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Spoštovani študentje,  
člani akademskega zbora  
in poslovni partnerji  
Fakultete za organizacijske študije 
v Novem mestu! 
  
 
 
V teh dneh, ko se poslavljamo od leta 2012 in z veliki pričakovanji zremo v prihajajoče 
leto 2013, naša fakulteta praznuje svoj četrti rojstni dan.  
 
Zavedamo se naše mladosti, a kot vsak mladostnik želimo čim prej odrasti. K temu nas 
zavezuje naše poslanstvo, s katerim smo se obvezali, da bomo: »Postali in ostali 
najboljši slovenski ter eden vodilnih evropskih centrov na področju kakovosti in 
odličnosti, naši diplomanti pa najbolj iskanimi strokovnjaki na svojem področju. «  
 
K hitremu odraščanju nas usmerjajo tudi visoka pričakovanja vseh naših 150 
študentov. Da moramo v svojem četrtem letu delovati »kot velika fakulteta«, nas 
opominja tudi vse večja konkurenca ponudnikov visokošolskega izobraževanja. 
 
Predvsem pa si želimo čim prej odrasti zaradi naše velike želje, da postanemo zanesljiv 
partner bodoče univerze v Novem mestu. Prepričani smo, da naša regija zasluži in 
potrebuje univerzo, FOŠ pa k temu lahko najbolj prispeva s čim bolj verodostojnim 
udejanjanjem svoje obveze do akademske odličnosti. 
  
Zavezanost k odličnosti zahteva naše vsakodnevno dokazovanje in samopreseganje. To 
je naporno a prijetno delo. Na FOŠ smo prepričani, da je vsak naš napor poplačan, če je 
dosežen ob zadovoljstvu zaposlenih in rezultira v zadovoljstvu študentov. 
  
Ob slovesu od leta 2012 bi se rad iskreno zahvalil vsem našim študentom za njihovo 
zaupanje, vsem članom našega akademskega zbora za njihov akademski prispevek in 
vsem mojim sodelavcem za njihove ustvarjalne presežke. 
  
Spoštovani, v prihajajočem letu 2013 želim vsem vam in vašim najbližjim obilo osebne 
in poslovne odličnosti.  

izr. prof. dr. Boris Bukovec, 
  dekan   
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FOŠev DECEMBRSKI VEČER 
 

V sredo 12. 12. 2012, se je v Klubu LokalPatriot odvil prvi FOŠev DECEMBRSKI VEČER. Dogodek je 
bil namenjen sproščenemu druženju vseh študentov, članov akademskega zbora in zaposlenih na 
Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu ob zaključku letošnjega leta. Ob tej priložnosti smo 
tudi proslavili četrto leto delovanja fakultete in simbolično upihnili štiri svečke na štirih tortah. 
 
Obiskovalce je pričakala dekanova pogača in njegov uvodni nagovor, ki je bil ob zaključku usmerjen v 
animacijo, k doniranju v dobrodelne namene. V nadaljevanju je odrske deske zasedel stand-up komik 
Andrej Colarič, ki je v 15 minutah dodobra nasmejal publiko. Sledila je svečanost s tortnim kvartetom 
kjer je častno pihanje svečk pripadlo našemu doktorandu Vladimirju Pegamu. Večer se je nadaljeval v 
poskočnih ritmih žive glasbe »hišnega benda FOŠ« in vokalni spremljavi vseh udeležencev.  Večer je v 
svoji prijetnosti in sproščenosti presegel pričakovanja, tako da si zasluži, da postane tradicionalen. 
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Postanite član Tima odličnežev FOŠ leta 2012/2013 
 

FOŠ podeljuje priznanja svojim študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem za dosežke v 
preteklem študijskem letu. Namen fakultetnih priznanj je spodbujanje k nenehnemu izboljševanju 
kakovosti lastnega dela, dvigu kakovosti na področju organiziranosti FOŠ in s tem krepitvi kulture 
odličnosti. 
 
Prejemniki priznanj so lahko študenti, zaposleni zunanji sodelavci in ostali. Podrobnosti o pogojih in 
postopku prijave se nahajajo v Sklepu o razpisu za podelitev priznanj na Fakulteti za organizacijske 
študije v Novem mestu, ki je objavljen na spletni strani fakultete. 
 
