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Kronika dogodkov za mesec januar 2012: 

2011-12-23: FOŠ e-novice 08/2011  

2012-01-06: Seja KŠŠZ FOŠ  

2012-01-09: Seja 01/2012 Senata FOŠ  

2012-01-17: Udeležba FOŠ na kariernem dnevu na Gimnaziji v Novem mestu  

2012-01-17: Kolegij dekana  

2012-01-28: Seja KZRD FOŠ  

2012-01-20: Udeležba FOŠ na Informativi '12  

2012-01-21: Udeležba FOŠ na Informativi '12  

2012-01-25: 5. Doktorski kolokvij FOŠ  

2012-01-27: Strateška konferenca FOŠ  

2012-01-31: FOŠ e-novice 01/2012  
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V petek in soboto, 20. in 21. januarja 
2012,  je med 9. in 18. uro na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani potekal vseslovenski sejem 
izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja – 
INFORMATIVA '12. Na sejmu so se pod okriljem 
Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 
predstavile tudi novomeške fakultete in visoke 

šole.  

Sedem izobraževalnih institucij in Društvo novo-
meških študentov je nastopilo na skupni predsta-
vitvi, in sicer: Fakulteta za organizacijske študije 
v Novem mestu (FOŠ), Fakulteta za industrijski 
inženiring, Novo mesto (FINI), Fakulteta za infor-

macijske 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 šola za zdravstvo Novo 

mesto (VŠZ). 

 
  Na sejmu smo izvedli tudi nagradno igro s priv-
lačnimi nagradami. Nagradno žrebanje je pote-
kalo drugi dan, v soboto, 21. januarja, izžrebanci 
pa so bili o svojih nagradah obveščeni po elek-

tronski pošti.  

Udeležba FOŠ na Informativi '12 

Organi fakultete so v prvem mesecu leta 2012 že zavihali rokave in pričeli z delom. Prva v letošnjem 
letu je zasedala Komisija za študijske in študentske zadeve, v petek, 6. januarja  2012. Od 5. do 9. 
januarja 2012 je potekala dopisna seja Senata FOŠ, na kateri so senatorji potrdili dopolnjen seznam 
nosilcev predmetov in izvajalcev FOŠ v študijskem letu 2011/2012.  Zasedala pa je tudi Komisija za 
znanstveno in raziskovalno delo, v petek, 20. januarja 2012. V torek, 17. januarja 2012 se je sestal tudi 
kolegij dekana, ki je obravnaval realizacijo letnega delovnega načrta FOŠ za leto 2011, letni delovni 
načrt za leto 2012, poročilo o študentski anketi in samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 

2010/2011. 

http://www.informativa.si/domov/
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Strateška konferenca FOŠ 

V petek, 27. januarja 2012 je potekala Strateška 
konferenca FOŠ, na katero so bili skladno s Poslo-
vnikom kakovosti vabljeni vodstvo FOŠ, člani 
Senata in Upravnega odbora FOŠ, predstavniki štu-
dentov ter zunanja zainteresirana javnost. Njen 
namen je bil predvsem pregled realizacije Strate-
škega načrta, Letnega delovnega načrta (LDN) za 
leto 2011 in ključnih projektov za leto 2012 ter 

redefinicija ključnih izjav v Politiki odličnosti FOŠ.  

Strateške konference se je udeležilo 11 članov 
(predstavnikov vseh vabljenih skupin). Dekan FOŠ 

je sprva predstavil ključne vsebine Strateškega 
načrta FOŠ 2009 – 2014, podal je komentar reali-
zacije  LDN 2011, s poudarkom na projekte, ki 
potekajo skozi več let ter komentiral ključne 

usmeritve za leto 2012. 

