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PRELET

Spoštovani!
Od leta 2013 smo se poslovili z vsemi častmi, s Slavnostno akademijo FOŠ. Polni nove energije smo vstopili v
leto 2014. Še preden pa dokončno zapremo vrata starega leta, smo vam pripravili krajši pregled aktivnosti, ki
so zaznamovale Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu v lanskem letu.
Namenjamo ga vsem našim študentom, zaposlenim, članom Akademskega zbora FOŠ in vsej zainteresirani
javnosti. Tudi v tem letu si želimo nadaljnjega uspešnega sodelovanja z vami v novih projektih, ki nam jih
prinaša leto 2014.

FEBRUAR
Informativa 2013
Na začetku februarja je na Gospodarskem razstavišču
v Ljubljani potekal že 5. sejem izobraževanja in
poklicev Informativa, ki si ga je ogledalo okoli 16 000
obiskovalcev. Na sejmu so se tudi letos pod okriljem
Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine
predstavile novomeške fakultete, in sicer Fakulteta
za organizacijske študije v Novem mestu, Fakulteta
za industrijski inženiring Novo mesto in Fakulteta za
informacijske študije v Novem mestu, ki se jim je
letos prvič pridružil Dijaški in študentski dom Novo
mesto.

5. doktorski kolokvij
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu
je 7. 2. 2013 ob 16. uri potekal 5. doktorski kolokvij v
študijskem letu 2012/13. Animator, izr. prof. dr.
Milan Ambrož, je zbranim predstavil temo "Kulturni
vidiki uspešnega vodenja", katere ključni poudarki so
temeljili na mednarodnem menedžmentu in kulturni
raznolikosti, menedžmentu v različnih kulturnih
okoljih ter na kulturnem idealu vodje v slovenskem
poslovnem prostoru.

Pod skupnim sloganom Študiraj v Novem mestu smo
razstavljavci predstavili prednosti študija v Novem
mestu, svoje izobraževalne programe in možnosti za
bivanje. Odziv in zanimanje obiskovalcev je bilo
presenetljivo skozi oba sejemska dneva.
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MAREC
2. regijski Festival zaTE – Znanje aktivira te

Prvi zagovor magistrske naloge na FOŠ

Med 5. 3. ter 8. 3.2013 smo sodelovali na 2. regijski
Festival zaTE, ki je tudi letos poskušal podati
odgovore s področij zaposlovanja, podjetništva,
izobraževanja in učenja ter kompetenc za aktivnejše
življenje v prihodnosti.
Festival se je pričel 5. 3. 2013, s strokovnim
dogodkom »Ugotavljanje in vrednotenje neformalno
pridobljenih znanj v izobraževanju odraslih«.
V sklopu festivala je RIC Novo mesto pripravil
brezplačne stojnice znanja, brezplačne delavnice,
predavanja in svetovalne kotičke, kjer so obiskovalci
lahko dobili odgovore na zastavljena vprašanja.
S stojnico so se na festivalu predstavljale tudi
novomeške fakultete FOŠ, FINI ter FIŠ in tako
obiskovalcem predstavile možnosti izobraževanja v
Novem mestu.

Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu
smo ponosni, da smo 26. 3. 2013 naši študentki Petri
Gatej podelili
strokovni
naslov
magistrica
menedžmenta kakovosti.
Študentka je magistrirala na temo Vpliv stresa na
absentizem
in
odličnost
posameznika, pod
mentorstvom izr. prof. dr. Gordane Žurga. Vodstvo
fakultete kandidatki še enkrat iskreno čestita ob
zaključku magistrskega študija na FOŠ.
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APRIL
Nova celostna grafična podoba FOŠ

Z mesecem aprilom ima Fakulteta za organizacijske
študije v Novem mestu prenovljeno celostno
grafično podobo. Prve tri leta delovanja je bila
fakulteta prepoznavna z zlatim logotipom v obliki
»polžka«, letos pa smo se odločili za njegovo
posodobitev. Sedaj smo prepoznavni z bordo rdečo
barvo, ki je že prej bila izbrana kot komplementarna
zlati. V novi podobi logotipa izstopa črka »O«, ki ima
v svoji notranjosti s kaligrafsko pisavo dodatno
izpisano črko O (organizacija, odličnost, odločnost,
...).
Prenovili smo tudi internetno stran, izdelali smo
novo zloženko, zastavo in reklamno zastavo. Nov
logotip se nahaja na vseh dokumentih, študentje 1.
letnika visokošolskega študija pa so izdelali tudi
predlog poštne znamke FOŠ.
S prenovljeno grafično podobo smo se prilagodili
tudi predvideni grafični podobi logotipa bodoče
Univerze v Novem mestu. Upamo, da bo prenova
prispevala k večji prepoznavnost fakultete.

