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2011-11-17:    Seja Senata FOŠ  

2011-11-17:    17. Akademski večer  

2011-11-21:    Krvodajalska akcija FOŠ  

2011-11-23:    14. dan kakovosti in inovativnosti   

2011-11-24:    Udeležba predstavnikov FOŠ na posvetu strokovnjakov - NAKVIS  

2011-11-21:    Seja KŠŠZ FOŠ  
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referatu FOŠ, Navodilo za pisanje strokovnih in 
znanstvenih del pa tudi na spletni strani FOŠ. Na 
seji so senatorji tudi imenovali komisijo za oceno 
ustreznosti dispozicije doktorske disertacije dok-

torskemu študentu FOŠ.  

V novembru sta bili na FOŠ sklicani tudi seji 
KŠŠZ in KZRD. Zaradi večjega obsega prejetih gra-
div bodo seje teh dveh komisij praviloma potekale 

1x mesečno. 

  

 

Na novembrski seji Senata FOŠ so se senatorji 
seznanili z novimi člani, in sicer novo izvoljeno 
članico, doc. dr. Annmarie Gorenc Zoran, ki je 
bila sicer odsotna ter dvema novima predstavni-
koma študentov, ki sta bila izvoljena na konstitu-
tivni seji ŠS, Andrejem Krštincem in Terezo 

Golenko. Senat FOŠ sedaj tako šteje 12 članov. 

Na seji so senatorji sprejeli dopolnitve in čisto-
pis Navodila za pisanje strokovnih in znanstve-
nih del, Pravilnik o založniški dejavnosti ter 
Razpis za vpis v visokošolski strokovni študijski 
program Menedžment kakovosti 1. stopnje za 
študijsko leto 2012/2013. Pravilnika in njima 
pripadajoči obrazci so objavljeni v spletnem 

Seja Akademskega zbora FOŠ  
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Seja Senata in komisij FOŠ 

V ponedeljek, 14.11.2011, smo na FOŠ sklicali 
konferenco za medije z namenom predstavitve 
vpisnih rezultatov v študijskem letu 2011/2012, 
pridobitvijo certifikata kakovosti po standardu 

lSO 9001 ter najavo Slavnostne akademije FOŠ. 

Vabilu so se odzvali novinarji Dolenjskega lista, 
Vašega kanala, časopisne hiše Dnevnik in RTV Slo-

venija.  

Objave v medijih smo zbrali in jih objavili na 
spletni strani FOŠ, kjer si lahko ogledate tudi 

dosedanje objave novice o FOŠ v medijih. 

Konferenca za medije 

Gorenc Zoran, ki je tako postala nova članica 

Senata FOŠ.  

Dekan FOŠ je na seji članom AZ predstavil  
poročilo o delu FOŠ v študijskem letu 
2010/2011, prodekan za znanstveno – raziskoval-
no delo pa vizijo razvoja znanstveno – razisko-
valnega dela na FOŠ za leto 2011/2012. Obema 
predstavitvama je sledila razprava članov AZ s 
konstruktivnimi predlogi in komentarji, s čimer se 
je pokazala aktivna naravnanost in strmenje k 
čim uspešnejšemu delu FOŠ s strani vseh prisotnih 

članov AZ  

V četrtek, 17. 11. 2011, je potekala seja Akadem-
skega zbora FOŠ, ki ga je sklical njegov predsed-
nik, prof. dr. Štefan Ivanko. Akademski zbor FOŠ 
sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni 
delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki v 
tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali 
znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbe-
nega razmerja s FOŠ. Člani AZ pa so tudi predstav-
niki študentov FOŠ. Število študentov predstavlja 
petino števila članov Akademskega zbora FOŠ, kar 
v letošnjem letu predstavlja 6 študentov. Veseli 
smo bili, da se je seje udeležila večina njegovih 

članov.  

