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Spoštovani!

Leto 2014 je bilo polno novih izzivov.
Pred vami je FOŠ PRELET 2014, ki ga namenjamo vsem našim študentom, zaposlenim, članom Akademskega
zbora FOŠ in vsej zainteresirani javnosti. Želimo si nadaljnjega sodelovanja z vami v novih projektih, ki nam jih
prinaša leto 2015.

JANUAR
Doktorski kolokvij
V sredo, 15. 1. 2014, je na Fakulteti za organizacijske
študije v Novem mestu potekal 2. doktorski kolokvij
v študijskem letu 2013/14, katerega so se udeležili
doktorski študenti in člani Akademskega zbora FOŠ.
Tema tokratnega doktorskega kolokvija je bila
»Informatizacija poslovnih procesov«, ki jo je
predstavil doc. dr. Ljupčo Krstov.

načrtovanje nadaljnjega razvoja, izobraževanja in
poklicne poti ter za ocenjevanje uspešnosti
zaposlenih.

Predstavniki FOŠ so se udeležili Informativnega dne
Obzorje 2020
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v
Bruslju je v ponedeljek, 13. 1. 2014 in torek, 14. 1.
2014, na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani,
organiziralo informativni dan za predstavitev
razpisov in tematskih področij programa Obzorje
2020, katerega so se udeležili tudi predstavniki FOŠ.

Letni osebni razgovori na FOŠ
Trenutno na FOŠ-u potekajo osebni letni razgovori,
kjer imamo priložnost za odkrit in konstruktiven
dialog med vodjo in sodelavcem z namenom
povečanja
učinkovitega
sodelovanja
in
medsebojnega zaupanja. Predstavlja tudi osnovo za

Več o dogodku si lahko preberete na njihovi spletni
strani, kjer je objavljeno tudi gradivo. Ogled
priloženih vsebin priporočamo predvsem doktorskim
študentom in članom akademskega zbora. V
vsebinah najav projektov se lahko prepoznavajo
trendi bodočega razvoja in s tem tudi priložnosti za
usmerjanje lastnih raziskovalnih področij, kot tudi
raziskovalnih področij doktorskih študentov.
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FEBRUAR
Erasmus mobilnost osebja - Warsaw School of
Computer Science (Poljska)

V tednu od 17. do 21. februarja je Fakulteta za
organizacijske študije v Novem mestu prvič poslala
svoje osebje na mobilnost strokovnega osebja preko
Erasmusa. Gostiteljica je bila poljska Warsaw School
of Computer Science, kjer je Katja Krevs iz referata
pridobila nove izkušnje v referatu za študente, Vesna
Grabnar pa v knjižnici. Nova znanja bosta poskušali
vpeljati v svoje vsakodnevno delo, nova poznanstva
pa že vplivajo na delo fakultete izven meja Slovenije.
Menimo, da to vrstne izkušnje bogatijo naše
sodelavce, v tujih izkušnjah pa najdemo pomagala za
rešitve domačih delovnih procesov.
Z novo programsko shemo Erasmus+ se nam obetajo
novi bilateralni sporazumi in z njimi nove poti našega
FOŠ-a.

MAREC
Zagovor diplomske naloge
V četrtek, 6. marca je Zdenka Lunar uspešno
zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom
"Izboljšanje kakovosti procesa obvladovanja
dokumentacije", ki jo je pripravila pod mentorstvom
izr. prof. dr. Borisa Bukovca.

3. regijski Festival zaTE – Znanje aktivira te

Tretji doktorski kolokvij

3. regijski Festival zaTE - Znanje aktivira te je potekal
v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto od 4.
do 7. marca 2014.Tudi letos je s skoraj 70
brezplačnimi dogodki odgovarjal na vprašanja o
možnostih vključevanja v izobraževalne programe v
regiji, pomenu priznavanja neformalnega znanja in
vseživljenjskega učenja, zaposlitvenih možnostih,
veščinah, ki so potrebne pri iskanju zaposlitve in
možnostih, da postanete podjetniki. Aktivnosti in
vsebine letošnjega festivala so bile namenjene
strokovni in splošni javnosti. Na festivalu so potekale
različne delavnice in predavanja ter predstavitve
različnih programov, storitev, izvajalcev, med
katerimi smo na Stojnici znanja sodelovali tudi mi,
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.

