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Zagovora diplomskih nalog v januarju 

V ponedeljek, 16. januarja 2017, sta svoji diplomski nalogi zagovarjala dva študenta. 

Darja Judež je pod mentorstvom dr. Beti Godnič pripravila diplomsko nalogo z naslovom "Vplivi na 

povpraševanje po lokalnih pridelkih in živilih". Prof. dr. Boris Bukovec je bil mentor pri diplomski 

nalogi Bojana Škeca z naslovom "Poslovnik sistema vodenja kakovosti podjeta TPS IMP d.o.o.".  

 

  

               MAREC 

 

Podpisali pismo o nameri za 

ustanovitev Mednarodne 

akademije za inovativni turizem 

Na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in 

turizma je potekal 1. Odprti forum 

inovativnega turizma z naslovom V turizmu 

lahko doživite svoje sanje, ki so se ga 

udeležili dijaki, študentje, mentorji in 

zaposleni v izobraževalnih institucijah ter 

predstavniki podjetij, organizacij in zavodov iz 

področja turizma in interdisciplinarnih panog. 

Gosta foruma sta bila zaslužna profesorica 

ddr. Marija Ovsenik in prof. dr. Rok 

Ovsenik, ki sta spregovorila o aktualnih 

tematikah iz področja turizma, usmerjenih na 

mlade generacije. Po glasbeni uverturi dijakinj 

Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije 

sta dekan Fakultete za organizacijske študije v 

Novem mestu prof. dr. Boris Bukovec in 

direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike 

in turizma slovesno podpisala pismo o nameri 

za ustanovitev Mednarodne akademije za 

inovativni turizem. Vse prisotne je v imenu 

mestne občine Novo mesto pozdravil 

podžupan Boštjan Grobler, ki je 

udeležencem foruma predstavil vsebine 

Strategije razvoja turizma Mestne občine Novo 

mesto. 

 

 

 



Uspešna izvedba konference GPT 

30. in 31. marca 2017 smo organizirali že šesto 

mednarodno znanstveno konferenco GPT 

2017. Ključni poudarki tokratnega srečanja 

raziskovalcev iz Litve, Poljske, Slovaške, 

Madžarske, Avstrije in Slovenije so bili 

vezani na prevpraševanje realnosti, kar je 

postalo še dodatno aktualno v obdobju, ko se v 

družbi širi nekritično sprejemanje t.i. 

alternativnih dejstev.  

 

 

Med ključne ugotovitve dogodka lahko tako 

uvrstimo potrebo po 

akademskem/znanstvenem odporu do 

alternativnih interpretacij, ki so pogosto v 

službi opravičevanja naraščajočih družbenih 

razlik nezainteresiranosti oblasti za 

zagotavljanja pravice do kakovostnega 

življenja posameznika. 

 

 

 

 

              APRIL 
 

Tretji Forum osebne odličnosti: 

gost prof. dr. Miha Japelj 

 

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico 

Dolenjske in Bele krajine smo uspešno 

organizirali tretji Forum osebne odličnosti. 

Moderatorka doc. dr. Marija Turnšek 

Mikačić je gostila prof. dr. Miha Japlja, 

slovenskega kemika, častnega občana Novega 

mesta in velikega promotorja znanosti v regiji. 

Uvodnima pozdravoma dekana fakultete, 

prof. dr. Borisa Bukovca, in župana Mestne 

občine Novo mesto, mag. Gregorja 



Macedonija, je sledil prijeten pogovor s prof. 

dr. Mihom Japljem, ki je skozi rahločutno 

zgodbo svojega življenja vsem navzočim 

prikazal pomembnost, smisel in potrebnost 

osebne odličnosti na vseh nivojih življenja. S 

svojo ljubeznijo do svojega poklica, kemije in 

zaljubljenostjo v svoj kraj, Novo mesto, je 

udeležencem foruma podal čudovite primere 

za iskanje novih idej, spodbujanje 

ustvarjalnosti mladih in pomembnost 

spoštovanja narave kot prvem viru našega 

obstoja in dela. Prešernemu zaključku 

pogovora je sledilo še prijetno druženje vseh 

udeležencev foruma z gostom in izmenjava 

misli ter izkušenj.  

