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Informativa 2012 
 
V začetku leta smo se med 20. in 21. januarjem 2012 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 
udeležili vseslovenskega sejma izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja – INFORMATIVA '12. 
Na sejmu so se pod okriljem Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine predstavile tudi ostale 
novomeške fakultete in visoke šole. Sedem izobraževalnih institucij in Društvo novomeških 
študentov je nastopilo na skupni predstavitvi, in sicer: Fakulteta za organizacijske študije v Novem 
mestu (FOŠ), Fakulteta za industrijski inženiring, Novo mesto (FINI), Fakulteta za informacijske študije 
v Novem mestu (FIŠ), Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto (FPUV), Visoka šola za 
tehnologije in sisteme (VITES), Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto (VŠUP) in Visoka 
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Revija za univerzalno odličnost 
 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v februarju izdala prvo 
številko (kasneje isto leto še dve) strokovne revije RUO – Revija za univerzalno 
odličnost.  
 
Revija RUO je interdisciplinarna revija, ki združuje organizacijske vede oz. 
menedžment in univerzalno odličnost, tj. poslovno, organizacijsko in osebno 
odličnost. Pokriva teme organizacijskih študij in univerzalne odličnosti. Njen 
namen je raziskovanje in razvoj temeljnih načel odličnosti oz. temeljnih 
gradnikov nove organizacijske paradigme po modelu poslovne odličnosti 
EFQM. Ker ima revija ambicije spodbujati nova razmišljanja, je njen namen 
tudi raziskovanje in razvoj temeljnih načel oziroma gradnikov univerzalne 
odličnosti po otoški rastoči strategiji univerzalne odličnosti in mojstrstva. 

e-novice 

Podpisali smo sporazum o sodelovanju novomeških fakultet in visokih šol 
 
Pod okriljem Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine smo v mescu januarju sodelovali pri 
podpisu sporazuma o sodelovanju med osmimi novomeškimi fakultetami in visokimi šolami, in sicer: 

 
• Fakulteto za industrijski inženiring, 
• Fakulteto za informacijske študije, 
• Fakulteto za organizacijske študije, 
• Fakulteto za poslovne in upravne vede, 
• Visoko šolo za tehnologije in sisteme, 
• Visoko šolo za upravljanje in poslovanje, 
• Visoko šolo za zdravstvo, 
• Visoko šolo za upravljanje podeželja. 

 
Sklenjeni sporazum zajema sodelovanje, ki bo temeljilo na podpori pobud skupnega interesa vseh 
podpisnic na področju izmenjave izkušenj glede izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela, 
sodelovanja pri razvoju novih študijskih programov, izvajanja skupnih znanstveno-raziskovalnih in 
strokovnih projektov, organizacije znanstvenih in profesionalnih srečanj, izmenjav visokošolskih 
učiteljev, znanstveno-raziskovalnih delavcev in študentov ter skupne uporabe knjižnega fonda. 
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Krvodajalska akcija 
 
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu se zavedamo, da je krvodajalstvo plemenito 
in humano dejanje, s katerim zdrav človek daruje del sebe, da bi pomagal drugemu.  
Krvodajalstvo smo tako uvrstili med smernice družbeno odgovornega ravnanja, zato po 
strateškem načrtu redno tudi sodelujemo v podobnih akcijah.  
 
V tednu od 16. 4. do 22. 4. 2012 so potekale krvodajalske akcije, ki so bile namenjene študentom 
po celotni Sloveniji. Na FOŠ smo akcijo podprli tako, da smo študente in člane akademskega 
zbora FOŠ vljudno povabili k darovanju krvi v okviru Krvodajalske akcije Častim 1/2 lit-ra!. Akcijo 
smo ponovili tudi v  mesecu oktobru, ko smo se prijazno odzvali pozivu območnega združenja 
Rdečega križa Novo mesto, ki je s pomočjo Društva novomeških študentov organiziralo 
krvodajalsko akcijo za vse dijake in študente. Akcija je potekala v ponedeljek, 8. oktobra 2012, na 
Centru za transfuzijsko dejavnost v Splošni bolnišnici Novo mesto.  