V sredo, 12. 3. 2014, z začetkom ob 17. uri je potekal
3. doktorski kolokvij v študijskem letu 2013/14, kjer
je zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej predstavil zanimivo
temo z naslovom »Novejši trendi v razvoju inoviranja
in odličnosti s pomočjo družbene odgovornosti«.

APRIL
Startup vikend
Razvojni center Novo mesto d.o.o. je ponovno
organiziral Stratup vikend - Samo en vikend je
potreben, da uresničiš svojo podjetniško idejo!,
katere pobudo je podprla tudi Fakulteta za
organizacijske študije v Novem mestu. Odvijal se je
od 4. do 5. aprila 2014 v Podjetniškem inkubatorju
Podbreznik.
Med udeleženci je bilo tudi veliko študentov FOŠ, ki
so izkoristili izjemno priložnost in spoznali, kako
poteka razvoj poslovne ideje in njena realizacija v
praksi. Razvijali so veščine, ki so danes nujno
potrebne za karierni uspeh!
Startup Weekend je intenziven podjetniško-zabaven
vikend, na katerem ekipe sestavljene iz študentov
različnih fakultet, tekmujejo v tem, kdo bo v izjemno
kratkem času, ustvaril boljši prototip oziroma
poslovni model podjetja po najsodobnejših
metodologijah (»d.school«, »lean startup« in
»business model generation«) in ga tudi preveril na
trgu. Na tokratnem vikendu so posebno pozornost
skupaj z mentorji namenili idejam, ki rešujejo

posebne družbene izzive. Dotaknili so se torej tudi
socialnega podjetništva.
Startup vikend je udeležencem nudil:






Najbolj zabavno pridobivanje podjetniškega
znanja
Najnovejša znanja in metode za gradnjo
startup podjetij
Ustvarjanje novih poslovnih kontaktov in
poznanstev
Pomoč priznanih podjetniških mentorjev in
strokovnjakov
Hrano in nepozabno vzdušje

Pridobili so praktične podjetniške veščine, od
prodajanja, nastopanja, mreženja do vodenja,
kadrovanja, pogajanja in še mnogo več. Vse, kar po
svetovnih in domačih raziskavah podjetij in kariernih
agencij potrebujejo danes za svoj osebni in karierni
razvoj.
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3. mednarodna znanstvena konferenca Upravljanje
v (post)tranziciji

24. in 25. aprila smo v hotelu Šport Otočec
organizirali že tretjo mednarodno znanstveno
konferenco Upravljanje v (post)tranziciji, z naslovom
"Učinek lokalne samouprave na sistemske reforme".
Jedro razprave je bilo usmerjeno v reformne procese
v upravljanju v zadnjih dvajsetih letih v državah
Srednje in Vzhodne Evrope. Dogodka se je udeležilo
večje število predavateljev iz Slovaške, Italije,
Francije, Srbije, Poljske in tudi Slovenije.
Na konferenci so svoje predstavitve prispevali tudi
doktorski študentje FOŠ. Konference se je udeležil
tudi mag. Franci Žohar iz Ministrstva za notranje
zadeve, Službe za lokalno samoupravo.
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Uspešen zagovor doktorske disertacije

Zagovori diplomske in magistrskih nalog

V sredo, 23. 4. 2014, se je na Fakulteti za
organizacijske študije v Novem mestu zgodil drugi
uspešni zagovor doktorske disertacije. Doktorsko
disertacijo z naslovom "Razvoj generičnega
dinamičnega modela konflikta v interakciji z
organizacijskim okoljem" je pod mentorstvom prof.
ddr. Janeza Usenika zagovarjal g. Tit Turnšek. Po
uspešno opravljenem zagovoru je pridobil naziv
doktor znanosti s področja menedžmenta kakovosti.
S tem je fakulteta pridobila že drugega doktoranta
doktorskega študijskega programa Menedžment
kakovosti, ki ga uspešno izvaja že četrto študijsko
leto.