 

 

 

 

 

Zagovora magistrskih nalog 

V torek, 4. aprila 2017, sta svoji magistrski nalogi zagovarjali dve študentki. 

Zlata Kastelic je pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran pripravila magistrsko nalogo 

z naslovom "Dejavniki vpliva na izbiro visokošolske institucije med študenti". Prof. dr. Boris 

Bukovec je bil mentor pri magistrski nalogi Janje Škedelj z naslovom "Odličnost voditeljstva v 

visokem šolstvu". 

 

 



Uspešno izvedena 2. mednarodna 

znanstvena konferenca NPOT 

V petek, 21. aprila 2017 smo uspešno izvedli 

2. mednarodno znanstveno konferenco Nove 

paradigme organizacijskih teorij, s 

podnaslovom Avtopoietična organizacija, ki 

je potekala v Hotelu Šmarjeta v Šmarjeških 

Toplicah. Uveljavljeni avtorji s Hrvaške, Švice 

in Slovenije so ugotavljali, da sta današnja 

družba in država globoko zapadli v birokratski 

način delovanja ter razmišljanja, v začaran 

krog, iz katerega na prvi pogled ni izhoda. 

Vendar nam sodobna organizacijska znanost 

na svetovni ravni ponuja rešitve za uspešen 

razvoj družbe, če se le hočemo učiti iz 

naravnih zakonitosti. 

Ob tej priložnosti je izšla znanstvena 

monografija s prispevki sodelujočih, ki jo 

lahko naročite na spletni strani FOŠ 

(http://bit.ly/2GrRqEN). 

 

 

 

 

 

 

                MAJ 
 

Erasmus+ mobilnost osebja: Warsaw School of Computer Science (Poljska) 

 

V tednu od 22. do 26. maja sta na Erasmus+ 

izmenjavo odšli sodelavki Katja Krevs in 

Jerneja Šurla Gašperšič. Gostiteljica je bila 

 

 

 

 

 poljska Warsaw School of Computer 

Science, kjer je Katja Krevs pridobila nove 

izkušnje v referatu za študente, Jerneja Šurla 



Gašperšič pa se je seznanila z njihovo 

organizacijsko ter kadrovsko strukturo. 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+ smo 

sklenili že kar nekaj bilateralnih sporazumov in 

z njimi nove poti našega FOŠ-a. Na študentsko 

izmenjavo vabljeni vsi, ki si želite razširiti 

svoje izkušnje in znanje v tujini. 

V letu 2017 smo imeli še naslednje izmenjave: 

• od 14.8.2017 do 13.11.2017 je na hrvaško 

partnersko institucijo University of Osijek, 

Faculty of Economics odšla na izmenjavo za 

namene študija študentka s FOŠ, ki je vpisana 

na doktorski študijski program III. stopnje, 

Tanja Balažic Peček. 

• od 10.7.2017 do 9.10.2017 je na romunsko 

partnersko institucijo National University of 

Political Studies and Public Administration, 

Faculty of Public Administration odšla na 

izmenjavo za namene študija študentka s FOŠ, 

ki je bila vpisana na doktorski študijski 

program III. stopnje, Patricia Kaplanova. 

• od 1.12.2016 do 1.3.2017 je na špansko 

partnersko institucijo Technical University of 

Cartagena odšla na izmenjavo za namene 

študija študentka s FOŠ, ki je bila vpisana na 

doktorski študijski program III. stopnje, Petra 

Janež. 

• od 22.5.2017 do 26.5.2017 Erasmus+ 

izmenjava zaposlenega za namene poučevanja 

na National University of Political Studies and 

Public Administration, Faculty of Public 

Administration (Romunija), prof. dr. Uroš 

Pinterič. 

• od 15.5.2017 do 19.5.2017 Erasmus+ 

izmenjava zaposlenega za namene poučevanja 

na Faculty of Organization and Informatics, 

University of Zagreb, Hrvaška, izr. prof. dr. 

Gordana Žurga. 

• od 24.4.2017 do 28.4.2017 Erasmus+ 

izmenjava zaposlenega za namene poučevanja 

na Faculty of Social Sciences, Šiauliai 

University (Litva), prof. dr. Uroš Pinterič. 