Prejemniki priznanj so imenovani v »Tim odličnežev leta«. Seznam nagrajencev se objavi na oglasni 
deski in na spletni strani FOŠ. Priznanja lahko prejmejo: 

• študenti (za  uspehe na študijskem področju, za najboljša diplomska ter podiplomska dela ter 
za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti) za preteklo študijsko leto, 

• zaposleni (za dosežke na izobraževalnem področju, kot najbolje ocenjeni v študentski anketi, 
za področje tutorstva, za dosežke na raziskovalnem področju ter za prispevke k dvigu kakovosti 
na področju organiziranosti FOŠ), 

• zunanji sodelavci (fizične ali pravne osebe iz Slovenije in tujine za svoj prispevek k drigu 
kakovosti na izobraževalnem ali raziskovalnem področji FOŠ), 

• ostali (mentor ali somentor študentu pri diplomskem delu oziroma mentor pri raziskovalnem 
delu, kateremu je bilo podeljeno Nahtigalovo priznanje). 

Študijska tržnica v ŠC Novo mesto 
 

Na Šolskem centru Novo mesto so se tudi letos odločili, da dijakom 
zaključnih letnikov ponudijo čim bolj dragocene informacije o 
nadaljnjem študiju, na osnovi katerih se bodo lažje odločili za svojo 
nadaljnjo poklicno pot.  Študijska tržnica je tokrat potekala 6. 12. 
2012 v športni dvorani Leona Štuklja.  
 
Na tržnici smo bili s stojnico prisotni tudi mi. Obiskovalcem smo nudili informacije o možnostih 
nadaljevanja izobraževanja v Novem mestu, predstavili pa smo jih tudi programe in vsebine študija na 
Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. Na študijski tržnici je potekala tudi nagradna igra, 
v kateri je sodelovalo lepo število obiskovalcev. Srečna izžrebanka je za nagrado prejela majico FOŠ. 

Prvi magistrski in visokošolski kolokvij 
 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v študijskem letu 2012/13 začenja z izvajanjem 
visokošolskih in magistrskih kolokvijev, ki bodo potekali enkrat na semester. Na njih bodo 
predstavljene različne aktualne teme, sledila pa jim bo razprava, izmenjava mnenj in neformalno 
druženje.  
 
V mesecu decembru smo tako izpeljali prvi sklop kolokvijev za prvo in drugo stopnjo študija. Tema 
prvega visokošolskega in magistrskega kolokvija je bila "Pisanje strokovnih člankov", katere je 
predstavil mag. Franc Brcar, pred. Ključni poudarki so bili na razumevanju pravilnika o diplomski in 
magistrski nalogi, navodilih za pisanje strokovnih in znanstvenih del, na poslanstvu Revije za 
univerzalno odličnost ter pravilih za pisanja stokovnih člankov. 

Vrednote FOŠ: Odličnost, resnica, svoboda, avtonomija, odgovornost, ustvarjalnost, zaupanje. 



 

 

Študentska anketa 2011/2012 
 
Na FOŠ vsako leto izvedemo anketo, kjer študenti ocenjujejo vse visokošolske učitelje in visokošolske 
sodelavce, ki so sodelovali v izvajanju študijskega procesa v študijskem letu, na katerega se 
anketiranje nanaša. Vsak anketirani ocenjuje tistega visokošolskega učitelja oz. sodelavca, pri katerem 
je opravil svoje študijske obveznosti. 
 
V študijskem letu 2011/12 je bila študentska anketa izvedena v elektronski obliki, in sicer preko 
sistema VIS. Anketa je bila anonimna. Sistem je samo zabeležil, če je študent anketo izpolnil, ne pa 
tudi kako jo je izpolnil. Odgovorov torej ni moč povezati s študentom. 
 