2. GPT konferenca
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je
v Hotelu Šport, Otočec, med 25. in 26. aprilom 2013
organizirala
drugo
mednarodno
znanstveno
konferenco na temo upravljanja v postranzicijskem
obdobju z naslovom “Pristopi k reformiranju javne
uprave v Srednji in Vzhodni Evropi". Dogodka se je
udeležilo večje število predavateljev iz Češke, Italije,
Slovaške, Francije, Hrvaške, Srbije in Slovenije. Jedro
razprave je bilo usmerjeno v reformne procese v
upravljanju v zadnjih dvajsetih letih v državah
Srednje in Vzhodne Evrope. Konferenca je bila
zanimiva za strokovno in znanstveno javnost tako z
vidika širjenja vedenja o problematiki tranzicijskega
upravljanja kot tudi z vidika odpiranja novih
priložnosti za sodelovanje. V prihodnje si na
konferenci vsekakor želimo večje udeležbe
predavateljev in študentov.

MAJ
25. forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2013 –
sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov
Letos je bilo na Otočcu še posebej slavnostno, saj je
Forum odličnosti in mojstrstva obeleževal četrt
stoletja
svojega
delovanja.
Devetdesetim
udeležencem sta organizatorja, Društvo ekonomistov
Dolenjske in Bele krajine ter Fakulteta za
organizacijske študije v Novem mestu v sodelovanju
s Slovenskim združenjem za kakovost in odličnost,
Slovensko fundacijo za poslovno odličnost,
Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine,
Mestno občino Novo mesto in Univerzitetnim in
raziskovalnim središčem Novo mesto, popestrila dan
s tematiko o sproščanju človekovih ustvarjalnih
potencialov, kot enim od petih temeljnih gradnikov
Otoške rastoče strategije univerzalne odličnosti in
mojstrstva.
Zelo zanimiv in pomenljiv uvodni nagovor je podal
predsednik Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, akademik profesor dr. Jože Trontelj, v
katerem nas je opozoril in naprosil, da naj bomo pri
negovanju in razvoju odličnosti tudi pazljivi na
morebitne poskuse njene zlorabe.
Sledila je tradicionalna podelitev letošnje velike
nagrade odličnosti in mojstrstva Mileni Zupančič, ki
je oplemenitila eminentni krog dosedanjih
enaindvajsetih forumovih odličnic in odličnežev –
olimpionikov,
pisateljev,
glasbenikov,
gospodarstvenikov, ekonomistov, baletnih, opernih
in filmskih umetnikov, akademikov in profesorjev.
Kot se za častitljivi jubilej spodobi, je gospa Irena
Vide, v počastitev petindvajsetih svečk na Forumovi
torti, k prijetnemu klepetu, polnemu modrosti,
povabila predstavnike dosedanjih dobitnikov velike
nagrade odličnosti in mojstrstva in sicer: akademika
profesorja dr. Franceta Bernika, profesorico dr.
Lučko Kajfež Bogataj in očeta forumov dr. Janeza
Gabrijelčiča.
Nadaljevanje je bilo popestreno s podelitvijo nagrade
Krki d.d., in sicer kot organizaciji, ki je v preteklem
letu na novo zaposlila največ delavcev, sledila pa ji je
izvirna predstavitev učencev osnovne šole Veliki