V sredo, 16. aprila, je diplomsko nalogo z naslovom
»Komunikacija med zaposlenimi v podjetju«
zagovarjala Anja Kastrevc. Izdelala jo je pod
mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran.
Sledil je zagovor magistrske naloge Tatjane Vene z
naslovom »Kako učinkovit prenos znanja med
zaposlenimi krepi intelektualni kapital organizacije«.
Izdelala jo je pod mentorstvom doc. dr. Lucije Mulej
Mlakar.
Naslednji dan, 17. aprila je magistrsko nalogo, pod
mentorstvom prof. ddr. Marije Ovsenik, z naslovom
»Model dejavnikov stresa v izobraževalni inštituciji«
zagovarjala Magda Lužar.
4. doktorski kolokvij
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je
v sredo, 16. aprila 2014, povabila vse svoje doktorske
študente, Akademski zbor FOŠ in ostalo
zainteresirano javnost na 4. doktorski kolokvij v
študijskem letu 2013/14.
Tema doktorskega kolokvija je bila »Raziskovanje kot
izbor specifičnega zornega kota: dometi in
omejitve«, ki jo je predstavila doc. dr. Lucija Mulej
Mlakar.

MAJ
3. novomeške športne igre
Letošnje novomeške športne igre so bile že tretje po
vrsti. Športno - družabni dogodek je potekal v petek,
30. 5. 2014, na igriščih na Loki v Novem mestu. Začeli
smo ob 16. uri. Celo dopoldne je močno deževalo,
tako smo se že spraševali ali bo dogodek izpeljan,
vendar se je vreme pravočasno popravilo.
Preizkusili smo se v košarki, nogometu in odbojki na
mivki, prav tako pa so potekala tekmovanja v štafeti,
balinanju, taroku in šahu. Ob družabnem programu
ter pogostitvi s hrano in pijačo je prijetno popoldne
hitro minilo. Za lažjo predstavo, za vse tiste, ki vas ni
bilo, pa sliki z dogodka.
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4. študentska tribuna
Glede na to, da smo usmerjeni v kakovost in
odličnost, ves čas iščemo priložnosti za izboljšave. To
seveda ne pomeni, da nismo zadovoljni z obstoječim,
le zavedamo se, da ni nikoli tako dobro, da ne bi
moglo biti še boljše. V tem duhu smo organizirali 4.
študentsko tribuno, katere namen je bil analizirati
preteklo leto in podati predloge za izboljšave.

Tako kot dosedanje Študentske tribune se je tudi
letošnja pokazala kot učinkovito orodje za izmenjavo
mnenj med študenti in akademskim zborom, in se
odražala v spremembah postopkov delovanja in
izboljšavah FOŠ. Upamo, da bomo s pomočjo takšnih
izmenjav mnenj pomagali izboljšati študij naslednjim
generacijam študentov.

Dogodek se je odvijal 30. maja 2014 v prostorih
fakultete. Na tribuni so izpostavili svoje gledišče tako
profesorji kot študentje doktorskega, magistrskega in
visokošolskega študijskega programa.

JUNIJ
Zagovora diplomskih nalog
V torek, 3. junija, sta se zgodila dva zagovora
diplomskih nalog. Najprej je svojo diplomsko nalogo
z naslovom Vpliv komunikacije na reševanje težav,
motiviranost in uspešnost zaposlenih zagovarjala
Urška Fabjan, ki jo je izdelala pod mentorstvom izr.
prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran.
Sledil je zagovor diplomske naloge Urške Butala, z
naslovom Komuniciranje z različnimi tipi osebnosti
na delovnem mestu in kakovost posameznika, ki jo je
izdelala pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie
Gorenc Zoran.

