, Novi trg 5, 
Novo mesto potekal 21. akademski večer. Predavatelj dr. Alexis Zrimec je predstavil tematiko z naslo-

vom Vitki razvoj – hitro, učinkovito in poceni od znanja do izdelka.  

Na 22. akademskem večeru, ki je potekal v sredo, 30. 
maja 2012, ob 17. 00 uri, v veliki predavalnici Šolskega 
centra Novo mesto (251), Šegova ulica 112, Novo mesto, pa 
je predavatelj prof. dr. Dušan Petrač predstavil tematiko z 
naslovom Težnost in breztežnost: škodljivi vplivi brezte-

žnosti na človeški organizem – adaptacije imajo meje. 

Utrinke s preteklih dogodkov si lahko ogledate na spletni 

strani. 

Akademska večera 

Stran 3 

http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/akademski_veceri/
http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/akademski_veceri/
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Doktorska kolokvija 

Stran 4 

V sredo, 18. 4. 2012, je potekal 6. doktorski 
kolokvij. Tokratni animator, zasl. prof. ddr. 
Matjaž Mulej, je predstavil temo »Novejši 
trendi v razvoju inoviranja in odličnosti«. 
Ključni poudarki 6. doktorskega kolokvija so 
bili: Faza izobilja. Inovacija in izobilje. Ravno-
vesje v druţbi z naravo. Pet skupin potreb člo-
veka. Pet stopenj pri vodenju. Strokovnost in 
celovitost. ISO 26000. Druţbena odgovornost – 
inovacija. Gradivo z doktorskega kolokvija je 

dostopno na naši spletni strani. 

V četrtek, 10. maja pa je potekal 7. doktor-
ski kolokvij, ko smo gostili prof. dr. Štefana 
Ivanka, ki je predstavil svojo novo knjigo z nas-
lovom ORGANIZACIJSKE PARADIGME - Podlage 
za nastanek in razvoj organizacijskih teorij. 
Knjiga je hkrati tudi prvenec zaloţniške dejav-
nosti naše fakultete. Utrinke s kolokvija si lah-

ko ogledate na naši spletni strani. 

Usposabljanje za certifikat ECQA Vodja za 
družbeno odgovornost 

V sredo, 9. maja 2012, smo skupaj s  Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SIST) in Gospodarsko 
zbornico Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) organizirali brezplačno usposabljanje za certifikat ECQA-

Vodja za družbeno odgovornost. 

Usposabljanje je bilo namenjeno vodjem in organizacijam - javnim, zasebnim, profitnim, neprofit-
nim. V okviru vseţivljenjskega izobraţevanja bodo lahko udeleţenci po opravljenem izpitu, ki je potekal 
v dveh izpitnih rokih (18. 5. in 2. 6. 2012) pridobili mednarodno veljaven certifikat za poklic 

(kompetenco) ECQA Vodja za druţbeno odgovornost (ECQA Certified Social Responsibility Manager).  

Veseli nas dejstvo, da se je usposabljanja udeleţilo tudi veliko naših študentov.  

Vsi, ki se delavnice zaradi zapolnitve prostih mest, niso mogli udeleţiti, sporočamo, da je v jeseni 

predvidena še ena delavnica za usposabljanje. Informacija o tem bo objavljena na naši spletni strani.  

V petek, 18. maja se je v lepem vremenu na športnih igriščih na Loki odvila prva športno - družabna 
prireditev vseh novomeških fakultet, visokih ter višjih šol. V popoldanskih urah so se odvijali turnirji 
v malem nogometu, košarki ter odbojki na mivki, v večernih urah pa se je dogajanje premaknilo v 
LokalPatriot, kjer so razglasili najboljše udeleţence. Še posebej napete dvoboje smo lahko spremljali v 

turnirjih šaha ter balinčkanja. In prav tukaj smo se FOŠ-evci tudi najbolje izkazali.  

Med našimi študenti se je še posebej dokazala Irena Mislej, ki je pometla z vso konkurenco in si v 

balinčkanju priborila prvo mesto. Čestitamo! 

