
  

 Letnik-02, številka-01, Januar 2010 
 

FOŠ e-novice 

 

UVODNI KOMENTAR 
 
o FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec.   
o S FOŠ e-novicami ţelimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora  in vseh ostali notranjih in zunanjih 

sodelavcev fakultete. 
o Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za 

sodelovanje s fakulteto. 
o Urednik in kontaktna oseba za FOŠ e-novice je Andreja Češarek ( andreja.cesarek@urs.si ). 
 

 

INFORMACIJE 

 

01/2010 Seja Upravnega odbora FOŠ (20. januar 2010) 
 

Upravni odbor se je sestal na svoji prvi letošnji seji in obravnaval ter sprejel strateški načrt fakultete 

za obdobje 2009-2014, letni delovni načrta fakultete za leto 2010 ter cenik za študijsko leto 2010-

2011. Seznanil se je tudi informacijo, da je bil v mesecu januarju poslan na GZDBK poziv k 

predlaganju predstavnika delodajalcev v UO FOŠ, v katerem smo zapisali ţeljo, da bi predlagani 

kandidat izhajal iz kroga poslovno odličnih organizacij (Revoz, Krka, Trimo). Predstavnik študentov 

se bo upravnemu odboru pridruţil ob začetku študijskega leta 2010-2011. 

 

 

02/2010 Seja Senata FOŠ (20. januar 2010) 
 

Senat je na svoji drugi letošnji seji obravnaval obseţen dnevni red. Uvodoma je senat podal soglasje 

k imenovanju doc. dr. Gordane Ţurga za prodekanjo za kakovost, doc. dr. Roberta Vodopivca za 

prodekana za izobraţevanje in doc. dr. Davorina Kralja za prodekana za znanstveno-raziskovalno 

delo. 

Senat je imenoval tudi tri komisije in sicer Komisijo za izvolitve v nazive (KIN),  Komisijo za študijske 

in študentske zadeve (KŠŠZ) in Komisijo za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD). 

Tako kot predhodno upravni odbor, je tudi senat obravnaval ter sprejel strateški načrt za obdobje 

2009-2014, letni delovni načrta fakultete za leto 2010 ter se seznanil s cenikom za naslednje 

študijsko leto.  

Senat je sprejel tudi potrdil popravke akreditacijskih elaboratov študijskih programov 1., 2. in 3. 

stopnje Menedţment kakovosti. Popravil se je sklic na merila za izvolitve v nazive Univerze na 

Primorskem. V naziv predavatelja za področje upravljanje proizvodnje je bil ponovno izvoljen mag. 

Andrej Košak kar predstavlja prvi primer samostojno izpeljanega postopka na FOŠ. 

 

 

01/2010 Seja Akademskega zbora FOŠ (20. januar 2010) 
 

 

Prva letošnja seja Akademskega zbora je bila namenjena predvsem medsebojnemu poznavanju, 

kljub temu pa so se člani seznanili s strateškim načrtom FOŠ za obdobje 2009-2014, letnim 

delovnim načrtom fakultete za leto 2010 ter s ključnimi poudarki koncepta predmetnikov študijskih 

programov Menedţment kakovosti.  

V mesecu februarju bodo na podlagi interesa visokošolskih učiteljev in politike fakultete bili 

predlagani nosilci predmetov in izvajalci vaj po predmetniku druge (MAG) in tretje (DR) stopnje, ki jih 

bo kasneje obravnaval in potrdil senat. V študijskem letu 2010-2011 bomo pričeli z izrednim študijem 

na drugi in tretji stopnji, v študijskem letu 2011-2012 pa tudi z rednim študijem na prvi stopnji. 

Akademski zbor FOŠ trenutno šteje 25 članov ob čemer pričakujemo, da se jim bo tekom leta 

pridruţila še nova desetina. 
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Načrt dela FOŠ s terminskim planom 2010 
 

V načrtu dela so povzete vsi ukrepi za uresničitev strateških usmeritev katerih začetek je predviden v 

študijskem letu 2009/2010 kot tudi ostali projekti, ki so ključni za odličnost poslovanja. 