Poletna šola 2014: Projektni menedžment in
pridobivanje EU sredstev
Letošnja Poletna šola 2014 Fakultete za
organizacijske študije v Novem mestu in Centra za
izobraževanje in svetovanje je bila namenjena vsem
študentom, ki so si želeli hitreje napredovati,
pridobiti ECTS kreditne točke izven svojih matičnih
zavodov ter zaposlenim in drugim zainteresiranim z
namenom pridobivanja uporabnega znanja iz
področja projektnega menedžmenta. Potekala je od
2. do 19. junija. S Poletno šolo so želeli povečati
vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno
sodelovanje s strokovnjaki iz področja projektnega
menedžmenta in negospodarstva kot tudi s drugimi
visokošolskimi zavodi, sporočajo s fakultete.
Udeleženci so se srečali s procesnimi pristopi pri
obvladovanju projektov in teoretičnimi spoznanji
številnih predavateljev, pa tudi z najnaprednejšimi
praktičnimi rešitvami, ki jih organizacije doma in po
svetu uporabljajo na poti do uspešno izvedenih
projektov.
Ključen poudarek je bil na pridobivanju teoretičnih in
praktičnih znanj na podlagi študij primerov
najodličnejših organizacij v Sloveniji (sodelovali so
Racio razvoj d.o.o., RIC Novo mesto, TPV, d.d. in
DRPD Novo mesto) ter izkušenj tujih strokovnjakov.
Eden od teh je bil dr. Daniel Klimovský, docent za
področje javne uprave na Tehnični univerzi v Košicah
(Slovaška) in na Palacky Univerzi v Olomoucu
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(Češka). Je ambasador Regional Studies Association
na Slovaškem, koordinator delovne skupine za
Lokalne politike pri NISPAcee, član delovne skupine
COST IS 1207: Reforme lokalnega javnega sektorja v
Evropi, ter glavni koordinator iniciative POL-LOC, ki
združuje 20 Evropskih visokošolskih institucij iz 15
držav. Od leta 2012 je član nadzornega odbora Open
Society Foundation na Slovaškem. Od konca leta
2013 je zunanji ekspert Sveta Evrope.

Gostovanje profesorjev iz Romunije na FOŠ
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je
od 2. do 6. junija gostila visokošolska učitelja iz
Univerze Spiru Haret iz Romunije, in sicer izr. prof.
dr. Anco-Olgo Andronic in izr. prof. dr. RăzvanaLuciana Andronica.
Gostujoča predavatelja sta izvedla predavanja z
naslovoma »Stress Management in Organizations« in
»Volunteers management and NGO development«
na doktorskem kolokviju, ki je bil v sredo, 4. 6. 2014,
prav tako pa sta kot gostujoča predavatelja
sodelovala pri predavanjih na visokošolskem
študijskem programu I. stopnje Menedžment
kakovosti.
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Nov mandat dekana
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu so v juniju potekale volitve dekana in članov Senata FOŠ za
mandatno obdobje od 1. 10. 2014 do 1. 10. 2016. Za dekana FOŠ je bil izvoljen dosedanji dekan, izr. prof. dr. Boris
Bukovec, ki so ga soglasno podprli tako člani Akademskega zbora kot tudi člani Senata FOŠ.

JULIJ
Zagovori diplomskih in magistrskih nalog
V torek, 1.7. 2014, sta se je na Fakulteti za
organizacijske študije v Novem mestu se zgodila dva
zagovora diplomskih nalog. Najprej je svojo
diplomsko nalogo z naslovom »Spremljanje
zadovoljstva s študijem in karierne poti diplomantov
FOŠ« zagovarjala Tanja Simonič, ki jo je izdelala pod
mentorstvom izr. prof. dr. Borisa Bukovca. Sledil je
zagovor diplomske naloge Sabine Vrhovnik, z
naslovom »Okoljski vidiki centralne čistilne naprave
po rekonstrukciji«, ki jo je izdelala pod mentorstvom
predavatelja Mateja Jevščka. Zagovore smo ta dan
zaključili z zagovorom magistrske naloge Milana
Simončiča, ki je pod mentorstvom izr. prof. dr.
Gordane Žurga pripravil nalogo z naslovom
»Družbeno odgovorno komuniciranje Nuklearne
elektrarne Krško z zunanjimi deležniki«.
Torek, 8.7. 2014 je bil še en dan v tem mesecu,
rezerviran za zagovore diplomskih in magistrske
naloge. Najprej je svojo diplomsko nalogo z
naslovom »Organizacija in varnost pri delu na
delovišču s cestno zaporo« zagovarjala Tatjana
Šenica, ki jo je izdelala pod mentorstvom doc. dr.
Tatjane Mlakar in somentorstvom mag. Marjana
Žnidarja.
Sledil je zagovor magistrske naloge z naslovom
»Primerjava percepcije kakovosti med dijaki in
učitelji na srednjih šolah«, ki jo je pod mentorstvom
izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran zagovarjala
Mojca Gajić Bojanc.
Dan smo zaključili z zagovorom diplomske naloge Ive
Schweiger, ki jo je pripravila pod mentorstvom izr.
prof. dr. Borisa Bukovca, z naslovom »Organizacijska
klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Interdent
d.o.o.«.