Gaber, ki so nam v tradicionalnih »iskricah
odličnosti« orisali svojo pot k odličnosti, mojstrstvu
in deželi korenčka. Predstavitev je pokazala, kako se
lahko z dobro voljo in prepletom interesa različnih
generacij in organizacij iz »pozabljene zgodbe«
naredi odličen projekt, ki ima tako vzgojne kot tudi
komercialne učinke.
V nadaljevanju nas je profesorica dr. Marija Ovsenik
popeljala v predstavitev ustvarjalnosti kot izzivu
časa, v sklopu katerega nas je opozorila, da
ustvarjalnost ni cilj, ampak potovanje, pri čemer je
potrebno zagotavljati »humus ustvarjalnosti«.
Predstavitev Marjane Laibacher Rogelj nas je
postavila pred dilemo, ali način, kako danes delamo,
res spodbuja sproščanje naših ustvarjalnih
potencialov, prispevek Marte Strmec pa je na
primeru Trima, enega prvih dobitnikov Priznanja
republike Slovenije za poslovno odličnost, predstavil
vidike ustvarjalnosti zaposlenih v obdobju
gospodarske krize. Kot vsako leto do sedaj, se je tudi
letošnje druženje zaključili z okroglo mizo, h kateri je
moderator gospod Rudi Bric povabil nosilce
prispevkov.

Študijski obisk prodekanje v Zagrebu
Prodekanjana Fakultete za organizacijske študije v
Novem mestu, izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran,
se je v tednu od 20. do 24. 5. 2013 udeležila
študijskega obiska z naslovom: „Supporting Teachers
with Technology Improved Learning“, ki se je odvijal
v Zagrebu na Centru za e-učenje Srce. Študijskega
obiska se je udeležilo 14 predstavnikov iz dvanajstih
evropskih držav.
Med posvetom je bilo sodelujočim predstavljeno,
kako se na Hrvaškem organizira in izvaja podpora
izvajalcem, ki želijo uporabljati tehnologije e-učenja.
Udeleženci so obiskali tudi Rektorat Vseučilišča v
Zagrebu, V. gimnazijo , II. In IV. osnovno šolo v
Varaždinu ter Fakulteto organizacije in informatike.
Sodelujoči so predstavili svoje izkušnje in primere
dobre prakse, v diskusijah in neformalnih druženjih
pa so izmenjali mnenja in sklenili nova poznanstva.
Posvetovanje je potekalo v pozitivnem in kreativnem
vzdušju, udeleženci pa so izrazili željo po nadaljnji
komunikaciji
in
sodelovanju, ter pohvalili
organizacijo študijskega obiska in kvaliteto
programa. Nova spoznanja in komunikacija s kolegi iz
Evrope pa dajejo nove potenciale za še boljše delo v
prihodnosti na mednarodnem področju.
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JUNIJ
Poletna šola 2013
Od 3. do 20. junija smo organizirali Poletno šolo 2013 z naslovom SVK - Sistem vodenja kakovosti. V sklopu
poletne šole so imeli udeleženci priložnost pridobiti certifikat za internega presojevalca po standardu ISO 9001 in
pridobitev 6 kreditnih točk. Ključen poudarek je bil na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij
primerov podjetja Trimo in Upravne enote Novo mesto.
Predavatelji so bili: izr. prof. dr. Boris Bukovec, mag. Bojan Tomšič, Zdenka Bajuk, mag. Karmen Gorišek, Peter
Merljak in Polona Briški.

2. novomeške študentske igre
21. 6. 2013 so se v ŠP Loka odvijale 2. novomeške
študentske igre. V popoldanskih urah so se študenti
pomerili v košarki, nogometu, balinanju, odbojki na
mivki in igranju šaha, v večernih urah pa se je
dogajanje premaknilo v Hostel Situla, kjer so
razglasili najboljše udeležence.
Naši študenti so se z ekipo FIŠ pomerili v odbojki na
mivki in so zasedli odlično 2. mesto. Vsem
udeležencem iskreno čestitamo.

JULIJ
Prvi zagovor doktorske disertacije
V torek, 16. 7. 2013, se je na novomeški Fakulteti za
organizacijske študije v Novem mestu zgodil prvi
uspešni zagovor doktorske disertacije. Doktorsko
disertacijo z naslovom Identifikacija gradnikov
optimalnega organizacijskega modela izobraževanja
za turizem v Sloveniji je pod mentorstvom prof. dr.
Štefana Ivanka zagovarjala prof. dr. Marija Ovsenik.
Po uspešno opravljenem zagovoru je pridobila
znanstveni naslov doktorica znanosti s področja
Menedžment kakovosti. S tem je prof. dr. Marija
Ovsenik pridobila svoj drugi doktorski naslov in s tem
pravico izpisa ddr, naša fakulteta pa prvo doktorico
doktorskega študijskega programa Menedžment
kakovosti, ki ga uspešno izvaja že tretje študijsko
leto. Fakulteti je prav tako v ponos, da gre za prvo
doktorico znanosti, ki je doktorirala na eni izmed
novomeških fakultet.
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AVGUST
Erasmus študijska izmenjava
Poletje 2013 je bilo za FOŠ posebno, saj smo prvič
gostili tuja študenta preko mednarodne izmenjave
Erasmus. Poljska študenta Grzegorz in Bartek sta
prišla s poljske Warsaw School of Computer Science
na delovno prakso, ki sta jo skozi poletje tri mesece,
vse do oktobra, na podlagi podpisanih sporazumov o
sodelovanju FOŠ z lokalnimi podjetji in sorodnimi
visokošolskimi zavodi opravljala na FOŠ in se
usposabljala tudi v podjetju Mediodrom, Ekonomski
šoli Novo mesto, Višja strokovna šola in partnerski
Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.
Obisk na fakulteti sta zaključila v začetku oktobra, ko