 

 

 

 

 

 

 



Odprto predavanje "Menedžment kakovosti v storitvenih organizacijah: 

aplikacija SERVQUAL metodologije v medvladnih odnosih" 

 

V torek, 16. maja, je v okviru naših 

prizadevanj za večjo mednarodno vpetost, 

predaval prof. Luca Brusati z Bocconi 

School of Management iz Milana, ki se redno 

uvršča med 10 najboljših visokošolskih 

institucij na področju menedžmenta v Evropi. 

 

 

               JUNIJ 
 

 

2. Odprti forum inovativnega turizma: Trajnostni razvoj turizma v 

nacionalnem in regionalnem prostoru

V dvorani Gostišča na Trgu, Hiši kulinarike in 

turizma je 20 junija 2017 potekal 2. Odprti 

forum inovativnega turizma z naslovom 

Trajnostni razvoj turizma v nacionalnem in 

regionalnem prostoru, ki so se ga udeležili 

dijaki, študentje, mentorji in zaposleni v 

izobraževalnih institucijah ter predstavniki 

podjetij, organizacij in zavodov iz področja 

turizma in interdisciplinarnih panog. 

Gosta foruma sta bila Peter Misja, predsednik 

Turistične zveze Slovenije in župan občine 

Podčetrtek ter Franci Bratkovič, direktor 

Razvojnega centra Novo mesto. Po glasbeni 

uverturi Katje Sotošek, študentke prvega 

letnika Visoke strokovne šole Grma Novo 

mesto – Centra biotehnike in turizma sta 

navzoče pozdravila dekan Fakultete za 

organizacijske študije v Novem mestu prof. dr. 

Boris Bukovec in direktor Grma Novo mesto – 

centra biotehnike in turizma g. Tone Hrovat, ki 

sta že v mesecu marcu podpisala pismo o 

nameri za ustanovitev Mednarodne akademije 

za inovativni turizem. Odprti forum 

inovativnega turizma je organizirala in 

moderirala doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, 

ki je tudi predstavila usmeritve in vrednote 

Akademije. 

 

 

 

 



Zagovori zaključnih nalog 

6. junija je Andrej Kolar zagovarjal 

diplomsko nalogo z naslovom "Učinkovitost 

programa za šolanje psov za delo v 

Specialni enoti Slovenske policije", ki jo je 

izdelal v sodelovanju z mentorjem  prof. dr. 

Milanom Ambrožem. 

 

28. junija smo imeli zagovore na vseh treh 

stopnjah. Najprej je Mojca Šlejkovec 

zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom 

"Vpliv samocoachinga na kakovost življenja 

in dela", ki jo je izdelala pod mentorstvom 

mag. Iris Fink Grubačević.  

 

 

 

Sledil je zagovor magistrske naloge Vesne 

Škedelj, z naslovom "Kakovost življenja v 

jugovzhodni Sloveniji", pod mentorstvom zasl. 

prof. ddr. Marije Ovsenik. 

 

Za zaključek dneva pa je Domen Kozjek 

zagovarjal doktorsko disertacijo, ki jo je 

pripravil pod mentorstvom zasl. prof. ddr. 

Marije Ovsenik z naslovom "Model 

dejavnikov menedžmenta znanja in njihov 

vpliv na uspešnost organizacije". 

 

 

 

6. Študentska tribuna 

V četrtek, 22. junija 2017 je potekala 

tradicionalna 6. Študentska tribuna, ki jo je 

organiziral Študentski svet FOŠ. Vsebina je 

bila kot vsako leto namenjena predvsem analizi 

poteka obstoječega študijskega leta in 

oblikovanju predlogov za izboljšanje študija na 

FOŠ. Na podlagi izpolnjenih anket študentov 

vsake stopnje so predstavniki posamezne 

stopnje strnili rezultate in pripravili krajše 

izsledke, ki jih je za vse tri stopnje predstavil 

član Študentskega sveta FOŠ, doktorski 

študent, Robert Sotler. Zaključeni predstavitvi 



je sledila odprta diskusija, v okviru katerega so 

predvsem študentje FOŠ iskali priložnosti za 

izboljšanje, kar je bil tudi glavni namen 

samega dogodka. 