Uspešni zagovori doktorskih disertacij pred
poletjem
V četrtek, 19. 6. 2014, se je na Fakulteti za
organizacijske študije v Novem mestu zgodil tretji
uspešni zagovor doktorske disertacije. Doktorsko
disertacijo z naslovom "Model organiziranosti
zunanjega
izvajanja
informatike"
je
pod
mentorstvom izr. prof. dr. Borisa Bukovca zagovarjal
Franc Brcar. Po uspešno opravljenem zagovoru je
pridobil naziv doktor znanosti s področja
menedžmenta kakovosti. S tem je fakulteta pridobila
že tretjega doktoranta doktorskega študijskega
programa Menedžment kakovosti, ki ga uspešno
izvaja že četrto študijsko leto.
V četrtek, 3.7. 2014, se je na Fakulteti za
organizacijske študije v Novem mestu doktorsko
disertacijo z naslovom "Karierni načrt kot gradnik
osebne odličnosti" pod mentorstvom ddr. Marije
Ovsenik zagovarjala Marija Turnšek Mikačić. Po
uspešno opravljenem zagovoru je pridobila naziv
doktorica znanosti s področja menedžmenta
kakovosti.
Zadnja dva zagovora doktorskih disertacij pred
poletjem sta se zgodila v četrtek, 10. julija. Anton
Peršič je pod mentorstvom dr. Mirka Markiča
zagovarjal doktorsko diseratcijo z naslovom »Vpliv
modela odličnosti družbeno menedžmenta na
podslovno odličnost«, Ivan Erenda pa pod
mentorstvom izr. prof. dr. Maje Meško in
somentorstvom izr. prof. dr. Borisa Bukovca
zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom
»Voditeljske kompetence ter intuitivno odločanje
vršnih in srednjih menedžerjev v avtomobilski
industriji«. Oba sta po uspešnem zagovoru pridobila
naziv doktor znanosti s področja menedžmenta
kakovosti.
Vsem novim doktorjem znanosti čestitamo!
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SEPTEMBER
Bazar NVO v Novem mestu
V ponedeljek, 22. 9. 2014, smo bili prisotni na
Bazarju NVO skupaj z ostalimi članicami UNM na
Glavnem trgu v Novem mestu. Na Bazarju se je na
odru in stojnicah predstavilo več kot 80 društev,
zavodov in drugih nevladnih organizacij. Bazar je
organiziralo Društvo za razvijanje prostovoljnega
dela Novo mesto (Regijski NVO center).