sta se s pridobljenim znanjem in potrdilom o
uspešno opravljeni študijski praksi vrnila na svojo
matično fakulteto.

SEPTEMBER
Revija za univerzalno odličnost v DOAJ
Directory of Open Access Journals (DOAJ) je imenik
skoraj 7000 znanstvenih revij odprtega dostopa, od
tega preko 3000 takih, ki so indeksirane na ravni
člankov. Odprti dostop je način objave del v
znanosti, pri katerem je polno besedilo dela
brezplačno dostopno vsakomur prek svetovnega
spleta. Največkrat se nanaša na članke v znanstvenih
revijah. DOAJ je lani praznoval 10 let delovanja.
Poleti je bila revija Fakultete za organizacijske študije
v Novem mestu, RUO (Revija za univerzalno
odličnost), sprejeta v to mednarodno podatkovno
bazo. Veseli nas, da je nivo revije prepoznaven tudi v
mednarodnem okolju.
RUO po novem najdete
http://www.doaj.org

tudi

na

povezavi:

OKTOBER
Uvodni teden FOŠ
V dnevih od 1. do 4. oktobra je v prostorih fakultete
potekal Uvodni teden FOŠ. Na ta način smo želeli
novo vpisane študente seznaniti z delovanjem

fakultete in še podrobneje seznaniti s študijem na
fakulteti in jih opremiti s koristnimi informacijami ter
odgovoriti na čim več vprašanj o poteku študija.

Župan sprejel dekane novomeških fakultet
1. oktobra 2013 je Univerzitetno in raziskovalno
središče Novo mesto v sodelovanju z Mestno občino
Novo mesto organiziralo tradicionalno drugi
slavnostni sprejem dekanov članic Univerzitetnega
prostora Novo mesto.
Na sprejem so prišli dekani Fakultete za industrijski
inženiring Novo mesto, Fakultete za informacijske
študije v Novem mestu, Fakultete za organizacijske
študije v Novem mestu in Visoke šole za upravljanje
podeželja Grm Novo mesto.
Dekane in prodekane fakultet sta nagovorila direktor
Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo
mesto, prof. ddr. Janez Usenik in župan Mestne
občine Novo mesto, Alojzij Muhič.

Spoznavni večer fakultet Univerzitetnega prostora
Novo mesto
Prvega oktobra se je zgodil drugi spoznavni večer
vseh fakultet sodelujočih v Univerzitetnem prostoru
Novo mesto. V želji, da se med seboj čim bolje
spoznamo in se med seboj povežemo, smo se srečali
na družabnem večeru v LokalPaktriotu.
Dogodek se je pričel s pozdravnimi nagovori.
Študente so pozdravili predsednik Senata Konzorcija
UNM, prof. ddr. Janez Usenik, dekan Fakultete za
informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), izr. prof.
dr. Janez Povh, dekan Fakultete za industrijski
inženiring Novo mesto (FINI Novo mesto), prof. dr.
Anton Jezernik, dekan Fakultete za organizacijske
študije v Novem mestu (FOŠ), izr. prof. dr. Boris
Bukovec in dekan Visoke šole za upravljanje
podeželja Grm Novo mesto (VŠ Grm Novo mesto) dr.
Jože Podgoršek.
Dogodek predstavlja nadaljevanje skupnih srečanj, ki
so jih fakultete pričele s športno družabnim
dogodkom na Loki, hkrati pa predstavlja tudi
pomemben premik in krepitev zavesti, da tudi Novo
mesto oziroma Dolenjska postajata pomembno in
perspektivno študijsko središče.
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Zunanja kontrolna presoja sistema vodenja
kakovosti
17. oktobra 2013 je Fakulteta za organizacijske
študije v Novem mestu že tretje leto zapored
uspešno prestala zunanjo presojo sistema vodenja
kakovosti po standardu ISO 9001. Presojevalec
mednarodne akreditacijske hiše BureauVeritas, Peter
Merljak, je v svojem poročilu ugotovil, da je na
podlagi rezultatov presoje in prikazanega stanja
razvoja in zrelosti sistema vodenja kakovosti, sistem
vodenja kakovosti FOŠ skladen z zahtevami ISO
9001:2008 in organizacijo priporoča za ohranitev
certifikata.