Na seji so bile skladno s Sklepom o razpisu 
nadomestnih volitev za člana Senata FOŠ izvedene 
volitve, na katerih je največ glasov prejela prode-
kanja za izobraževanje FOŠ, doc. dr. Annmarie 

http://www.fos.unm.si/si/fos/mediji/


 

 

Slovensko združenje za kakovost in odličnost je 
priredilo 20. jubilejno konferenco z naslovom 
»Kakovost včeraj, danes, jutri«, ki je potekala 10. 
in 11. novembra 2011 v Portorožu. Organizator je pri-
pravil zanimiv strokovni program, ki je potekal delo-
ma v obliki plenarnga zasedanja, deloma pa v štirih 
sekcijah: gospodarstvo, javna uprava, šolstvo in 
zdravstvo. Letošnji častni gost je bil predsednik RS 
dr. Danilo Türk, konference pa so se udeležili tudi 
drugi priznani gosti iz tujine. Podelili so tudi nagrade 
za dolgoletno uspešno delo na področju širjenja 
kulture kakovosti in poslanstva SZKO, in sicer Jane-

zu Gabrijelčiču in Mihajlu Zozolly.  

 

Z željo, da se problematika kakovosti približa tudi 
študentom, se je Združenje odločilo ponuditi brez-
plačno udeležbo tudi našim zainteresiranim študen-
tom, ki so lahko prisostvovali predavanjem in prejeli 
vse gradivo. Veseli smo bili, da so študentje FOŠ v 
vabilu videli priložnost za izpopolnitev znanja ter sre-
čanje s strokovnjaki s področja kakovosti ter se vabi-

lu odzvali in se konference udeležili v večjem številu.  

 

FOŠ je konferenco dobro izkoristila tudi v promo-
cijske namene, saj smo se predstavili na LCD zaslonu 
v predverju glavne dvorane, z zloženkami in oglasom 
v Zborniku, ki ga je prejel vsak udeleženec konferen-

ce. 

Več o dogodku si lahko ogledate na spletni 
strani Slovenskega združenja za kakovost in odli-

čnost. 

3. doktorski kolokvij 
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Na tretji doktorski kolokvij, ki je potekal 14. 
novembra 2011, smo povabili študente prvega let-
nika doktorskega študija na FOŠ z namenom 
predstavitve interesnih raziskovalnih področij 
doktorandov na posebnem obrazcu (OBR-036 – 
Prestavitev raziskovalnih področij doktoranda) in 
njihovo  predstavitev ostalim doktorandom ter 
prisotnim članom KZRD.  

 
S prvimi tremi doktorskimi kolokviji smo novim 

doktorskim študentom FOŠ zagotovili njihovo 

medsebojno »spoznavanje«, spoznavanje razisko-
valnih področij ter potencialnih mentorjev ter 
tako omogočili vsem novim študentom vzpostavi-
tev konkretnejšega stika s fakulteto. Naslednji 
doktorski kolokviji pa bodo namenjeni vsem dok-
torskim študentom FOŠ.  

Tematika četrtega doktorskega kolokvija, ki bo 
14. decembra, bo »Iskanje po podatkovnih bazah«. 

20. konferenca SZKO 

Stran 3 

14. dan sekcije za kakovost in inovativnost 

Pod okriljem GZDBK je Sekcija za kakovost in 
inovativnost pripravila že štirinajsti dan sekcije, 
ki je bil 23. novembra 2011 ob 9. uri v Hotelu 
Šport na Otočcu. Naslovna tema letošnjega 
posveta je bila »Obvladovanje tveganj v organi-
zaciji«. 

