
 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

5. PODELITEV DIPLOM IN IZVOLITEV NOVE DEKANJE FIŠ 
 

V petek, 13. 6. 2014, so na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu podelili 

19 diplom diplomantom I. in II. stopnje. Na seji Akademskega zbora pa so isti dan 

potekale volitve za novega dekana oz. dekanjo fakultete.  

 

Letos je diplome prejelo 12 diplomantov visokošolskega in univerzitetnega programa 

ter 7 diplomantov magistrskega programa. Na slovesni prireditvi, ki je potekala v 

prostorih Dolenjskega muzeja, je zbrane najprej pozdravil dekan izr. prof. dr. Janez 

Povh, kot slavnostni govorec pa je diplomante nagovoril Čedomir Jakovljević, 

ustanovitelj in dolgoletni direktor podjetja Infotehna.  

  

Slavnostni govorec Čedomir Jakovljević je poudaril pomembnost podjetništva, ki je 

močno razvito tudi v naši regiji, zato imajo diplomanti veliko priložnosti za razvoj svoje 

kariere. Za uspeh na trgu pa so potrebne tri sestavine. Najprej moramo odkriti svoje 

talente in vanje vlagati. Nato moramo delo opravljati z veseljem in strastjo. In tretjič – 

delo, v katerem uživamo, mora biti tudi sprejeto na trgu ter dobro plačano. Zato 

morajo diplomanti odkriti svoje talente in jih razvijati. Ob tem je čestital diplomantom 

za njihov dosežek ter jim zaželel veliko uspeha. 

  

Na podelitvi sta z glasbenimi točkami nastopili Luna Liu in Lučka Hrovat, učenki 5. 

razreda Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, ki vadita pod mentorstvom prof. 

Jožice Prus. 

 

Isto popoldne je na fakulteti potekal tudi Akademski zbor vseh predavateljev, ki so 

volili novega dekana fakultete. Kandidirala sta izr. prof. dr. Blaž Rodič in izr. prof. dr. 

Nadja Damij, oba predavatelja na FIŠ. Akademski zbor je izvolil izr. prof. dr. Nadjo 

Damij, izbor pa je v sredo potrdil tudi Senat fakultete, s čimer je izr. prof. dr. Nadja 

Damij postala nova dekanja Fakultete za informacijske študije za mandat 2014 – 

2016.  Izr. prof. dr. Nadja Damij bo funkcijo nastopila z novim študijskim letom, 1. 

oktobra 2014.  