Izpostavljeni primeri so za fakulteto zelo 

pomembni in na podlagi slednjih bo pripravila 

seznam ukrepov, s katerimi bo zagotovila še 

boljšo izvedbo študija v prihajajočem 

študijskem letu. 

 

Poletna šola 2017: SVK - Sistem vodenja kakovosti 

 

Med 5. in 22. junijem smo izvedli Poletno šolo 

z naslovom SVK - Sistem vodenja kakovosti. 

S prepletanjem najsodobnejših teoretičnih 

spoznanj s področja sistema vodenja kakovosti 

po standardu ISO 9001:2015, ki ga je 

udeležencem predstavil g. Peter Merljak 

(certifikacijska hiša Bureau Veritas) ter 

obiskov podjetja Trimo, arhitekturne rešitve,  

d. o. o., ter Upravne enote Novo mesto, so 

študentje in zunanji udeleženci pridobili 

praktična znanja ter se seznanili z 

najnaprednejšimi praktičnimi rešitvami, ki jih 

organizacije uporabljajo na svoji poti do 

kakovosti. Poleg pridobljenih kompetenc, 

kreditnih točk in novih poznanstev so 

udeleženci po zaključku prejeli še certifikat za 

notranjega presojevalca po ISO 9001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                JULIJ 

 

Zagovori zaključnih nalog 

Sreda, 5. julij je bil poseben dan. Dosegli smo 

magično številko 100 s študentko Petro 

Prešern, ki je zagovarjala magistrsko nalogo z 

naslovom "Teoretična izhodišča in model 

merjenja kakovosti življenja", ki jo je 

oblikovala v sodelovanju z mentorjem prof. dr. 

Urošem Pinteričem. 

 

7. julija je Simona Vene zagovarjala 

diplomsko nalogo z naslovom "Interno 

komuniciranje in uspešno reševanje 

konfliktov", ki jo je izdelala v sodelovanju z 

mentorico mag. Iris Fink Grubačević. 

V juliju smo imeli še dva uspešna zagovora 

doktorskih diseratcij. 

17. julija je svojo doktorsko nalogo 

zagovarjala Beti Godnič. Nalogo z naslovom 

"Prilagajanje logističnih storitev po vstopu 

novih članic v Evropsko unijo in Šengensko 

območje" je izdelala pod mentorstvom prof. 

ddr. Janeza Usenika. 

 

 

 

Naslednji dan, 18. julija je svojo nalogo z 

naslovom "Gradniki konsistentnosti 

menedžmenta kakovosti in njihov vpliv na 

rezultate organizacije" uspešno ubranil 

Vinko Bogataj. Izdelal jo je pod mentorstvom 

izr. prof. dr. Gordane Žurga ter  zasl. prof. dr. 

Adolfa Šostarja. 

 

 

 

 

Uspešno zaključen projekt PKP Industrija 4.0 

31. julija 2017 se je uspešno zaključil 

Industrija 4.0 – razvoj delavnic za mladino, ki 

se je sofinanciral iz Javnega razpisa Po 

kreativni poti do znanja 2016/17, katerega cilj 

je bil razviti sklop delavnic za spodbujanje 

uporabe naprednih tehnologij, učenje reševanja 

kompleksnih problemov in krepitev 

ustvarjalnosti med mladimi. V projekt, 

katerega vodilni partner je bila Fakulteta za 

organizacijske študije, so bili vključeni 

pedagoški mentorji s Fakultete za 

organizacijske študije v Novem mestu, 



Fakultete za industrijski inženiring Novo 

mesto, Visoke šole za upravljanje podeželja 

Grm Novo mesto ter delovna mentorja iz 

gospodarskega sektorja, in sicer iz Razvojnega 

centra Novo mesto, Svetovanje in razvoj, 

d.o.o. ter JAPINA, raziskovanje in razvoj, 

d.o.o., pri njem pa je sodelovalo tudi 7 

študentov. 

Študenti so v sklopu projekta prepoznali dobro 

prakso, ki jo danes najdemo v Sloveniji in v 

svetu. Proučili so tako načine izvajanja 

delavnic kot tudi njihovo vsebino. Osredotočili 

so se na novosti na področju uporabe 

naprednih tehnologij, najbolj zanimive 

produkte pa so tudi preizkusili ter nato 

oblikovali sklope celoletnih delavnic. Dve 

delavnici sta bili praktično izvedeni v 

Podzemlju in v Trebnjem. 

