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25. forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2013 –
sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov

gospodarstvenikov, ekonomistov, baletnih, opernih
in filmskih umetnikov, akademikov in profesorjev.

(Prispevek bo v celoti objavljen v naslednji številki revije Uspeh)

Nadaljevanje je bilo tudi slavnostno. 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.

Srečanja na tematiko odličnosti in mojstrstva so se
na Otočcu začela odvijati v poznih osemdesetih letih
prejšnjega stoletja, ko je Društvo ekonomistov
Dolenjske in Bele krajine začelo z izvajanjem
Seminarjev o poslovnem napovedovanju in
učinkovitem odločanju v zaostrenih gospodarskih
pogojih, ki pa jih so jih leta 1998 vsebinsko razširili in
obogatili ter preimenovali v Forum odličnosti in
mojstrstva Otočec. Od leta 2008 se je pri izvedbi
Forumov kot soorganizatorica začela vključevati tudi
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu,
vseskozi pa je nad programskim razvojem bdel »oče
forumov«, naš odličnik dr. Janez Gabrijelčič. Na teh
25 srečanjih je v povprečju 120 udeležencev imelo
priložnost spoznavati osebno odličnost 164
predavateljev in udeležencev okroglih miz.

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.

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.

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.

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.

Na letošnjem Forumu smo se poskušali izogibati
besedni zvezi razvoj človeških virov, ki še vedno
domuje v učbenikih in tudi v organizacijskih shemah.
Nismo govoril o razvoju, temveč o sproščanju, nismo
govorili o človeških ampak o človekovih in nismo
govorili o virih ampak o potencialih. Majhna razlika
med besedami, toda velika razlika v njihovi pomenski
razsežnosti.

Sledila je tradicionalno prisrčna, podelitev letošnje
velike nagrade odličnosti in mojstrstva Mileni
Zupančič, ki je oplemenitila eminentni krog
dosedanjih enaindvajsetih forumovih odličnic in
odličnežev – olimpionikov, pisateljev, glasbenikov,
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GPT konferenca

Delavnica na temo pisanja diplomske in magistrske
naloge

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 z vidika odpiranja novih priložnosti za
sodelovanje. V prihodnje si vsekakor želimo večjo
udeležbo predavateljev in študentov na konferenci.

13. 5. smo 15.5. smo izvedli delavnico na temo
pisanja zaključnih del. V prvem terminu je potekala
za visokošolske študente in študentke, v drugem
terminu pa za magistrske. Pogledali smo si novosti v
Pravilniku o diplomski in magistrski nalogi in
Navodilih za pisanje strokovnih in znanstvenih del.
Poleg tega smo obravnavali najpomembnejše teme,
na katere moramo biti še posebej pozorni pri pisanju
zaključnega dela: IMRaD shema diplomske naloge,
citiranje in povzemanje, uporaba APA stila
(reference, slike, tabele…) in iskanje literature.
Udeležba je bila dobra in prepričani smo, da bodo
študentje in študentke s pomočjo pridobljenih
informacij zaključna dela izdelali hitreje in z manj
težavami.
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Poletna šola
Fakulteta za organizacijske študije v Novem
mestu organizira od 3. do 20. junija Poletno šolo
2013 z naslovom SVK - Sistem vodenja kakovosti. V
sklopu poletne šole bodo udeleženci imeli priložnost
pridobiti tudi certifikat za internega presojevalca po
standardu ISO 9001 kot tudi pridobitev 6 kreditnih
točk. Ključen poudarek bo na pridobivanju praktičnih
znanj na podlagi praktičnih študij primerov podjetja
Trimo in Upravne enote Novo mesto.
Predavatelji bodo: izr. prof. dr. Boris Bukovec, mag.
Bojan Tomšič, Zdenka Bajuk, mag. Karmen Gorišek,
Peter Merljak in Polona Briški.
Tokrat prilagamo foto utrinke lanske poletne šole, v
naslednjih e-novicah pa vam bomo ponudili
fotografije letošnje.

Informativni dan FOŠ
V mesecu maju je na FOŠ potekal informativni dan
na fakulteti (23. 5. 2013), izvedli pa smo tudi
informativna dneva na Ekonomski in trgovski šoli
Brežice (6. 5. 2013), Višja strokovna šola in na
Ekonomski šoli Novo mesto, Višja strokovna šola (15.
5. 2013), kjer smo diplomantom in študentom
zaključnih letnikov višješolskih študijskih programov
predstavili možnost vpisa po merilih za prehode, in
sicer neposredno v drugi letnik visokošolskega
strokovnega (VS) študijskega programa prve
stopnje Menedžmenta kakovosti. Veseli nas, da se je
informativnih dni udeležilo veliko kandidatov, ki se
zanimajo
za
nadaljevanje
visokošolskega
izobraževanja v programih Menedžment kakovosti.
Želimo si, da bi z našimi predstavitvami študija na
FOŠ zainteresirane prepričali o strokovni in
kakovostni izvedbi vseh študijskih programov, ki jih
izvajamo in jih tako prepričali, da je študij na FOŠ
njihova prava in prva izbira.
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Študijski obisk Annmarie Gorenc-Zoran v Zagrebu
Prodekanja za izobraževanje in mednarodno
sodelovanje na Fakulteti za organizacijske študije v
Novem mestu doc. 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.
3. študentska tribuna FOŠ
20. junija 2013 bomo organizirali tretjo študentsko
tribuno. Namen tribune je analizirati preteklo leto in
podati predloge za izboljšavo. Na njej bodo
sodelovali profesorji in študentje doktorskega,
magistrskega
in
visokošolskega
programa.
Lanskoletna Študentska tribuna se je pokazala kot
učinkovito orodje za izmenjavo mnenj med študenti
in akademskim zborom, ter se je odražala v
spremembah postopkov delovanja in izboljšavah
FOŠ. Pričakujemo, da bomo letos še v večjem številu
pomagali izboljšati študij naslednjim generacijam
študentov in vas vabimo k sodelovanju.
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Ekskurzija FOŠ