Po tej krajši predstavitvi so prisotni člani s cil-
jem redefinicije izjave v politiki odličnosti, po 
uvodni aktualizacij definicij in izmenjavi mnenj, 
v obliki timskega »brainstorming-a« preoblikovali 
obstoječo izjavo o poslanstvu FOŠ, ki se sedaj 

glasi:  

Sprejet pa je bil tudi slogan fakultete, in sicer:  

Proaktivnemu in konstruktivnemu delu strateške konference v prostorih fakultete je sledil neformalni 

zaključek s prijetnim kosilom.  

V sredo, 25. 1. 2012, je potekal 5. doktorski kolokvij, namenjen vsem doktorskim študentom FOŠ ter 
celotnemu akademskemu zboru FOŠ. Tokratni animator, dr. Jožef Ovsenik, je predstavil temo 
»Milenijske dileme in iskanja v razumevanju organizacije in menedžmenta - na prehodu iz biosfere v 

noosfero«. 

Ključni poudarki 5. doktorskega kolokvija so bili: 

• Nova podoba pojavov 'organizacija' in 'menedžment'. 

• Splošna smer razvoja znanstvene misli od 17. do 21. stoletja. 

• Moderna 'organizacijska teorija' v 20. stoletju in njen milenijski preobrat. 

• Izkušnje z modelom 'Sinusoida 2000' v prvi dekadi 21. stoletja. 

• Izzivi in perspektive v smeri 'noosfere'. 

• Vprašanje inovacije: ORGO-MATRIKA?. 

Več o doktorskem kolokviju in vseh prejšnjih si lahko ogledate na naši spletni strani. Naslednji doktor-

ski kolokvij bo 16. februarja 2012. 

5. doktorski kolokvij 

Stran 3 



 

 

FOŠ e-novice            Letnik 04, številka 01 

Napovedujemo 

 1. februarja se bo zaposlenim FOŠ pridružila nova sodelavka, Vesna Grabnar — knjižničarka FOŠ. 

 V petek, 10. 2. 2012 ob 10.00 in 16.00 in soboto, 11. 2. 2012 ob 10.00, bodo na FOŠ potekali 

informativni dnevi.  

 V mesecu februarju bo izšla 1. številka strokovne revije ERUO — Evropska revija za univerzalno 
odličnost (European Journal of Universal Excellence - EJUE). Gre za je interdisciplinarno revijo, ki 
združuje organizacijske vede oz. menedžment in univerzalno odličnost, tj. poslovno, organizacij-
sko in osebno odličnost. Več o reviji si lahko ogledate na naši spletni strani. V kolikor v revi-
ji prepoznate izziv za Vaš ustvarjalni prispevek, Vas vljudno vabimo k sodelovanju in vas prosi-

mo, da sledite navodilom za pripravo članka, ki nam ga pošljite na naslov EJUE@fos.unm.si  

 9. februarja bo vodstvo FOŠ odšlo na delovni obisk na Veleučilište u Karlovcu, z namenom med-

sebojnega spoznavanja in priprave osnutka Sporazumu o sodelovanju med fakultetama. 

 FOŠ pripravlja prvo letno konferenco Upravljanja v (post)tranziciji, ki bo potekala od 12.  do 14. 
aprila 2012 v hotelu Šport Otočec. Tema konference 2012 je: “Dve desetletji spremememb 
upravne paradigme v državah Srednje in Vzhodne Evrope”.  Več o konferenci si lahko ogledate 

na naši spletni strani. 

 

Podpisan sporazum o sodelovanju novomeških fakultet in visokih šol 

Pod okriljem Gospodarske zbornice Dolenjske in 
Bele krajine je bil sklenjen  sporazum o sodelova-
nju med osmimi novomeškimi fakultetami in viso-

kimi 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 projek-
tov, organizacije znanstvenih in profesionalnih 
srečanj, izmenjav visokošolskih učiteljev, znans-
tveno-raziskovalnih delavcev in študentov ter 

skupne uporabe knjižnega fonda. 
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http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/zaloznistvo/?v=ejue
mailto:EJUE@fos.unm.si
http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/gpt/
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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 
E-pošta: info@fos.unm.si 

mailto:jerneja.surla@fos.unm.si
http://www.fos.unm.si