Glavni izziv projekta je bil omogočiti čim 

širšemu krogu mladih v celotni regiji stik z 

najrazličnejšimi »sodobnimi tehnologijami«. 

Približati jim je bilo treba poklice prihodnosti 

in skozi večletno sodelovanje v takšnih 

delavnicah razvijati kompetence, ki bodo 

ključne za uspeh »Industrije 4.0«. 

Kot rezultat projekta je nastal tudi spletni 

portal, tako da bo projekt živel tudi naprej, v 

okviru rezultatov projekta pa so predvidene 

tudi zaposlitve študentov v partnerskih 

podjetjih. 
 

 

 

 

 

           AVGUST 
 

Izzivi prihodnosti v DOAJ 

 

V avgustu je izšla tretja letošnja številka revije 

Izzivi prihodnosti (Challenges of the Future). 

Takoj po izidu nove številke smo izvedeli, da 

je revija sprejeta v mednarodno podatkovno 

zbirko DOAJ. 

 

 

 



Prvi doktorski zagovor tujega študenta 

V sredo, 30. avgusta 2017 je na FOŠ potekal 

prvi zagovor doktorske disertacije tujega 

študenta. Sameer Mohammed Majed 

Dandan je kot prvi doktorski študent iz 

tujine, in sicer Jordanije, uspešno ubranil 

svojo doktorsko disertacijo z naslovom 

»Stakeholder Satisfaction with 

Competencies Transfer in the Framework 

of Educational Policy Elements«. Doktorska 

disertacija je nastala pod mentorstvom doc. dr. 

Daniela Klimovskega, ki prihaja iz Comenius 

University, Slovaška in izr. prof. Dr. (Združene 

države Amerike) Annmarie Gorenc Zoran. 

Celoten zagovor doktorske disertacije je bil 

mednarodno obarvan, saj smo na zagovoru 

gostili tudi častnega konzula Jordanije, g. 

Samirja Amarina, ki je po zagovoru izrazil 

veselje in zadovoljstvo nad uspešno obranjeno 

doktorsko disertacijo ter pozdravil možnost 

izobraževanja tujih študentov na naši fakulteti. 

 

Visoki obisk tako predstavlja priložnost za 

vzpostavitev uspešnega mednarodnega 

akademskega sodelovanja Fakultete za 

organizacijske študije v Novem mestu tudi z 

Jordanijo, s čimer fakulteta krepi svoje 

mednarodno delovanje. 

 

 

 

            SEPTEMBER 
 

Jean Monnet Chair -  

dr. Uroš Pinterič 

 

Jean Monnet Chair je prestižna nazivna 

akademska pozicija, katero od leta 1989 

prejemajo izbrani (s strani Evropske unije) 

specialisti s celega sveta za svoje raziskovalno 

delo na področju različnih vidikov razvoja 

Evropske unije. Od leta 1989 je bilo v 

svetovnem merilu podeljenih približno 1700 

tovrstnih projektov, od tega v Sloveniji 

približno 20. Letos se je tej izbrani skupini 

pridružil tudi naš sodelavec prof. dr. Uroš 

Pinterič, ki ob tej priložnosti vabi k študiju 

dva doktorska in tri magistrske študente, ki 

želijo pod njegovim mentorstvom v naslednjih 

letih izpopolniti znanje na področju 

nadaljnjega razvoja Evropske unije. 

 



 



Zagovori zaključnih del 

V četrtek, 21. septembra smo imeli zagovore 

treh kandidatov. Najprej je Miloš Škorc 

zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom 

"Stres gasilca v času intervencije", ki jo je 

izdelal pod mentorstvom mag. Iris Fink 

Grubačević.  

Sledil je zagovor magistrske naloge Monike 

Avbar, z naslovom "Čuječnost kot orodje za 

ohranjanje ravnovesja med delom, družino 

in študijem ter pomoč", pod mentorstvom izr. 

prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran. 

 Za zaključek dneva pa je Suzana Gorenc 

zagovarjala diplomsko nalogo, ki jo je 

pripravila pod mentorstvom zasl. prof. ddr. 