Ustanovljen Alumni klub FOŠ
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu
je 17. 9. 2014 potekala ustanovna seja in 1. Letni
zbor članov Alumni kluba FOŠ. Nanj je bilo vljudno
vabljenih vseh 32 diplomantov vseh stopenj
študijskega programa Menedžment kakovosti na
FOŠ.
Prisotne člane je uvodoma sprejel dekan FOŠ, izr.
prof. dr. Boris Bukovec, ki je med drugim izpostavil
temeljni namen kluba in njihovih letnih srečanj, in
sicer ohranjanje vezi diplomantov s fakulteto,
njenimi sodelavci in ostalimi člani Alumni kluba FOŠ.
Poudaril je, da članstvo v Alumni kubu omogoča tudi
možnost nadaljnjega sodelovanja in vključevanja v
fakultetno delo ter povečevanja socialnega kapitala,
mreženja, nadaljnjega osebnega in strokovnega
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razvoja posameznika ter promovira pridobljeno
znanje s področja menedžmenta kakovosti ter
dosežke njegovih članov.
Na Letnem zboru članov Alumni kluba FOŠ je bil
prisotnim predstavljen Pravilnik o delovanju Alumni
kluba FOŠ, ki opredeljuje namen, delovanje, članstvo
in organizacijska določila Alumni kluba FOŠ. Skladno
z njegovimi določbami so nato člani izvolili
predstavnike v organe Alumni kluba FOŠ, in sicer so
za predsednika dekanu FOŠ predlagali dr. Tita
Turnška, katerega je dekan FOŠ tudi imenoval. Za
podpredsednika je bila izvoljena Hermina Pezdirc
Žuljič, diplomantka magistrskega študijskega
programa, za tajnika pa Alojz Gorše, diplomant
visokošolskega strokovnega študijskega programa
Menedžment kakovosti na FOŠ.
Člani so se po konstituiranju pogovarjali o načrtih
delovanja Alumni kluba FOŠ in pripravljali smernice
delovanja kluba za leto 2014/2015.
V okviru Kariernega centra FOŠ pa je bilo za člane
Alumni kluba FOŠ organizirano še predavanje na
tematiko »Učinkovita poslovna predstavitev«, ki jo je
pripravila mag. Iris Fink Grubačević. Odličnemu
predavanju je sledilo še neformalno druženje članov,
ki bodo s krepitvijo svojih medsebojnih vezi in vezi s
fakulteto razvijali in usmerjali delo Alumni kluba FOŠ.

Zagovor magistrske naloge
V torek, 9. 9. 2014,
se je na Fakulteti za
organizacijske študije v Novem mestu zgodil zagovor
magistrske naloge Polone Kambič z naslovom
»Vodenje in zadovoljstvo sodelavcev v občinskih
upravah«, ki jo je izdelala pod mentorstvom doc. dr.
Tatjane Mlakar.
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OKTOBER
Uvodni teden FOŠ
Vse študentke in študente FOŠ smo ob začetku
študijskega leta povabili na Uvodni teden FOŠ, ki je
potekal od 1. 10. do 3. 10. 2014 v prostorih
fakultete.
V prvem tednu oktobra smo želeli vse študente FOŠ
podrobneje seznaniti s študijem na fakulteti in jih
opremiti s koristnimi informacijami ter odgovoriti na
čim več vprašanj o poteku študija. Na Uvodni teden
so bili še posebej toplo vabljeni študenti, ki so svoj
študijski proces šele začeli.
Karierni center pa je ponudil zanimivo predavanje
mag. Brigite Lazar Lunder z naslovom Zakaj bi moral
vsak študent/diplomant biti na Linkedinu? Kako
uspešno iskati zaposlitev/delo z Linkedinom?
Tega dne se je zgodil tudi sprejem dekanov vseh
novomeških fakultet pri županu Alojzu Muhiču.

Zagovor magistrske in diplomske naloge

Sprejem študentov UNM 2014
V sredo, 1. 10. 2014, ob 19. uri v klubu LokalPatriot
(Glavni trg 11, Novo mesto) se je kot vsako leto, zdaj
že tradicionalno zgodil sprejem študentov
novomeških visokošolskih zavodov v okviru UNM. Po
uvodnem pozdravu dekanov novomeških fakultet je
sledil koncert Darka Barbiča, ki ga bolje poznamo
pod imenom Dare Acoustic, ki je vse zbrane navdušil.
Večer se je nadaljeval ob glasbi, ki jo je vrtel DJ Tomy
Vertigo.