NOVEMBER
Doktorska šola FOŠ 2013
Od 25. do 29. novembra 2013 je potekala Doktorska
šola FOŠ, ki je bila namenjena vsem novo vpisanim
študentom doktorskega študija na FOŠ. V študijskem
letu 2013/2014 je na doktorski študij vpisanih pet
tujih študentov iz podonavske regije, zato je dogodek
potekal v angleškem jeziku.
Uvodni animaciji, kjer so se kandidati predstavili in
dobili osnovne informacije o študiju, je sledila
predstavitev potencialnih mentorjev in interesnih
področij doktorandov. V sklopu doktorske šole so
potekala predavanja Seminar za dispozicijo, Metode
triangulacije ter Nove paradigme organizacijskih
teorij.
V zaključku so doktorandi predstavili svoja interesna
področja, zaključili pa s sintezo napotkov za nadaljnje
delo do spomladi 2014, ko se bo zgodila druga
doktorska šola.

Predstavniki FOŠ - udeleženci okrogle mize
konference SZKO
14. in 15. novembra je v Grand Hotelu Bernardin
potekala
že 22.
letna
konferenca
SZKO z
naslovom »Odgovor je kakovost – od vizije do
trajnostnih rezultatov«. V sklopu konference je
potekala tudi okrogla miza "POT REGIJE Z VIZIJO DO
ODLIČNOSTI - primer Dolenjske in Bele krajine", pri
kateri so sodelovali tudi predstavniki FOŠ.

odličnosti njenih zaposlenih, kot tudi na odličnosti
organizacijskega okolja. Sklepni del je bil namenjen
izmenjavi mnenj z udeleženci ter prepoznavanju
gradnikov regije odličnosti.

Namen okrogle mize je bila predstavitev poti regije
do odličnosti. Jasna vizija posameznika in organizacij
so osnova za strategije in preboj - tudi regije. "Ali
smo odlični? Ali imamo odlične posameznike? Ali
imamo odlične organizacije?" Na ta vprašanja so
predstavniki lahko odgovorili z da. Ali smo regija
odličnosti? "V tem trenutku v celoti ne, a imamo
jasno vizijo da to želimo biti", so bili soglasni
predstavniki.
Cilj okrogle mize je bil, da so njeni udeleženci Anton
Petrič, direktor sektorja Sistemi vodenja, TPV d.d.,
Judita Ledič, vodja Službe za razvoj zaposlenih Revoz
d.d., Marko Benje, pomočnik predsednika uprave
Kolpa d.d., Franci Štupar, direktor sektorja Kakovost
Adria Mobil d.o.o., izr. prof. dr. Boris Bukovec, dekan
Fakultete za organizacijske študije Novo mesto, dr.
Janez Gabrijelčič, idejni vodja Foruma odličnost in
mojstrstva ter projekta Rastoča knjiga, Tomaž Kordiš,
direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele
krajine ter voditeljica okrogle mize Irena Vide,
direktorica Televizije Novo mesto predstavijo svoj
osebni odnos do odličnosti, vrednot in sinergijskega
delovanja v regiji.
V osrednjem delu okrogle mize so udeleženci
predstavili ključne pristope in rezultate, ki jih
dosegajo z vizionarskem vodenjem, medsebojnem
sodelovanjem in sinergijo pri doseganju vizije
odličnosti znotraj svojih organizacij. Zaključili pa so s
prikazi prenosa najboljših praks v okolje njihovih
organizacij ter ob tem poudarili, da s tem ko
prispevajo k spodbujanju ustvarjalnega okolja,
zagotavljajo tudi pogoje za trajnostni razvoj lastnih
organizacij. Poudarjeno je bilo, da potovanje od
kakovosti do odličnosti organizacij temelji na osebni
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DECEMBER
Teden FOŠ 2013

Slavnostna akademija FOŠ

V predprazničnem decembrskem času se je odvijal
Teden FOŠ 2013. Fakulteta je praznovala svojo
obletnico, okroglo peto. Ob jubileju smo pripravili
sklop dogodkov, v okviru katerih smo želeli deliti
sadove našega dela in dela naših študentov.