Marije Ovsenik z naslovom "Vpliv 

zadovoljstva na kakovost delovnega 

življenja". 

29. septembra je Teja Cunk zagovarjala 

magistrsko nalogo z naslovom "Analiza 

zadovoljstva z opravljenimi storitvami 

ročne avtopralnice", ki jo je izdelala v 

sodelovanju z mentorjem doc. dr. Francem 

Brcarjem. 

 

 

 

 

 

 

Uspešno prestali recertifikacijsko 

presojo sistema vodenja 

V torek, 19. septembra 2017, smo uspešno 

prestali recertifikacijsko presojo po standardu 

sistema vodenja kakovosti ISO 9001 in 

standardu sistema vodenja varovanja 

informacij ISO/IEC 27001. Trije presojevalci 

certifikacijske hiše Bureau Veritas pri presoji 

našega sistema vodenja niso ugotovili 

neskladnosti in tako priporočili ohranitev 

certifikatov za naslednja tri leta. 

FOŠ je sistem vodenja kakovosti v poslovni 

proces vpeljala najprej s certifikatom ISO 9001 

v letu 2011, v letu 2014 pa ga nadgradila z 

integrirano presojo po ISO/IEC 27001, s čimer 



smo postali prva fakulteta v Sloveniji z 

omenjenima certifikatoma.  

Posebej smo ponosni na dejstvo, da je naša 

fakulteta ena izmed 25% organizacij, ki je 

uspešno opravila tudi prehod na novi standard 

sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015. 

Na FOŠ tako še naprej dokazujemo svojo 

verodostojnost za izvajanje programov 

Menedžment kakovosti preko uvajanja 

sodobnih pristopov v naše delo. 
 

 

           OKTOBER 

 

Zagovori zaključni del

V torek, 10. oktobra smo imeli zagovora dveh 

kandidatov. Najprej je Igor Novak zagovarjal 

diplomsko nalogo z naslovom "Motivacija in 

sistem nagrajevanja zaposlenih", ki jo je 

izdelal pod mentorstvom mag. Iris Fink 

Grubačević. Sledil je zagovor diplomske 

naloge Brigite Irt, z naslovom "Interna 

komunikacija in zadovoljstvo zaposlenih", 

pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie 

Gorenc Zoran. 

V sredo, 25. oktobra sta svoji diplomski nalogi 

predstavili tudi Branka Hribar Gorenc in 

Mira Dim. Branka Hribar Gorenc je pod 

mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc 

Zoran in somentorstvom Katje Krevs 

zagovarjala nalogo z naslovom "Zadovoljstvo 

mednarodnih strank v proizvodni 

organizaciji". Sledil je zagovor Mire Dim z 

naslovom "Vloga coachinga v 

menedžmentu: investicija v uspeh", ki jo je 

pripravila pod mentorstvom mag. Iris Fink 

Grubačević. 

23. oktobra je svojo doktorsko disertacijo 

zagovarjal Dean Rumpf. Nalogo z naslovom 

"Vpliv menedžmenta kakovosti na odličnost 

poslovanja, ohranjanje zdravja in 

obvladovanje stresa pri slovenskih 

zdravnikih v javnem zdravstvu" je izdelal 

pod mentorstvom izr. prof. dr. Zlatke Meško  

 

Štok ter somentorstvom izr. prof. dr. Gorazda 

Voge. 

 



 

          NOVEMBER 

 

Prvi teden doktorske šole 

2017/2018 

V tednu med 6. in 10. novembrom se je na 

FOŠ odvil prvi teden Doktorske šole v 

študijskem letu 2017/2018. Novo vpisani 

študentje doktorskega študija so se srečali s 

prvimi obveznostmi in nalogami, se spoznali s 

potencialnimi mentorji in začrtali prve korake 

na njihovi poti raziskovanja. Sledi individualno 

delo, marca pa se zopet srečajo na drugi 

Doktorski šoli. 

7. novembra 2017 ob 17.30 se nam je pridružil 

prof. Luca Brusati s prestižne Univerze  

 

 

Bocconi. Predaval je na temo raziskovanja 

vključevanja deležnikov v odločevalske 

procese. 