Mednarodna znanstvena konferenca GPT 2012 
 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je med 12. in 14. aprilom organizirala prvo 
mednarodno znanstveno konferenco na temo upravljanja v post-tranzicijskem obdobju 
(Governance in (post)tranzition – GPT) z naslovom "Dve desetletji sprememb upravne paradigme 
v državah Srednje in Vzhodne Evrope".  
 
Dogodka se je udeležilo večje število obiskovalcev iz Slovaške, Srbije, Madžarske, Poljske, Hrvaške, 
Finske, Švedske in Slovenije. Skladno s tematiko so potekale konstruktivne razprave o reformnih 
procesih v upravljanju v zadnjih dvajsetih letih v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Ob zaključku 
konference je bil predstavljen tudi poziv za prispevke za naslednjo konferenco GPT v letu 2013, z 
naslovom »Public Adminis-tration Reform Approaches in Central and Eastern Europe«. Odzivi 
udeležencev so bili pozitivni, saj je konferenca ponudila zanimive razprave tako z vidika širjenja 
vedenja o problematiki tranzicijskega upravljanja kot z vidika odpiranja novih priložnosti za 
sodelovanje. Izvedbo konference v organizaciji Fakultete za organizacijske študije iz Novega 
mesta sta podprli tudi Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost ter z manjšim 
sponzorskim vložkom tudi občina Kostanjevica na Krki. 

 Delovni obisk v Karlovcu 
 
Vodstvo FOŠ je 9. februarja 2012 odšlo na delovni obisk v Veleučilište v Karlovcu, z 
namenom medsebojnega spoznavanja in priprave osnutka Sporazumu o 
sodelovanju med fakultetama. Po toplem sprejemu in predstavitvi obeh regij ter 
fakultet smo se dogovorili za sodelovanje na področju izobraževalne, založniške in 
znanstveno – raziskovalne dejavnosti. Končni rezultat obiska je podpisan sporazum 
o sodelovanju med ustanovama. 
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24. forum odličnosti in mojstrstva 
 
Na Otočcu se je 23. maja odvil že 24. forum odličnosti in mojstrstva. Med izvrstnimi predavanji in 
prispevki cenjenih avtorjev sta še posebej izstopala in pustila pečat dva dogodka: obisk 
predsednika Republike Slovenije dr. Danila Turka ter podelitev Velike nagrade odličnosti in 
mojstrstva, ki jo je letos prejela klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj za svoj prispevek na 
področju boja proti podnebnim spremembam. Med nagrajenci je bila tudi družba Krka, ki je 
prejela nagrado za največ novih zaposlitev v minulem letu. 
 
Rdeča nit letošnjega srečanja je bila družbeno odgovorno ravnanje pri uveljavljanju univerzalne 
odličnosti in mojstrstva, ki sta ga izpeljala Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine ter FOŠ. 
Na forumu smo lahko prisluhnili poglobljenim razpravam, primerom dobrih praks, na popoldanski 
okrogli mizi pa izmenjavi misli o družbeno odgovornem ravnanju pri uveljavljanju univerzalne 
odličnosti in mojstrstva. Več kot sto udeležencev potrjuje dejstvo, da forum ostaja pomemben 
dogodek ter iz leta v leto potrjuje svoj status v državi.  



 

 

ECQA Vodja za družbeno odgovornost 
 

V sredo, 9. maja 2012, smo skupaj s Slovenskim 
inštitutom za standardizacijo (SIST) in 
Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine 
(GZDBK) organizirali brezplačno usposabljanje za 
certifikat ECQA-Vodja za družbeno odgovornost. 
 

