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1. doktorski kolokvij v študijskem letu 2013/2014 

Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem 
mestu se je v ponedeljek, 11. 11. 2013, odvijal  1. 
doktorski kolokvij v študijskem letu 2013/14. 
Pozitivne izkušnje iz preteklih let nadaljujemo tudi v 
letošnjem študijskem letu. Doktorski študij na FOŠ je 
obogaten z mesečnimi izvedbami »Doktorskih 
kolokvijev«, s katerimi želimo krepiti sodelovaje med 
našimi doktorandi, jim ponuditi priložnost za 
izmenjavo mnenj, priložnost za predstavitev 
najnovejših spoznaj iz področja organizacijskih 
študij… 

V ponedeljek so na 1. doktorskem kolokviju vsi novo 
vpisani doktorandi na FOŠ predstavili svoje 
raziskovalno področje, prav tako so se seznanili s 
ključnimi poudarki Pravilnika o doktorskem študiju, 
možnimi potencialnimi mentorji ter s podrobnostmi 
doktorske šole in dobili navodila za nadaljnje delo. 

 

Decembrski bowling 

Študentje, predavatelji in vsi zaposleni na 
novomeških fakultetah smo se v četrtek, 5. 
decembra 2013, družili na decembrskem bowling-u. 

Z druženjem krepimo medsebojne odnose in zavest o 
skupnem prostoru za novo univerzo. 

 

 

Diplomska naloga naša študentke Cvetke Peterlin je 
bila nagrajena 

Na tradicionalnem, letos že 19. jesenskem posvetu 
za vodje pisarn Kaj mora vedeti dobra tajnica, ki ga 
je Planet GV v sodelovanju s portalom in revijo Pia 
(prej Poslovna asistenca) organiziral 14. in 15. 
novembra v Laškem, se je zbralo več kot 100 
poslovnih asistentk, desnih rok slovenskih 
managerjev. 

Na Jesenskem posvetu za vodje pisarn so podelili 
tudi priznanja za najboljša strokovna dela s 
področja vodenja pisarne, ki jih podeljujejo že od 
leta 2001, saj želijo z njimi spodbujati razvoj poklica 
in hkrati spodbujati rast posameznika, da bo kos vse 
bolj odgovornim poslovnim nalogam.  

Letos je priznanja prejelo osem diplomantov 
višješolskih in visokošolskih poslovnih izobraževalnih 
programov ter en magister. Med prejemniki priznanj 
je bila tudi diplomantka Fakultete za organizacijske 
študije v Novem mestu Cvetka Peterlin, z naslovom 
nagrajene strokovne naloge: Izboljšanje kakovosti 
poslovnega komuniciranja v šolstvu. 

Cvetki Peterlin ob prejemu priznanja tudi iskreno 
čestitamo. 
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Doktorska šola FOŠ 

Od ponedeljka, 25. novembra, do petka, 29. 
novembra 2013, je potekala Doktorska šola FOŠ, ki je 
bila namenjena vsem novo vpisanim študentom 
doktorskega študija na FOŠ. Zaradi večinske 
mednarodne udeležbe dogodka je potekala 
predvsem v angleškem jeziku. 

 

 

NAKVIS in ŠOS - evalvacije študijskih programov 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) opravlja tako 
institucionalne evalvacije kot tudi evalvacije 
študijskih programov v slovenskem visokošolskem 
prostoru. V ta namen tvori skupine strokovnjakov. V 
teh skupinah so obvezno udeleženi tudi študenti-
strokovnjaki, ki enakopravno sodelujejo v 
evalvacijskih skupinah. Seveda pa morajo študenti 
predhodno opraviti ustrezno izobraževanje. 

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in NAKVIS 
občasno organizirata tovrstno izobraževanje za 
študente. Ti bodo kasneje sodelovali pri presojah 
visokošolskih in višješolskih zavodov v Sloveniji. 

V ta namen vljudno prosimo vse študentke in 
študente, da bodite pozorni na razpise Študentske 
organizacije Slovenije. To velja predvsem za 
študente, ki ste že sodelovali v komisijah za 
kakovost, ki ste sodelovali pri pripravi 

samoevalvacijskih poročil in tudi pri sokreiranju 
študijskih programov na posameznih zavodih. 

O dodatnih pojasnilih in o bodočih razpisih, prosimo, 
da zasledujte informacije na spletni strani 
ŠOS http://www.studentska-org.si in na spletni 
strani NAKVIS http://www.nakvis.si - register 
strokovnjakov. 

 

Predstavniki FOŠ - udeleženci okrogle mize 
konfrence 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.  
 
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. 

http://www.studentska-org.si/
http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/Details/1
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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 
odličnosti njenih zaposlenih, kot tudi na odličnosti 
organizacijskega okolja. Sklepni del je bil namenjen 
izmenjavi mnenj z udeleženci ter prepoznavanju 
gradnikov regije odličnosti. 

