
  

      
LETNIK 04 / številka 08 
oktober, november 

 

 
KRONIKA DOGODKOV 

 
2012-10-09:  DOPISNA SEJA KŠŠZ 

2012-10-11:  SEJA KZRD 

2012-10-15:  FOŠ E-NOVICE 07/2012 

2012-10-18:  SEJA SENATA (IMENOVANJE KOMISIJ IN   
PRODEKANOV) 

2012-10-25:  2. DOKTORSKI KOLOKVIJ 

2012-10-25:  ZUNANJA PRESOJA ISO 9001 

2012-10-25:  VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET 

2012-11-05:  KONSTITUTIVNA SEJA ŠTUDENTSKEGA SVETA 

2012-11-08:  21. LETNA KONFERENCA SZKO 

2012-11-26:  FOŠ V OMREŽJU EDUROAM 

2012-11-15:  SEJA SENATA 

2012-11-22:  15. DAN KAKOVOSTI IN INOVATIVNOSTI 

2012-11-29:  SEJA KŠŠZ 

 

IZ VSEBINE 
 

23. akademski večer 
 
Drugi in tretji doktorski kolokvij 
 
Volitve v Študentski svet 
 
15. dan kakovosti in inovativnosti 
 
Uspešna zunanja presoja ISO 9001 
 
21. letna konferenca SZKO 
 
FOŠ v izobraževalnem omrežju 
EDUROAM 
 
Predstavitev memoranduma o 
ustvarjanju čezmejne regije odličnosti  
 
FOŠev decembrski večer 
 

   FOŠ 
  e-novice 



  FOŠ                                                                                      LETNIK 04 / ŠTEVILKA 08 
e-novice 

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. 

21. letna konferenca SZKO 
 
Na 21. Letni konferenci SZKO z naslovom Odgovor je kakovost, ki je med 8. in 9. novembrom 
potekala v Portorožu, so uveljavljeni tuji in domači strokovnjaki skušali utrditi prepričanje, da samo 
kakovost in odličnost vodita v uspešnost poslovanja gospodarskih podjetij in vseh različnih 
organizacijskih oblik v javni upravi. Razkrili so učinkovite postopke, orodja in rešitve, bistvene za 
revitalizacijo ekonomskega stanja v Sloveniji. Cilj konference je bil namreč širiti pomen 
razumevanja kakovosti in odličnosti ter uporabe s tem povezanih pristopov kot enega od ključnih 
dejavnikov razvoja naše družbe na poti iz krize.  
 
Na konferenci je Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu zastopal dekan, izr. prof. dr. 
Boris Bukovec, ki je bil med drugim vodja sekcije Šolstvo, med udeleženci pa smo lahko zasledili 
tudi kar nekaj naših študentov. 

Razvijamo vašo ustvarjalnost. 
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Volitve v Študentski svet 
 
V ponedeljek, 8. oktobra 2012, je dekan FOŠ izdal 
Sklep o razpisu volitev v Študentski svet FOŠ, ki 
skladno s Statutom potekajo vsako leto v začetku 
študijskega leta. Študentski svet FOŠ je sestavlje iz 
7 članov in sicer trije predstavnik1. stopnje, dve 
predstavnici 2. stopnje ter dva predstavnika 3. 
stopnje. Kandidacijski postopek za vložitev 
kandidatur, je potekal od torka, 9. oktobra  do 18. 
oktobra 2012. Volilna komisija je ugotovila, da je v 
tem roku kandidaturo oddalo 7 kandidatov.  
 
Volitve so potekale v sredo, 24. oktobra 2012. 
Udeležba je bila zadovoljiva, tako da so bili po 
preštetih glasovnicah izvoljeni naslednji kandidati: 
 
VS: Luka Mehle, Miljana Balaban, Saša Bizjak 
MAG: Marjanca Kranjc (preds.), Anita Mujakić 
DR: Ferdinand Jakša. Vladimir Pegan 
 
V ponedeljek 5. novembra je sledila konstitutivna 
seja Študentskega sveta, na kateri so člani volili 
predstavnike v organih FOŠ. Vsem izvoljenim 
članom iskreno čestitamo in jih želimo uspešen ter 
preudaren mandat. 