 
 
Usposabljanje je bilo namenjeno vodjem in 
organizacijam - javnim, zasebnim, profitnim, 
neprofitnim. Veseli nas dejstvo, da se je 
usposabljanja udeležilo tudi veliko naših 
študentov. V okviru vseživljenjskega izobraževanja 
so lahko udeleženci po opravljenem izpitu, ki je 
potekal v dveh izpitnih rokih (18. 5. in 2. 6. 2012) 
pridobili mednarodno veljaven certifikat za poklic 
(kompetenco) ECQA Vodja za družbeno 
odgovornost (ECQA Certified Social Responsibility 
Manager). 

e-novice 
1. novomeške igre študentov 

 
V petek, 18. maja se je v lepem vremenu na 
športnih igriščih na Loki odvila prva športno - 
družabna prireditev vseh novomeških fakultet, 
visokih ter višjih šol. V popoldanskih urah so se 
odvijali turnirji v malem nogometu, košarki ter 
odbojki na mivki, v večernih urah pa se je 
dogajanje premaknilo v LokalPatriot, kjer so 
razglasili najboljše udeležence. Še posebej 
napete dvoboje smo lahko spremljali v 
turnirjih šaha ter balinčkanja. In prav tukaj smo 
se FOŠ-evci tudi najbolje izkazali. Med našimi 
študenti se je še posebej dokazala Irena 
Mislej, ki je pometla z vso konkurenco in si v 
balinčkanju priborila prvo mesto.  

www.fos.unm.si 



 

 

Poletna šola FOŠ 2012 
 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je med 4. in 14. junijem 2012 prvič organizirala 
poletno šolo. Za naslov in tematiko prve poletne šole smo izbrali Sistem vodenja kakovosti, udeležili 
pa so se jo tako študentje FOŠ kot tudi udeleženci tujih visokošolskih zavodov, mentorji in kandidati 
za mentorje študijskih praks iz gospodarstva in negospodarstva. V njenem okviru so se prepletala 
najsodobnejša teoretična spoznanja mednarodnih predavateljev kot tudi najnaprednejše 
praktične rešitve, ki jih organizacije doma in po svetu uporabljajo na svoji poti do kakovosti. 
Udeleženci so tako lahko prisluhnili enajstim predavateljem iz Slovenije in tujine.  
 
Ker je bil ključen poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij primerov 
najodličnejših organizacij v Sloveniji, smo organizirali oglede treh podjetij, in sicer: TPV, d.d., 
Upravna enota Novo mesto in Trimo, d.d. 
 
V okviru poletne šole smo izvedli tudi izpit za pridobitev certifikata za notranjega presojevalca po 
sistemu ISO 9001. Udeleženci so tako po zaključku poletne šole z uspešno opravljenim izpitom 
pridobili naziv notranji presojevalec sistema kakovosti po ISO 9001. 
 
Posebna zahvala za kakovostno izvedbo poletne šole gre tako izvajalcem kot tudi vsem 
udeležencem, saj so v dveh tednih s svojo voljo in vztrajnostjo, predelali kar lepo število šolskih ur in 
na koncu tudi vsi opravili izpit za pridobitev certifikata za notranje presojevalce SVK po ISO 9001. 
Zaradi pozitivnih odzivov in velikega zanimanja bomo podobno izobraževanje ponudili tudi 
naslednje študijsko leto. 
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Odličnost, resnica, svoboda, avtonomija, odgovornost, ustvarjalnost, zaupanje. 

2. študentska tribuna FOŠ 

V četrtek, 21. 6. 2012, je Študentski svet FOŠ v prostorih fakultete organiziral drugo Študentsko 
tribuno, katere vsebina je bila namenjena predvsem analizi preteklega študijskega leta in 
oblikovanju predlogov za izboljšanje študija na FOŠ. Prisotne študente, profesorje in strokovno 
osebje fakultete sta uvodoma pozdravila predsednik Študentskega sveta Matej Jevšček in dekan 
FOŠ, izr. prof. dr. Boris Bukovec, animatorji samega dogodka pa so bili visokošolski študent Andrej 
Krštinc, magistrska študentka Tereza Golenko ter doktorski študent mag. Franc Brcar. Vsak izmed 
njih je podal študentski pogled na študij, katerega so sooblikovali vsi študenti, ki so sodelovali v 
vrednotenjski anketi. 
 