 
 

 

 

 

 

 AKTIVNOSTI 

 

Opomba: SU - ukrepi za uresničitev strateških 

ciljev 

ODGOVOREN 2010 OPOMBA 
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1. 1 SU-1.1:  
Optimiranje delovanja Inštituta za poslovno 
odličnost IPO 

KRALJ             2 leti 

2. 3 SU-1.2: 
Revija FOŠ (2. kategorija v roku enega leta 
in 1. kategorija po petih letih) 

ŢURGA             5 let 

3. 4 SU-1.3: 
Letna izvedba mednarodnega Foruma 
odličnosti in mojstrstva Otočec 

BUKOVEC              

4. 5

  
SU-2.2: 
Začetek študija tretje stopnje (DR) 

KRALJ              

5.  SU-2.3: 
Začetek študija druge stopnje (MAG) 

VODOPIVEC              

6.  SU-3.1: 
Vzpostavitev študentskega informacijskega 
sistema ŠIS 

BUKOVEC              

7.  SU-3.2: 
Razvoj in aplikacija intra-netnih strani 

BUKOVEC              

8.  SU-3.4: 
Projekt »Izboljšanje kakovosti sistema 
vodenja fakultete z uvedbo zahtev standarda 
ISO 9001« 

ŢURGA             2 leti 

9.  SU-3.6: 
Oblikovanje konzorcija strateških partnerjev 
FOŠ 

BUKOVEC             2 leti 

10.  SU-5.1: 
Projekt »Knjiţnica FOŠ« 

VODOPIVEC             2 leti 

11.  SU-6.3: 
Optimiranje sistema internega 
komuniciranje (spletni informator, nove 
oblike…) 

BUKOVEC              

12.  SU-7.5: 
Akademski večeri FOŠ 

BUKOVEC              

13.  Promocija FOŠ -oblikovanje načrta 
komuniciranja z javnostmi 

ČEŠAREK              

14.  Vloga za pridobitev koncesije (ob razpisu) 
 

BUKOVEC              

15.  Postopki za vpis za 2010/2011 
(priprava razpisne dokumentacije,objave v 
medijih,informativni dnevi, obiski podjetij, 
animacija kadrovnikov GZDBK) 

VODOPIVEC              

16.  Slavnostna akademija ob ustanovitvi FOŠ 
 

ČEŠAREK              

17.  Letna samoevalvacija oziroma presoja po 
merilih NKKVŠ in zahtevah ISO 9001 

ŢURGA              

18.  Strateška konferenca za posodobitev 
strateškega načrta 

BUKOVEC              

19.  Poročilo o realizaciji delovnega načrta FOŠ 
 

BUKOVEC              

20.  Izdelava delovnega načrta FOŠ za 2011 
 

BUKOVEC              

 



  

 
 

Prvi akademski večer je bil odmeven in dobro obiskan 
 

Akademski večeri predstavljajo nadaljevanje večletne tradicije Društvenih tematskih večerov 

Dolenjske akademske pobude - DAP, ki so v naši regiji postali prepoznaven prostor za razvijanje in 

animiranje akademskega razmišljanja. Z letošnjim letom smo se DAP-u kot soorganizatorji pridruţili 

tudi Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto - URS, Fakulteta za informacijske študije v 

Novem mestu - FIŠ in Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu - FOŠ. Tako bodo 

akademski večeri potekali v mesečni frekvenci in sicer vsako tretjo sredo v mesecu v mali dvorani 

Kulturnega centra Janeza Trdine - KCJT. 

Akademski večeri ponujajo priloţnost za predstavitev razmišljanj zanimivih gostov, izmenjavo mnenj 

in prijetno druţenje. Z Akademskimi večeri ţelimo prispevati tudi k razvoju takega stanja duha, ki bi 

izraţal ţeljo po zaokroţitvi visokošolskega prostora naše regije v Univerzo v Novem mestu. 

V sredo, 20. januarja 2010, je v Mali dvorani KC Janeza Trdine prof. dr. Joţe GRIČAR predstavil 

tematiko z naslovom: Izrabljanje e-rešitev in e-storitev za povečanje konkurenčnosti čezmejne 

e-regije v okolju živih laboratorijev.  

Mnoţica štiridesetih udeleţencev je z zanimanjem prisluhnila iskrivemu razmišljanju o čezmejnih 

regijah v Evropi, e-regijah in e-storitvah, pomenu sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije 

(IKT),  inoviranju in odprtem inoviranju, ţivih laboratorijih v Sloveniji in po svetu, Sloveniji kot ţivem 

laboratoriju, ciljih slovenske pobude »Inovativnost za kakovost ţivljenja« ter o moţnih rezultatih 

raziskovalno-razvojnega sodelovanja z univerzo. Več o dogodku si lahko preberete na 

http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/akademski_veceri/?v=januar_2010 

Naslednji akademski večer bo v sredo, 24. februarja 2010, kjer bo prof. dr. Miroslav Bača predstavil 

tematiko z naslovom: Biometrija. 
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