V sredo, 18. 12. 2013, smo na Fakulteti za
organizacijske študije v Novem mestu v Trdinovi
dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine pripravili
Slavnostno akademijo FOŠ ob 5-letnici svojega
obstoja.

Ob tej priložnosti se je zgodilo …

To priložnost smo izkoristili tudi za prvo slavnostno
podelitev diplomskih listin našim diplomiranim
organizatorjem in organizatoricam, magistricam
menedžmenta kakovosti in prvi doktorici znanosti na
FOŠ. Dogodek pa smo namenili tudi promociji »Liste
odličnežev FOŠ«, ki so prejeli priznanje odličnosti za
svoje dosežke na fakulteti v študijskem letu
2012/2013.

FOŠ – FOŠ (Forum odličnosti študentov FOŠ)
V ponedeljek, 16. decembra ob 16. uri, smo na
sedežu fakultete priredili prvi Forum odličnosti
študentov FOŠ, katerega glavni namen je bil
predstaviti in promovirati ustvarjalne dosežke
študentov, ki so jih dosegli v preteklem študijskem
letu. Predstavljeni so bili ključni poudarki iz
magistrskih in diplomskih nalog novih magistrov
menedžmenta
kakovosti
in
diplomiranih
organizatorjev FOŠ. Ciljna publika foruma so bili
študentje FOŠ, njihovi družinski člani, predstavniki
njihovih delodajalcev, člani akademskega zbora FOŠ,
študentje in člani akademskih zborov ostalih VŠZ,
dijaki in učitelji srednjih šol, predstavniki lokalne
skupnosti, člani GZDBK in ostala zainteresirana
javnost.
Več o tem si lahko preberete tudi na naši spletni
strani.

Skozi slavnostno prireditev so nas vodile izbrane
misli ge. Irene Potočar Papež, s svojim nagovorom pa
je vse udeležence prijazno pozdravil dekan, izr. prof.
dr. Boris Bukovec. Slavnostni gost in govornik, dr.
Janez Gabrijelčič, nas je navdahnil s svojimi odličnimi
besedami, katerim sta se pridružila tudi posebna
gosta, prof. dr. Miha Japelj in župan Mestne občine
Novo mesto, Alojzij Muhič. Dogodek je popestrila
vokalna skupina Mezzo, ki je s svojimi melodijami
pričarala kulturno in slavnostno vzdušje.
Končanemu uradnemu delu prireditve je sledila
pogostitev s torto, v katero sta zarezala dekan in
prva diplomantka na FOŠ, Petra Gatej.
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FOŠev decembrski večer
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu
smo želeli leto, ki se poslavlja, zaključiti v družbi
svojih študentov, članov akademskega zbora in
zaposlenih. V ta namen smo v četrtek, 19. decembra
2013, ob 18. uri v Hostlu Situla, priredili že
tradicionalen decembrski večer, na katerem so se
udeleženci na prijeten in zabaven način družili s
svojimi sošolci, učitelji in mentorji. Ob živi glasbi ISO
banda smo sproščeno zaključili uspešno leto 2013.
Na prireditvi pa tudi ni manjkal trenutek
dobrodelnosti, s katerim smo želeli poudariti našo
družbeno odgovorno usmerjenost.

Spremljajte nas tudi preko

,

in

.
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e-novice

FOŠ PRELET izdaja Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v začetku leta. Z njim želimo bralcem podatki strnjen
pregled dogajanja na fakulteti v preteklem koledarskem letu. Prejemniki FOŠ PRELET-a so vsi člani akademskega zbora, študenti
ki so kakorkoli povezani ali sodelujejo s Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu.
Urednica: Vesna Grabnar (vesna.grabnar@fos.unm.si)

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Novi trg 5
8000 Novo mesto
059 074 164
info@fos.unm.si
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