Sledila je odprta diskusija med vsemi prisotnimi v obliki »brainstorminga«, v okviru katerega so 
predvsem študentje FOŠ iskali priložnosti za izboljšanje, kar je bil tudi glavni namen samega 
dogodka. Pri podajanju predlogov in predvsem iskanju rešitev so aktivno sodelovali tudi profesorji 
fakultete, rezultat česar je bilo oblikovanje preudarnih predlogov, s katerimi bi še izboljšali študij na 
FOŠ. 
 
Izpostavljeni primeri ter oblikovane rešitve so bili ključnega pomena tudi za fakulteto, ki bo na 
podlagi tako izvedene samoevalvacije oblikovala seznam ukrepov, s katerimi bo zagotovila še 
boljšo izvedbo študija v prihajajočem študijskem letu. 

Zaključek študijskega leta  
 
V četrtek, 21. junija 2012, je 2. študentski tribuni sledil zaključek 
študijskega leta. Študenti so se v uvodnem delu večera lahko 
udeležili vodenega ogleda Novega mesta. Zbrane je 
strokovna vodička popeljala po ulicah Novega mesta, mimo 
Kapiteljske cerkve, Muzejskih vrtov ter Brega, ogled pa se je 
končal pred mestno hišo Rotovž na Glavnem trgu. Med 
ogledom so udeleženci z navdušenjem prisluhnili anekdotam 
in zanimivim zgodbam novomeške zgodovine. Ogledu je 
sledila večerja in sproščeno druženje na vrtu Hostla Situla. Vsak 
udeleženec je prejel tudi simbolično darilce – majico FOŠ. 
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Knjižnica in študijsko središče 
 
Na FOŠ smo pred kratkim široko odprli vrata novega študijskega središča in knjižnice, ki vse 
zainteresirane že vabi k vpisu. Knjižnica FOŠ je med prvimi knjižnicam v Sloveniji, ki je v teh dneh 
začela delovati v sodobnejšem okolju COBISS3/Katalogizacije. V juniju smo vzpostavili tudi 
COBISS3/Izposojo, ki omogoča transparentnejše in preglednejše delo v primerjavi s COBISS2. S tem 
korakom dokazujemo, da vestno sledimo sodobnim knjižničnim trendom in se trudimo, da bi kar se 
da celostno zadovolili knjižnično-informacijske potrebe naših študentov in raziskovalcev. V novem 
študijskem letu vabimo vse študente ter učitelje k vpisu v knjižnico FOŠ. Trudimo se, da so police s 
knjigami vsak dan bolj založene, zato zasledujemo zastavljeni cilj, da bi do konca leta dosegli 
zbirko 1000 knjig. 

FOŠ v novo šolsko leto z ERASMUS univerzitetno listino 
 
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu smo v mesecu avgustu s strani EACEA prejeli 
obvestilo o odobritvi vloge za pridobitev Erasmus univerzitetne listine. V bodoče bomo svojim 
študentom in učiteljem lahko ponudili nove priložnosti na področju izobraževanja, poučevanja, 
usposabljanja, razvoja in sodelovanja v mednarodnem okolju.  
 
Sodelovanje v programih Erasmus ponuja enkratno priložnost za pridobivanje dragocenih 
mednarodnih izkušenj in osebnih vezi. Poleg pridobivanja znanja tujega jezika ter spoznavanja 
različnih kultur, gre pri mednarodni mobilnosti za vzpostavljanje novih študijskih možnosti, poslovnih 
vezi, stikov, idej in zamisli. Erasmus za udeleženca predstavlja samostojno pot, neodvisnost, osebno 
rast, odgovornost, potovanje, zabavo in dragocena nova poznanstva.  
 