23. akademski večer 
 
V četrtek, 22. novembra 2012, je v 
konferenčni dvorani Podjetniškega 
inkubatorja Podbreznik potekal že 23. 
akademski večer, ki ga prireja Dolenjska 
akademska pobuda. Tokratni gostujoči 
predavatelj ddr. Janez Usenik, je svoja 
razmišljanja podal v treh sklopih in sicer:  

• Regija odličnosti si zasluži univerzo,  
• Ustanavljanje univerze v Novem 

mestu – mehki (fuzzy) pristop 
• Izzivi sedanjega trenutka – kje si 

univerza v Novem mestu.  
 
Svoja razmišljanja je prof ddr. Janez Usenik 
pod identičnim imenom objavil tudi v reviji 
RUO, ki jo najdete na naši spletni strani. 
Predstavitvi je sledila zelo dinamična 
razprava o aktualnem stanju pri 
ustanavljanju Univerze v Novem mestu. 
Akademskega večera se je udeležilo 
celotno vodstvo FOŠ in lepo število 
študentov. Tako je naša skupina 11 
udeležencev predstavljala dobro tretjino 
vseh prisotnih,  s čimer smo pokazali naš 
interes in pripravljenost pri izgradnji UNM. 

Drugi in tretji Doktorski kolokvij 
 
V četrtek 25.10.2012 je na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu potekal drugi doktorski 
kolokvij. Animato kolokvija, mag. Franc Brcar, pred., je številnim obiskovalcem predaval na temo 
»Pisanje izvirnih znanstvenih člankov«. Obisk in odziv doktorandov je bil navdušujoč.  
 
Doktorski šrudenti do lahko že 15. novembra prisluhnili tretjemu doktorskemu kolokviju. Animatorja 
Vesna Grabnar, univ. dipl. bibl. in mag. Franc Brcar, sta zbranim predstavila iskanje po bazah 
podatkov.  
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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 tudi 
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. 
 

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. Pri tem je 
tako sami ustanovi kot gostujočem uporabniku 
zagotovljena kar največja varnost, saj je 
onemogočeno prisluškovanje in lažno 
predstavljanje. 
 
 

Predstavitev memoranduma o ustvarjanju čezmejne regije odličnosti 

Fakulteta za organizacijske študje svojo družbeno odgovorno delo 
opravlja tudi z aktivnim vključevanjem v Dolenjsko akademsko 
pobudo. Tako smo sodelovali tudi pri izdaji memoranduma o 
ustvarjanju čezmejne regije odličnosti, ki je rezultat marčevskega 
posveta Dolenjske akademske pobude, Razvojnega centra Novo 
mesto ter Univerzitetnega raziskovalnega središča. Memorandum 
vsebuje številna priporočila kako in na kakšen način lahko očine in 
upravne enote, gospodarstvo in akademiki prispevajo k ustvarjanju 
regije odličnosti.  

www.fos.unm.si 
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2012-12-17:  24. AKADEMSKI VEČER 

Fakuteta za organizacijske študije v Novem mestu 

Novi trg 5 
8000 Novo mesto 

059 074 164 

info@fos.unm.si 

29. november 2012 

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 Jure Švent (jure.svent@fos.unm.si) 

FOŠEV DECEMBRSKI VEČER 

V sredo, 12. decembra 2012 ob 18 uri, v klubu LokalPatriot prirejamo prvi FOŠev VEČER – tokrat bo 
decembrski in zato novoletno obarvan. Dogodek je namenjen sproščenemu druženju vseh 
študentov, članov akademskega zbora in zaposlenih na Fakulteti za organizacijske študije v Novem 
mestu ob zaključku letošnjega leta. Priložnost bomo izkoristili tudi za praznovanje obletnice - FOŠ bo 
namreč 22. decembra upihnil že 4. svečko na torti. Zbrane bo uvodoma pozdravil dekan fakultete, 
sledil bo nastop stand-up komika Andreja Colariča, obeta pa se nam tudi živa glasba, ki se bo 
trudila izzivati vaše vokalne sposobnosti. Lahko se boste pomerili v namiznem nogometu, taroku ali 
šahu, lahko pa se boste samo sproščeno družili. Kot družbeno odgovorna organizacija smo v 
program uvrstili tudi minuto dobrodelnosti. 

Za hrano in pijačo bomo poskrbeli, kot kulinarične »pesežke« pa vam bomo ponudili »dekanovo 
pogačo« in »tortni kvartet«. Vljudno vabljeni! 
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