Glede na aktualno tematiko je SKI posebej pova-
bila študente FOŠ, ki so se dogodka lahko udeležili 
brez kotizacije in veseli smo bili njihovega odziva. 
FOŠ si na takšen način prizadeva k čim večji vpe-
tosti tako fakultete kot tudi njenih študentov v 
regionalno okolje. 

http://szko.si/Vsebina.aspx?p=62
http://szko.si/Vsebina.aspx?p=62
http://www.fos.unm.si/media/doc/OBR_FOs_036_01_INTERESNA_RAZISKOVALNA_PODROcJA_DOKTORANDA.doc
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Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu smo v letošnjim letom uvedli 
Letno krvodajalsko akcijo študentk, študentov in osebja FOŠ. V mesecu marcu  smo 
želeli animirati čimveč posameznikov na naši fakulteti za to humano gesto. Z vljudnim 
povabilom smo vse študentke, študente in osebje FOŠ spodbudili k osebnemu premisle-
ku za sodelovanje tem pri družbeno odgovornem dejanju - darovanju krvi.  
 

Tudi v mesecu novembru smo se odločili, da ponovimo organizirano akcijo, zato smo študente in ose-
bje FOŠ 21. novembra ponovno pozvali na krvodajalsko akcijo in veseli smo bili njihovega odziva. Ker 
tako študentje kot tudi veliko članov akademskega zbora FOŠ prihaja z različnih koncev Slovenije, smo 
tudi tokrat predlagali, da vsak po svoji presoji izbere sebi najbližji transfuzijski center in nam sporoči 
svojo namero po darovanju krvi.  
 

Po prejetih informacijah smo ugotovili, da je kar nekaj tistih, ki so redni krvodajalci in svojo kri 
darujejo v rednih intervalih, ki pa se med seboj razlikujejo in se raztezajo skozi celo leto.  
 

Zato vse tiste, ki boste v letošnjem letu še darovali kri, prosimo, da nam sporočite svojo namero po 
darovanju krvi oziroma da sporočite datum in kraj, kjer ste kri darovali, na naslov kat-
ja.krevs@fos.unm.si. Na koncu leta bomo naredili kratek pregled nad številom naših krvodajalcev in 
odvzemov krvi, kar bo realen pokazatelj naše humanosti in dobrodelnosti, ki smo ju izkazali v letu 2011. 
  

Najlepše bi se zahvalili vsem, ki ste se na letno krvodajalsko akcijo FOŠ že odzvali in darovali kri ter 
tudi vsem tistim, ki se boste za to plemenito dejanje še odločili.  

 
 

 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je v sodelovanju z 
domačimi in tujimi strokovnjaki organizirala prvi strokovni posvet strokovnjakov, ki je potekal 24. 11. 

2011 v Kongresnem centru hotela Mons v Ljubljani.  

Posveta so se udeležili tudi predstavniki FOŠ.  

Na spletni strani FOŠ smo objavili program posveta, PPT predstavitve predavateljev plenarnega dela ter 

strategijo NAKVIS in kratko poročilo o dosedanjem delu NAKVIS za obdobje 1.3.2010 - 17.11.2011. 

Krvodajalska akcija FOŠ 

Posvet strokovnjakov NAKVIS  

17. akademski večer  

V četrtek, 17.11.2011 je potekal že 17. 
akademski večer. Tokratni gost je bil  Rupert 
Gole, župan občine Šentrupert, arhitekt, zaposlen 
na Fakulteti za arhitekturo, avtor mnogih projek-
tov in sodelavec uglednih mednarodnih inštitutov. 

 Predstavil je sodobna komunikacijska omrežja 
in e-komuniciranje na lokalni in mednarodni 

ravni, nizkoeenergijsko, nizkoogljično, energetsko 
samoskrbno gradnjo v javnem sektorju, inovativne 
modele reševanja urbane in okoljske problematike 
na lokalni ravni, lokalno samoskrba s hrano, ener-
gijo in drugimi lokalnimi dobrinami.  

http://www.fos.unm.si/si/novice/?id=431
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Stran 6 

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 Jerneja Šurla ( jerneja.surla@fos.unm.si ). 
Spletna stran FOŠ: www.fos.unm.si 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
Novi trg 5 
8000 Novo mesto 
 
Tel. št.: 059 074 164 
Fax: 07 373 78 80  
www.fos.unm.si 
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