Na študijski izmenjavi študenti v zelo kratkem času postanejo bolj inovativni, kreativni in imajo zrelejši 
pristop do študija. Med drugim lahko kot prednosti študija v tujini naštejemo krepitev socialnega 
kapitala, priznane poslovne šole in odlični predavatelji, spoznavanje novih kultur, pridobivanje 
življenjskih izkušenj, kariero v mednarodnem okolju, učenje tujih jezikov, širjenje obzorja, sklepanje 
novih prijateljstev, štipendije ter nenazadnje potovanje po svetu.  
 
Študij v tujini študentu omogoča spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, 
osebnostno rast, večja zaposljivost, prepoznavnost, nove izkušnje in predvsem veliko novih 
poznanstev. Študentje in učitelji FOŠ se bodo v prihodnje lahko udeležili izmenjave preko različnih 
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Jesenska šola: ECQA - vodja za  
družbeno odgovornost 

 
Med 10. 10. in 12. 10. 2012 smo v sodelovanju s 
Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SIST) in 
Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine 
(GZDBK) pripravili še eno brezplačno 
usposabljanje za certifikat ECQA - Vodja za 
družbeno odgovornost. Usposabljanje je bilo 
namenjeno vodjem in organizacijam - javnim, 
zasebnim, profitnim, neprofitnim. V okviru 
vseživljenjskega izobraževanja bodo lahko 
udeleženci po opravljenem izpitu, ki se bo 
predvidoma zgodil konec novembra, pridobili 
mednarodno veljaven certifikat za poklic 
(kompetenco) ECQA - Vodja za družbeno 
odgovornost (ECQA Certified Social 
Responsibility Manager). Veseli nas dejstvo, da 
se je usposabljanja udeležilo tudi veliko naših 
študentov. 
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Spoznavni večer UNM 
 
 
V ponedeljek, 1. oktobra 2012 je ob 19. uri v 
klubu LokalPatriot potekalo družabno srečanje 
študentov fakultet Univerzitetnega prostora 
Novo mesto (UNM). Dogodek se je pričel s 
pozdravnimi nagovori dekanov fakultet. 
Študente Fakultete za informacijske študije v 
Novem mestu (FIŠ) je pozdravil izr. prof. dr. 
Janez Povh, študente Fakultete za industrijski 
inženiring Novo mesto (FINI Novo mesto) prof. 
dr. Anton Jezernik ter študente Fakultete za 
organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) izr. 
prof. dr. Boris Bukovec. Dogodek predstavlja 
nadaljevanje skupnih srečanj, ki so jih fakultete 
pričele s športno družabnim dogodkom na Loki 
v mesecu maju 2012 hkrati pa predstavlja tudi 
pomemben premik in krepitev zavesti, da tudi 
Novo mesto oziroma Dolenjska postajata 
pomembno in perspektivno študijsko središče.  



 

 

Uspešna zunanja presoja ISO 9001 
 
Pred dobrim letom pridobljeni certifikat za usklajenost sistema vodenja FOŠ z zahtevami standarda 
ISO 9001 ima veljavnost tri leta, svojo »kondicijo« pa moramo sprotno preverjati z letno izvedbo 
notranje presoje in jo »dokazati« tudi v sklopu zunanje presoje mednarodne akreditacijske hiše 
Bureau Veritas. Njihov presojevalec, Peter Merljak (ki so ga mnogi naši študentje spoznali tudi na 
letošnji Poletni šoli – Sistem vodenja kakovosti) je 19. oktobra 2012 sistematično pregledal naš 
Poslovnik kakovosti, zapisnik vodstvenega pregleda, programe ukrepov po izvedenih presojah, 
samoevalvacijah, študentskih anketah, študentskih tribunah, Letnem delovnem načrtu, Strateškem 
načrtu, kot tud proces izvajanja naših študijskih programov. S to »pocertifikacijsko presojo« smo 
dokazali, da je naš sistem vodenja kakovosti ustrezno zastavljen in učinkovito izveden. V končnem 
poročilu je presojevalec tako podal le tri predloge za izboljšanje in posebej poudaril, da je na FOŠ 
sistem vodenja vzpostavljen izrazito procesno in v skladu z prakso najodličnejših organizacij. 
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FOŠ v izobraževalnem omrežju EDUROAM 
 
V mesecu novembru smo na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu uspešno izpeljaji 
postopek implementacije brezžičnega izobraževalnega omrežja EDUROAM. S tem smo postali del 
široke mreže izobraževalnih ustanov, ki svojim študentom in dijakom ponujajo možnost brezplačne 
brezžične povezave.  
 