V sredo, 22.10. 2014, sta se je na Fakulteti za
organizacijske študije v Novem mestu se zgodila dva
zagovora zaključnih nalog. Najprej je svojo
magistrsko nalogo z naslovom »Tiha znanja v
organizaciji kot vpliv na konkurenčno prednost«
zagovarjala Mojca Jedlovčnik, ki jo je izdelala pod
mentorstvom izr. prof. dr. Lucije Mulej Mlakar. Sledil
je zagovor diplomske naloge Bojana Lunarja, z
naslovom »Analiza vpliva odnosov med kupcem in
dobavitelji na kakovost dobav«, ki jo je izdelal pod
mentorstvom dr. Franca Brcarja.

Gostovanje tujih predavateljev
Konec meseca oktobra je fakulteta v okviru
programa Erasmus+ gostila dva predavatelja iz
romunske partnerske institucije Faculty of
Administrative Sciences and Law Brasov, Spiru Haret
University, in sicer dr. Măgureanu Alexandru Florin
ter dr. Ana Munteanu. Druženje s predavateljema je
bilo zelo zanimivo, prav tako smo zaposleni na
fakulteti in Erasmus študenta, ki gostujeta v zimskem
semestru na FOŠ, na predstavitvi, ki sta jo pripravila
gostujoča predavatelja, dodobra spoznali partnersko
institucijo, njihove navade in običaje.
V okviru svojega delovnega tedna je dr. Măgureanu
Alexandru Florin sodeloval tudi kot gostujoči
predavatelj 1. doktorskemu kolokviju. Tema
tokratnega kolokvija, ki se je odvijal 22. oktobra
2014, je bila »Challenges in European research
methodology; social research; interdisciplinary
research«. Dr. Ana Munteanu pa je sodelovala kot
gostujoča predavateljica pri predmetu Poslovni tuji
jezik - angleščina in študentom FOŠ s svojim znanjem
ter značajem popestrila predavanje.

Na ERASMUS izmenjavi dva tuja študenta
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu
sta v zimskem semestru, torej od oktobra do konca
februarja na ERASMUS izmenjavi dva tuja študenta.
Iz sosednje Hrvaške je prišel Darko Gazibara iz
University of Zagreb, Faculty of Organization and
Informatics, iz Romunije pa Alexandra Maria Ganea
iz Spiru Haret University, Faculty of Management
Brasov.
Študenta obiskujeta predavanja na Visokošolskem
študijskem programu prve stopnje Menedžment
kakovosti, za njuno lažje vključevanje v študijski
proces in obštudijsko dejavnost pa skrbi imenovani
tutor študent za tuje študente, Davorin Erman.
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Volitve v ŠS FOŠ
Na FOŠ so od 22. 10. do 24. 10. 2014 potekale volitve
v Študentski svet za študijsko leto 2014/2015. Volilna
komisija je v Poročilu o izvoljenih kandidatih
ugotovila, da so bili v Študentski svet FOŠ izvoljeni
naslednji kandidati:
iz vrst študentov 1. stopnje: Davorin Erman, Dejan
Brakočević, Andrej Kolar,

iz vrst študentov 2. stopnje: Petra Koprivec, Božidar
Lenarčič,
iz vrst študentov 3. stopnje: Ema Čad, Sonja Križaj
Zuhair
Vsem izvoljenim članom čestitamo in jim želimo
uspešno delo.

NOVEMBER
Zagovori zaključnih nalog
V torek, 11. 11. 2014, je na Fakulteti za
organizacijske študije v Novem mestu svojo
doktorsko disertacijo z naslovom »Model socialnega
marketinga pri reševanju problemov v partnerskem
odnosu« zagovarjala Nataša Demšar Pečak, ki jo je
izdelala pod mentorstvom prof. ddr. Marije Ovsenik
in somentorstvom prof. dr. Christiana Gostečnika.
V ponedeljek, 1.12., je zagovarjala magistrsko
nalogo z naslovom »Model varnostne kulture na
področju varnosti pacientov« Simona Hotujec.
Izdelala jo je pod mentorstvom izr. prof. dr. Milana
Ambroža.
Okrogla miza UNM
V ponedeljek, 17. novembra 2014, je v sejni dvorani
Mestne občine Novo mesto (Rotovž) potekala
okroglo mizo z naslovom Ustanavljanje Univerze v
Novem mestu, na kateri so sodelovali gostje:
mag. Mirko Stopar, v. d. generalnega direktorja
Direktorata za visoko šolstvo, MIZŠ, Gregor
Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, izr.
prof. dr. Boris Bukovec, predsednik Senata
Konzorcija UNM, doc. dr. Tomaž Slak, Društvo
arhitektov Dolenjske in Bele Krajine.
Osredne točke okrogle mize so bile ali iti naprej po
poti zasebne ali javne univerze; ali trenutni skupini
visokošolskih zavodov, ki je oddal elaborat, pridružiti
še koga; ali je Drgančevje še smiselna prioriteta oz.
katere so druge prostorske možnosti za umestitev
univerze; kako nadaljevati, da čim prej dosežemo
formalno ustanovitev univerze?
Dogodek je moderiral izr. prof. dr. Janez Povh.