Ocene po anketi za 2011/2012 kažejo rahlo stagnacijo v primerjavi z ocenami iz leta 2010/2011 pri vseh 
kategorijah, kot tudi pri skupni oceni. Najbolj pomembno se nam zdi, da je bila kakovost predavanj in 
vaj kljub temu ocenjena na enaki ravni kot leto poprej, pri iskanju priložnosti za izboljšanje pa se 
moramo osredotočiti v vidike splošne podobe, knjižnice in izvajanje mentorstev. Na tem mestu je 
pomemben podatek, da smo imeli v obravnavanem obdobju 103 študente, leto poprej pa 29 študentov, 
kar je več kot trikrat manj. V tem istem obdobju se je občutno spremenil tudi delež študentov VS in 
MAG stopnje.  
 
Analiza doseženih vrednosti pri strateških ciljih, opredeljenih s strateškim načrtom fakultete, ki smo 
jih povzeli po študentski anketi za študijsko leto 2011/2012, kažejo na relativno visok indeks 
zadovoljstva študentov (4,30), ki pa je nižji od indeksa za študijsko leto 2010/2011 (4,58). Ta indeks 
predstavlja povprečno oceno glede na vsa vprašanja. Vidik zadovoljstva s predavanji in vajami (4,55) je 
letos rahlo stagniral glede  predhodno leto (4,59), je pa tako kot lani s strani študentov ocenjen višje 
kot zadovoljstvo s splošno podobo, referatom in knjižnico, ki je letos znašala 3,86 in predstavlja 
občuten zdrs v primerjavi z oceno 4,33, ki je bila dosežena leto prej. Nižja ocena za ta zadnji sklop je 
pričakovana glede na prostorsko stisko in skromno založenost knjižnice.  
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FOŠ z  Erasmus certifikatom 
 
Kot potrditev in nagrado za dobro delo, smo ob izteku leta na Fakulteti za 
organizacijske študije v Novem mestu s strani EACEA prejeli Erasmus standard 
university charter s serijsko številko 263920-IC-1-2013-1-SI-ERASMUS-EUC-1. 
Na spletni strani EACEA lahko najdete vse podrobnejše informacije o bodočih 
možnostih mobilnosti naših študentov v sklopu ERASMUS programov, nekaj 
zanimivosti pa si lahko preberete tudi na slovenski strani CMEPIUS. O novostih 
in razpisih vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani. 
 



 

 

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

18. december 2012 

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. Urednik in kontaktna oseba 
za FOŠ e-novice je Jure Švent (jure.svent@fos.unm.si) 

NAPOVEDUJEMO 

2013-01-01:  INFORMATIVA 2013 
2013-01-10:  INFORMATIVNI DAN FOŠ 
2013-01-17:  AKADEMSKI ZBOR 
2013-01-17:  5. DOKTORSKI KOLOKVIJ 
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Klic dobrodelnosti 
 
December je mesec pričakovanja, medsebojne bližine, strpnosti, je čas obdarovanja in medčloveške 
solidarnosti. Tudi na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu ta čas doživljamo tako. Zato 
smo se odločili, da kot družbeno odgovorna organizacija povabimo svoje študente ter zaposlene k 
dobrodelnosti. Vabimo vas, da razmislite o možnosti donacije poljubnega zneska tistim, ki pomoč 
najbolj potrebujejo. V pomoč pri odločitvi vam pomagamo z nekaj predlogi: 
 
NIČ  VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI: namenite 0,5% svoje dohodnine, ki bi sicer 
ostala v državnem proračunu, nevladnim organizacijam, ki so vam najbolj pri srcu: www.dobrodelen.si. 

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO: pošljite SMS s 
ključno besedo DRPD na številko 1919 ter darujte 1€. 

RDEČI  KRIŽ SLOVENIJE: pošljite SMS s ključno besedo POPLAVE ali POPLAVE5 na 1919 ter 
darujte 1€ ali 5€. 

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MOJCA: z donacijo pomagajte pričarati novoletno vzdušje 
našim najmlajšim – več na www.drustvopm-mojca.si.  

AMNESTY INTERNATIONAL: donirajte preko spletne strani www.amnesty.si.  

KARITAS: donirajte preko spletne strani www.karitas.si.   

UNICEF: donirajte preko spletne strani www.unicef.si.  

 
Več dobrodelnih organizacij najdete na www.dobrodelen.si ali www.prihodnostzavse.eu. 



 

 

 