 

 

 

Zagovori diplomskih in magistrske naloge 

V torek, 3. decembra 2013, je bil poseben dan za pet 
naših študentov. Tomaž Kordiš je uspešno zagovarjal 
svojo diplomsko nalogo, pod mentorstvom izr. prof. 
dr. Borisa Bukovca, z naslovom Poslovnik sistema 
vodenja kakovosti Gospodarske zbornice Dolenjske 
in Bele krajine. 

 

 

Miljana Balaban je uspešno zagovarjala svojo 
diplomsko nalogo, pod mentorstvom mag. Iris Fink 
Grubačević, z naslovom Pregled timskih vlog v 
neprofitni organizaciji. 
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Željka Kaloper je uspešno zagovarjala svojo 
diplomsko nalogo, pod mentorstvom mag. Iris Fink 
Grubačević, z naslovom Vodenje s pomočjo 
coachinga. 

 

 

Mateja Kambič je uspešno zagovarjala svojo 
diplomsko nalogo, pod mentorstvom izr. prof. dr. 
Borisa Bukovca, z naslovom Izboljšanje procesa 
prodaje s povečano osredotočenostjo na 
odjemalce. 

 

 

 

Emanuela Petković je uspešno zagovarjala svojo 
magistrsko nalogo, pod mentorstvom izr. prof. dr. 
Borisa Bukovca in somentorstvom dr. Monike Inkret, 
z naslovom Vrednotenje merilne negotovosti v 
farmacevtskih laboratorijih – korak k poslovni 
odličnosti. 

 

Iskreno čestitamo! 

 

Seji Senata FOŠ 

Na 11/2013 in 12/2013 seji Senata FOŠ, ki sta bili v 
mesecu novembru in decembru, so senatorji med 
drugim sprejeli novi izdaji Pravilnika o doktorskem 
študiju in Navodila za pisanje strokovnih in 
znanstvenih del na FOŠ, in sicer prevod besedil v 
angleški jezik, sprejeli so sklep o podaljšanju roka za 
prijavo na Razpis za mobilnost študentov z namenom 
študija v tujini po programu Vseživljenjskega učenja 
Erasmus v študijskem letu 2013/2014 do 1. 2. 2014, 
potrdili so predlog prejemnikov priznanj FOŠ za 
študijsko leto 2012/2013, sprejeli so Razpis za vpis na 
visokošolski strokovni študijski program 
Menedžment kakovosti ter Razpis za fakultetna 
priznanja za študijsko leto 2013/2014. 

Naslednja seja Senata je predvidena v mesecu 
februarju. 
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Teden FOŠ-a 2013 

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

Ob tej priložnosti se je zgodilo … 

FOŠ – FOŠ (Forum odličnosti študentov FOŠ) 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je 
v ponedeljek, 16. decembra ob 16. uri na sedežu 
fakultete, priredila prvi Forum odličnosti študentov 
FOŠ, katerega glavni namen je bil predstaviti in 
promovirati ustvarjalne dosežke študentov, ki so jih 
dosegli v preteklem študijskem letu. Letos so bili 
predstavljeni ključni poudarki iz magistrskih in 
diplomskih nalog novih magistrov menedžmenta 
kakovosti in diplomiranih organizatorjev FOŠ. Ciljna 
publika foruma so 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. 

 

 

 

Slavnostna akademija FOŠ  

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. 

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. 

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. 

 

http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/forumi-odlicnosti-studentov/
http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/forumi-odlicnosti-studentov/


 

6 

 

 

 

 

 

      

    
 

    
 

     



 

7 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

KRONIKA DOGODKOV 

8. 11. 2013  SEJA KZRD 

11. 11. 2013 1. DOKTORSKI KOLOKVIJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/14 

21. 11. 2013 SEJA SENATA 

25. 11. 2013 ZAČETEK DOKTORSKE ŠOLE 

29. 11. 2013 ZAKLJUČEK DOKTORSKE ŠOLE 

3. 12. 2013 ZAGOVORI DIPLOMSKIH/MAGISTRSKIH NALOG 

16. 12. 2013 FOŠ-FOŠ (FORUM ODLIČNOSTI ŠTUDENTOV FOŠ) 

16. 12. 2013 

18. 12. 2013 

KONFERENCA ZA MEDIJE 

SEJA SENATA 

18. 12. 2013 SLAVNOSTNA AKADEMIJA FOŠ 

19. 12. 2013 DECEMBRSKI VEČER FOŠ 

20. 12. 2013 DEKANOV DAN 

 

--------------- 

Spremljajte nas tudi preko ,  in . 

 

https://www.facebook.com/pages/Fakulteta-za-organizacijske-%C5%A1tudije-v-Novem-mestu/3920977575057
https://twitter.com/FOS_
http://www.linkedin.com/company/26804
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e-novice 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 

Novi trg 5 

8000 Novo mesto 

059 074 164 

info@fos.unm.si 

 

FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami 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) 
 