Spoznavno srečanje študentov FOŠ 

 

 

 

V sredo, 8. novembra 2017, so se na 

konstitutivni seji sestali člani novega 

študentskega sveta FOŠ v študijskem letu 

2017/2018. Seznanili so se z uradnimi rezultati 

volitev in poročilom volilne komisije ter delom 

ŠS v preteklem študijskem letu. Po seznanitvi s 

splošnimi akti fakultete ter ureditvijo ŠS, so 

izvolili predsednika, podpredsednika ter 

tajnika ŠS, in sicer je nova predsednica postala 

Mari Božič, podpredsednik Robert Sotler, oba 

predstavnika doktorskega študijskega 

programa Menedžment kakovosti, tajnik ŠS pa 

je postala Darja Judež, predstavnica 

magistrskega študijskega programa 



Menedžment kakovosti. V organe FOŠ so bili 

izvoljeni naslednji člani: 

Člani so razpravljali tudi o predlogih za 

program dela ŠS za novo študijsko leto, sam 

program pa bodo oblikovali in sprejeli na 

naslednji seji. 

Zaključku seje je sledilo spoznavno srečanje 

študentov FOŠ, na katerem so se študenti vseh 

stopenj med seboj spoznavali, družili in 

sklenili nova poznanstva in prijateljstva. 

 

 

Gostovanje tujih predavateljev 

Gostili smo bivšega namestnika ministra 

Ministrstva za Finance Republike Hrvaške in 

izrednega profesorja na Ekonomski fakulteti 

univerze v Rijeki, dr. Sašo Drezgića ter doc.dr. 

Dragan Đokić, ki je predaval na temo 

transformativne vloge informacijskih 

tehnologij v sodobni družbi. 

    

 

 

          DECEMBER 
 

FOŠ uspešna na razpisu ARRS za sofinanciranje izdajanja znanstvenih 

monografij 

FOŠ je bila letos uspešna na razpisu ARRS za 

sofinanciranje izdajanja znanstvenih 

monografij kar pri šestih monografijah. Iz  tega 

naslova so izšle naslednje monografije: 

 Lea-Marija Colarič-Jakše: Sodelovalno 

mreženje in izraba inovacijskega 

potenciala na turističnem prostoru, 

 Mateja Kalan, Maja Meško: Model 

McKinsey 7-S kot kazalnik odličnosti 

organizacije, 

 Marta Kavšek, David Bogataj: Celostna 

obravnava dolgotrajne oskrbe v 

Sloveniji, 

 Štefan Ivanko: Podlage in metode za 

raziskovanje in projektiranje 

organizacije, 

 Jožef Ovsenik, Marija Ovsenik: Nova 

doktrina organizacije - Preusmeritev 

pozornost, 

 Gordana Žurga: Kakovost v slovenski 

javni upravi. Delovanje Odbora za 

kakovost 1999 – 2012.  

Veselimo se krepitve naše založniške 

dejavnosti in znanstvenega dela na naši 

fakulteti. 



Zagovori zaključnih nalog 

V sredo, 6. decembra smo imeli zagovore 

diplomskih nalog kar treh kandidatk. Najprej je 

Eva Blatnik zagovarjala diplomsko nalogo z 

naslovom »Spremembe kakovosti življenja v 

Sloveniji med 1997 in 2015«, ki jo je izdelala 

pod mentorstvom izr. prof dr. Uroša Pinteriča. 

Sledil je zagovor diplomske naloge Silve 

Kapš, z naslovom »Prenova načrtovanja 

nabave hrane in priprave obrokov v 

dijaškem domu«, pod mentorstvom doc. dr. 

Franca Brcarja. Zadnja je bila Tanja 

Damjanovič, ki je pod mentorstvom prof. dr. 

Borisa Bukovca, zagovarjala nalogo z 

naslovom »Notranje komuniciranje vsebine 

poslovnika vodenja kakovosti v zavarovalni 

družbi«. 

V petek, 8. decembra je svojo diplomsko 

nalogo predstavila tudi Damjana Polovič, ki je 

pod mentorstvom mag. Iris Fink Grubačević 

zagovarjala nalogo z naslovom 

»Medgeneracijska komunikacija in njen 

vpliv na odnose med zaposlenimi«. 

Letošnje leto se je zaključilo izjemno uspešno. 