Eduroam, kratica za education roaming, je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za 
uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi 
lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Storitev Eduroam tako 
omogoča varen dostop do zaščitenega brezžičnega omrežja na naši fakulteti in gostovanje v 
omrežjih drugih institucij, vključenih v sistem Eduroam. Omrežje je zasnovano tako, da lahko 
registrirani uporabniki do njega dostopajo transparentno in brezplačno doma in v tujini in to z istim 
uporabniškim imenom in geslom kot v "domačem" omrežju Eduroam.  

15. dan kakovosti in inovativnosti 
 
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je 22. novembra v Hotelu Šport Otočec priredila že 
15. dan kakovosti in inovativnosti, katere soustvarjalci in udeleženci smo bili tudi zaposleni in 
študentje FOŠ. Rdeča nit konference je bila iskanje povezave med različnimi viri podjetja in njegovo 
uspešnostjo. Konference se je udeležilo tudi kar precej naših študentov ter seveda dekan fakultete 
dr. Boris Bukovec ter prodekanja za kakovost in mednarodno izobraževanje dr. Annmarie Gorenc 
Zoran.  
 
Tradicionalnemu nagovoru direktorja GZDBK g. Tomaža Kordiša in predsednika SKI Romana 
Žuniča, je sledilo predavanje Odličnost menedžmenta virov v organizacijah, ki ga je podal izr. prof. 
dr. Boris Bukovec. Kot ključni izvir virov so po njegovo zaposleni, saj je človek načrtovalec in 
izvajalec vseh aktivnosti.  Med primeri dobrih praks je g. Matej Bašelj zbranim predstavil pristop in 
dosežke Krke d.d. in ga tesno povezal z družinsko vzgojo. Slišali smo tudi izkušnje TPV d.d., zaradi 
katerih je g. Damjan Zupančič prepričan, da če organizaciji nikoli ne zmanjka zalog, potem so le te 
prevelike. Slišali smo tudi primere dobrih praks Adrie Mobila (g. Marko Mežnar) ter Revoza (mag. 
Tomaž Blatnik). Niz razmišljanj je keativno (že devetič zapored) zaključila ga. Marica Štajdohar, ki je 
zbrane prepričala, da hiša stoji na temeljih, obvladovanje virov pa na zavedanju.  
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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. 

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. 



 

 

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.  
 
Magistrski ter visokošolski kolokviji so namenjeni študentom vseh letnikov naše fakultete. S temi 
triurnimi srečanji želimo krepiti sodelovanje med našimi študenti, jim ponuditi priložnost za izmenjavo 
mnenj in priložnost za predstavitev najnovejših spoznaj iz področja organizacijskih študij. Za vsako 
srečanje se trudimo izbrati vsebinsko zanimivo in aktualno tematiko ter čim bolj kompetentnega 
sogovornika. Ti kolokviji so za naše študente neobvezni, a pričakujemo, da bodo postali želeni in 
nepogrešljivi. Z njimi želimo krepiti in razvijati ustvarjalni in akademski etos Fakultete za 
organizacijske študije v Novem mestu. 
 
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. 

Sprejet je bil sklep o razpisu za fakultetna priznanja 
 
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 dvigu 
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). 

 

www.fos.unm.si 



 

 

 

Poslavljamo se od stare celostne grafične podobe 
 

Na foš smo se konec leta 2012 poslovili od stare podobe. V novem letu z veseljem pozdravljamo 
nova oblačila. Od zdaj naprej nas boste prepoznali v bordo rdeči barvi  »O«-dličnosti. 

Fakuteta 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.  
 
Urednik: Jure Švent (jure.svent@fos.unm.si) 
Lektorica: Vesna Grabnar 