1. novomeške igre študentov 

http://www.fos.unm.si/si/studij/doktorski-kolokviji/detajl/?id=526
http://www.fos.unm.si/si/novice/?id=530
http://www.fos.unm.si/
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24. Forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2012 

Na Otočcu se je 23. maja odvil ţe 24. forum odličnosti in mojstrstva. Med izvrstnimi predavanji in 
prispevki avtorjev sta še posebej izstopala in pustila pečat dva dogodka: obisk predsednika Republike 
Slovenije, dr. Danila Turka, ter podelitev Velike nagrade odličnosti in mojstrstva, ki jo je letos prejela 
klimatologinja dr. Lučka Kajfeţ Bogataj za svoj prispevek na področju boja proti podnebnim spremem-
bam. Med nagrajenci je bila tudi druţba Krka, ki je prejela nagrado za največ novih zaposlitev v minu-

lem letu.  

Rdeča nit letošnjega srečanja je bila družbeno odgovorno ravnanje pri uveljavljanju univerzalne 
odličnosti in mojstrstva, ki sta ga organizirala Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu in 
Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine. Na forumu smo lahko prisluhnili poglobljenim razpra-
vam, primerom dobrih praks, na popoldanski okrogli mizi pa izmenjavi misli so o druţbeno odgovornem 
ravnanju pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva. Več kot sto udeleţencev potrjuje dejs-

tvo, da forum ostaja pomemben dogodek ter iz leta v leto potrjuje svoj status v drţavi.  

Več o medijskih odzivih si lahko kot vedno preberete na naši spletni strani z medijskimi objavami. 

1. prijavni rok za MAG in DR 

1. junija je skladno z razpisoma za vpis na magistrski in doktorski študijski program Menedţment 
kakovosti v študijskem letu 2012/2013, ki ju je sprejel Senat FOŠ na svoji aprilski seji, začel teči prvi 
prijavni rok, ki se bo zaključil 29. junija 2012. Kandidati se lahko na študij prijavijo s pomočjo elek-

tronske prijavnice, ki je objavljena na spletni strani in bo dostopna vse do poteka prijavnega roka.  

http://www.fos.unm.si/si/fos/mediji/
http://www.fos.unm.si/si/studij/vpis/doktorski-studijski-program/
http://www.fos.unm.si/si/studij/vpis/doktorski-studijski-program/
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FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec.   
S FOŠ e-novicami ţelimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora  in vseh ostalih notranjih in 
zunanjih sodelavcev fakultete. 

Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili 
pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 
Urednik in kontaktna oseba za FOŠ e-novice je Jerneja Šurla Gašperšič ( jerneja.surla@fos.unm.si ). 
Spletna stran FOŠ: www.fos.unm.si 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
Novi trg 5 
8000 Novo mesto 
 
Tel. št.: 059 074 164 
Fax: 07 373 78 80  
www.fos.unm.si 
E-pošta: info@fos.unm.si 

Napovedujemo 

 Od 4. – 14. junija bo na FOŠ potekala Poletna šola FOŠ 2012 z naslovom SVK – Sistem vodenja 
kakovosti. Poletna šola je namenjena vsem študentom, ki si ţelijo hitreje napredovati, pridobiti 
ECTS kreditne točke izven svojih matičnih zavodov ter mentorjem delovne prakse z namenom pri-
dobivanja kompetenc iz področja vodenja kakovosti. Program je zasnovan tako, da se bodo pre-
pletala najsodobnejša teoretična spoznanja mednarodnih predavateljev kot tudi najnaprednejše 
praktične rešitve, ki jih organizacije doma in po svetu uporabljajo na svoji poti do kakovosti. Ker 
bo v projektu ključen poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij pri-
merov najodličnejših organizacij v Sloveniji (Trimo d.d., TPV d.d., Upravna enota Novo mesto) 

smo prepričani, da bodo udeleţenci poletne šole izboljšali tudi svojo zaposljivost. 

 14. junija 2012 FOŠ organizira informativni dan, ki bo potekal ob 17. in 18. uri v prostorih FOŠ. 

Namenjen bo predstavitvi naših študijskih programov Menedţment kakovosti. 

 15. junija 2012 bosta potekali seja Akademskega zbora FOŠ in Seja Senata FOŠ, ki bosta volilno 

obarvani, saj bodo potekale volitve članov Senata in dekana FOŠ za mandatno obdobje 2012-2014. 

 21. junija 2012 bo organiziran zaključni piknik FOŠ, namenjen vsem študentom FOŠ in članom 

akademskega zbora.  

mailto:jerneja.surla@fos.unm.si
http://www.fos.unm.si