V zadnjem mesecu leta so kar trije naši 

študentje ubranili svoje doktorske disertacije. 

V ponedeljek, 4. decembra je bil dan za Petro 

Janež. Pod mentorstvom prof. dr. Marije 

Bogataj in somentorstvom doc. dr. Sama 

Drobneta je izdelala in uspešno ubranila 

doktorsko disertacijo z naslovom 

»Policentrični prostorsko-davčni 

simulacijski model migracij na ravni NUTS 

5 in NUTS 3«. 

8. decembra je Patrícia Kaplánová 

zagovarjala svojo diseratcijo z naslovom 

»Social Identity in the European Model of 

Citizen's Participation in Slovenia«. Izdelala 

jo je pod mentorstvom izr. prof. Dr (PhD, 

ZDA) Annmarie Gorenc Zoran. 

Petek, 15. december je bil poseben dan za 

našega študenta Borisa Miho Kaučiča. 

Ubranil je svojo doktorsko diseratcijo z 

naslovom »Holistični model za zagotavljanje 

zadovoljstva z življenjem v starosti«. Izdelal 

jo je pod mentorstvom zasl. prof. ddr. Marije 

Ovsenik. 

 

 

 

 



  

 

Erasmus+  

NOVI SPORAZUMI V LETU 

2017 

V letu 2017 smo sklenili nove sporazume z 

naslednjimi institucijami: 

 Cankiri Karatekin University 

(Turčija), 

 Tecnical University of Košice, 

Faculty of Economics (Slovaška), 

 Klaipeda University (Litva), 

 University of Osijek, Faculty of 

Economics (Hrvaška), 

 Technological Education Institute 

(TEI) of Thessaly (Grčija). 

 

 

 

 



Slavnostna akademija FOŠ 2017 

V sredo, 20. decembra, smo v Hotelu Šport 

na Otočcu zabeležili ključni dogodek leta, 

Slavnostno akademijo, s katero smo tudi letos 

obudili ustvarjalne dosežke leta, Slavnostno 

akademijo. V svojem devetem letu delovanja 

smo podelili 30 diplomskih listin, in sicer 

petnajst diplomiranim organizatorjem in 

organizatoricam, 7 magistrom in magistricam 

menedžmenta kakovosti in 8 doktorjem in 

doktoricam znanosti. Razglasili smo tudi Tim 

odličnežev leta 2017, katerega sestavljajo 

najboljši študenti, zaposleni in zunanji 

sodelavci, ki prejmejo priznanje odličnosti za 

svoje dosežke v preteklem študijskem letu. 

V prijetnem vzdušju voditeljice doc. dr. Lee-

Marije Colarič-Jakše, ki je s svojim 

ustvarjalnim prepletom misli povezovala 

program, izbranimi melodijami učencev 

Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto 

ter nagovoroma dekana fakultete, prof. dr. 

Borisa Bukovca, in prof. dr. Miha Japlja, 

smo dogodek zaključili z najavo vstopa 

fakultete v deseto obletnico obstoja in s 

pogostitvijo ter prijetnim prazničnim 

druženjem zaključili leto 2017. 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem 

mestu bo namreč 22. decembra 2017 vstopila v 

deseto leto obstoja. V tem obdobju je na 

fakulteti študij prve, druge in tretje stopnje 

zaključilo 130 diplomantov, in sicer 62 na prvi, 

37 na drugi in, na kar smo še posebej ponosni, 

21 na tretji stopnji. Ponašamo se s čedalje 

večjo vpetostjo v mednarodnem prostoru, saj 

naši študentje in diplomanti prihajajo iz 

enajstih tujih držav, v izvajanje študijskih 

programov so vključeni profesorji iz Avstrije, 

Hrvaške, Italije, Litve, Romunije, Slovaške, 

Srbije ter ZDA, čedalje več pa beležimo tudi 

študijskih izmenjav preko Erasmus+ programa, 

in sicer tako študentov, visokošolskih učiteljev 

kot tudi strokovnih delavcev. Eden izmed 

večjih dosežkov v letu 2017 pa predstavlja 

pridobitev Jean Monnet Chair projekta z 

naslovom European Union of Tomorrow, ki ga 

vsako leto prejme le izbrana skupina 

visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, 

strokovnjakov na področju evropskih študij.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