DECEMBER
Forumi odličnosti študentov FOŠ 2014 (FOŠ-FOŠ)

Gostujoče predavanje dr. Velimirja Sriće

FOŠ v sodelovanju s Študentskim svetom FOŠ vsako
leto ob zaključku študijskega leta izvaja forume
odličnosti študentov FOŠ.

V torek, 16. 12. 2014, smo v okviru Tedna FOŠ
poslušali predavanje prof. dr. Velimirja Sriće, z
naslovom Uspešno vodenje. Predavanja, ki je
potekalo na EŠNM Višji strokovni šoli, so se udeležili
tako študentje Višje strokovne šole, kot študenti
Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu.

Namen forumov odličnosti študentov je predstaviti
in promovirati ključne ustvarjalne dosežke
študentov, ki so jih ti dosegli v tekočem študijskem
letu. Letošnji dogodek se je odvijal v ponedeljek, 15.
decembra 2014, ob 16. uri. Sodelovali so: Urška
Butala, Zdenka Lunar, bojan Lunar, Iva Scgweiger,
Uroš Repše in Milan Simončič.

Dr. Velimir Srića je predavatelj managementa in
informacijske tehnologije na Ekonomski fakulteti v
Zagrebu. Svoje bogate izkušnje pridobiva in širi tudi
kot svetovalec na področju managementa, kot politik
in gostujoči predavatelj na nekaterih fakultetah.

Slavnostna akademija FOŠ 2014
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu
smo v sredo, 17. 12. 2014, v Hotelu Šport na Otočcu
pripravili Slavnostno akademijo FOŠ. Dogodek je
zaznamovala druga slavnostna podelitev diplomskih
listin 12 diplomantom prve stopnje, 7 diplomantom
2. stopnje in 6 novim doktorjem znanosti s področja
menedžmenta kakovosti. Podelili smo tudi 8
fakultetnih priznanj odličnosti za študijsko leto
2013/2014, tako študentom, profesorjem, zunanjim
sodelavcem kot tudi zaposlenim na fakultete.
Dogodek pa je zaznamoval tudi prejem certifikatov
sistema vodenja po ISO 9001 in sistema upravljanja
informacijske varnosti po ISO 27001 in tako smo prva
fakulteta v Sloveniji, ki je ponosna nosilka obeh
certifikatov. Certifikata nam je podelil regijski
direktor certifikacijske hiše Bureau Veritas, g. Tomaž
Verbnik.
Slavnostno prireditev so tudi tokrat povezovale
izbrane misli ge. Irene Potočar Papež, s svojim
nagovorom pa je vse udeležence nagovoril dekan,
izr. prof. dr. Boris Bukovec. Nekaj priložnostnih
besed je spregovoril prof. dr. Ivan Leban, direktor
Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu,
spodbudne besede pa nam je namenil tudi župan
Mestne občine Novo mesto, g. Gregor Macedoni.
Dogodek so popestrili učenci Glasbene šole Marjana
Kozine Novo mesto, ki so s svojimi izvedbami
pričarali kulturno in slavnostno vzdušje.
Več fotografij si lahko ogledate tu.

Spremljajte nas tudi preko
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e-novice

FOŠ PRELET izdaja Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v začetku leta. Z njim želimo 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.
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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