Športne igre UNM

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v
sodelovanju s Študentskim svetom FOŠ v mesecu
septembru organizira izvedbo prve ekskurzije za vse
študente FOŠ. V želji, da bi ekskurzijo čim bolj
približali željam in interesom študentov, smo v
mesecu maju vsem študentom preko spletne ankete
zastavili nekaj vprašanj, katerih odgovori so nam bili
v veliko pomoč pri samemu načrtovanju.

Z namenom sprostitve, skupnega druženja in
spoznavanja študentov vseh novomeških fakultet, ob
zaključku študijskega leta tudi letos Študentski svet
FOŠ, FIŠ in FINI v sodelovanju z DNŠ, LokalPatriotom,
Hostlom Situla in URS, organizirajo športno-družabni
dogodek, ki bo potekal 21. junija 2013 v Športnem
parku Loka. Na Študentske igre so vljudno vabljeni
tudi profesorji in ostali zaposleni na fakultetah.
Dogodek bo razdeljen na športno udejstvovanje, ki
bo potekalo v popoldanskem času z začetkom ob 16.
uri, kjer se boste lahko pomerili v tekmovanjih v
košarki, nogometu, balinanju ali odbojki na mivki.
Prav tako se boste lahko pomerili v igranju taroka ali
šaha. Pripravili bomo tudi pester družabni program
za tiste, ki ne bodo tekmovali ter pogostitev s hrano
in pijačo za vse udeležence. V večernih urah ob 21.
uri pa se bomo preselili v Hostel Situla, kjer bo
potekala podelitev priznanj najbolj uspešnim na
tekmovanju.

Že zdaj lahko napovemo, da se bo ekskurzija izvedla
13. septembra 2013, na kateri si bomo ogledali
proizvodnjo (SVK) enega najuspešnejših podjetij, v
nadaljevanju pa se bomo na željo študentov malce
oddahnili od vseh obveznosti in popoldanski čas
preživeli v bolj sproščenem okolju. Podrobnosti o
dogodku ter prijava bodo objavljene na naši spletni
strani v mesecu avgustu.
Rezervirajte si čas za udeležbo na prvi ekskurziji FOŠ
in z nami preživite zanimiv, sproščen in pozitivne
energije poln dan.

Posameznik ali ekipa se lahko prijavi na el. naslovu
student@unm.si.

Strokovni obisk v Puli
Vodstvo FOŠ je 9. maja 2013 odšlo na delovni obisk
na Vseučilišče v Puli, z namenom medsebojnega
spoznavanja in dogovora o nadaljnjem sodelovanju
med ustanovama. Po toplem sprejemu in
predstavitvi obeh regij ter fakultet smo se dogovorili
za sodelovanje. Končni rezultat obiska je podpisan
Sporazum o sodelovanju med ustanovama.

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

Spremljajte nas tudi preko
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KRONIKA DOGODKOV
25. 04. 2013
KONFERENCA GPT
25. 04. 2013
INFORMATIVNI DAN FOŠ
06. 05. 2013
INFORMATIVNI DAN NA EKONOMSKI IN TRGOVSKI ŠOLI BREŽICE
07. 05. 2013
SEJA KŠŠZ
15. 05. 2013
INFORMATIVNI DAN NA EKONOMSKI ŠOLI NOVO MESTO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
16. 05. 2013
SEJA SENATA FOŠ
22. 05. 2013
FORUM ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA
23. 05. 2013
INFORMATIVNI DAN FOŠ

NAPOVEDNIK DOGODKOV
03. 06. 2013
ZAČETEK POLETNE ŠOLE
03. 06. 2013
ZAČETEK 1. PRIJAVNEGA ROKA ZA MAG IN DR
04. 06. 2013
DOPISNA SEJA ŠŠ FOŠ
04. 06. 2013
SEJA KŠŠZ
07. 06. 2013
DOPISNA SEJA UO FOŠ
13. 06. 2013
INFORMATIVNI DAN FOŠ
17. 06. 2013
OBISK FAKULTETE ZA INFORMATIKO IN ORGANIZACIJO V VARAŽDINU
20. 06. 2013
ŠTUDENTSKA TRIBUNA
20. 06. 2013
SEJA SENATA
21. 06. 2013
2. NOVOMEŠKE IGRE
21. 06. 2013
SEJA UO FOŠ
28. 06. 2013
ZAKLJUČEK 1. PRIJAVNEGA ROKA VS, MAG in DR

Informativni dnevi:
13. 6. in 5. 9.

e-novice

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 enovic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto.
Urednik: Franc Brcar (franc.brcar@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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