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DAP informator
UVODNI KOMENTAR
o
o
o
o

DAP informator izdaja Upravni odbor društva Dolenjska akademska pobuda (UO DAP) vsake tri mesece.
Z DAP informatorjem želimo izboljšati informiranje članov in simpatizerjev društva DAP.
Prejemniki DAP informatorja so vsi člani društva DAP.
Urednik in kontaktna oseba za DAP informator je tajnik društva doc.dr. Boris Bukovec (bukovec.boris@siol.net).

INFORMACIJE O DELU DRUŠTVA V OBDOBJU SEPTEMBER – DECEMBER 2007

Letni zbor članov društva DAP (2007-09-21)
Zbor je potekal v konferenčni dvorani Hotela Šport Otočec. Prisotnih je bilo 26 članov (do vključno začetka
občnega zbora je društvo prejelo 40 pristopnih izjav) kar je pomenilo sklepčnost zbora. Dnevni red je vseboval
deset in je potekal tekoče. Razprava je bila zanimiva, konstruktivna in polemična. Vsi sklepi so bili soglasno
sprejeti, povezani pa so bili s poročilom o delu v letu 2006, razrešnico dosedanjim članom društva,
spremembami statuta, volitvami novih članov organov društva in planom dela.
V organe društva so bili izvoljeni:

Upravni odbor:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

prof. dr. Miha Japelj- predsednik
dr. Aleš Gasparič - podpredsednik
doc. dr. Boris Bukovec - tajnik
dr. Janez Gabrijelčič - blagajnik
prof. dr. Golobič Iztok
prof. dr. Gričar Jože
prof. dr. Peter Novak
prof. dr. Tomaž Šolmajer
prof. dr. Janez Usenik

Častno razsodišče:

Nadzorni odbor:
o
o
o

prof. dr. Janez Plavec - predsednik
Miklič Jožefa, dipl.oec.
prof. Branko Suhy

o
o
o

prof. Braco Mušič - predsednik
dr. Stane Granda
prof. dr. Franc Vrečer

Ključen je bil sprejem programa dela društva DAP za naslednje obdobje, v sklopu katerega smo opredelili
naslednje aktivnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

uveljavljanje skupne strategije pri ustanavljanju dolenjske univerze,
oblikovanje in sprejem etičnega kodeksa DAP,
letna konference za promocijo dosežkov članov DAP,
društveni tematski večeri,
sodelovanje s študenti in dijaki,
letna konferenca za medije,
prisotnost na vseh javnih dogodkih, povezanih s problematiko oziroma razvojem šolstva,
vzpostavitev in sprotno ažuriranje spletnih strani DAP,
kvartalno obveščanje članov o aktualnih dogodkih preko elektronske pošte (Elektronske novice
DAP),
mesečni sklic UO DAP,
tekoče publiciranje v medijih,
ažuriranje in razširitev baze članov DAP,
izvedba letnega zbora članov društva 2008.

Po zaključku letnega zbora članov so predstavniki URS – Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo
mesto in VS – Visokošolskega središča Novo mesto predstavili svoje dosežke in načrte na področju razvoja
visokega šolstva v naši regiji. Predstavitvi je sledila razprava in zanimiva izmenjava mnenj.

INFORMACIJE O DELU DRUŠTVA V OBDOBJU SEPTEMBER – DECEMBER 2007

1. Seja UO DAP (2007-10-17)
Na prvi seji v novi sestavi smo analizirali potek letnega zbora članov društva, obravnavali in sprejeli smo zapisnik
letnega zbora ter vsebinske dopolnitve statuta po sklepih letnega zbora, oblikovali izhodišča koncepta izvedbe
posameznih aktivnosti po letnem planu DAP. Dogovorili smo se za projektni način dela in določili skrbništvo za
posamezne sklope aktivnosti. Ob zaključku smo se dogovorili, da bodo seje UO DAP praviloma vsako tretjo
sredo v mesecu.

2. Seja UO DAP (2007-11-21)
Po pregledu realizacije sklepov prve seje smo v sklopu obravnave aktualnih dogajanj v preteklem mesecu UO
seznanili z vsebino zelo uspešnega sestanka predstavnikov našega UO pri županu MONM Alojziju Muhiču.
Sledila je obravnava in sprejem predloga celostne grafične podobe DAP, ki ga je pripravil član DAP mag. Romeo
Zalokar Miklič. Stiliziran znak DAP predstavlja naprej in navzgor usmerjen pogled (lahko vidimo kot tri očesa),
vmesne »paličice« se berejo kot del črk d, a in p, zlata in srebrna barva pa simbolizirata akademskost. Pretežni
del časa smo namenili obravnavi predlogov izvedbe posameznih aktivnosti po letnem planu, ki so jo pripravili
odgovorni skrbniki.

3. Seja UO DAP (2007-12-19)
V sklopu obravnave aktualnih dogajanj preteklega meseca smo podali informacijo o izvedbi delovnega sestanka
pri direktorju nove Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) Franciju Bratkoviču in pri direktorju
URS dr. Borutu Rončeviču. Posebej zanimive so bile informacije o uspešnem sodelovanju (URS in DAP) pri
izvedbi konference "Networking Slovenia" (2007-12-05). Osrednji del seje je bil namenjen pripravi na prvi
društveni tematski večer s tiskovno konferenco (2008-01-15).

AKTUALNE NOVICE
Člane DAP in vse ostale vljudno vabimo na prvi

društveni tematski večer.

Poskusno je začela delovati spletna stran
našega društva DAP
www.dap.si

Tokrat smo za uvodnega animatorja naprosili

prof. dr. Dušana Pluta,
ki bo predstavil tematiko z naslovom:

PLANET IN SLOVENIJA PRED
IZZIVI OKOLJSKE
GLOBALIZACIJE
Kraj: mala dvorana KC Janez Trdina Novo mesto
Datum: 2008-01-15

Vse zainteresirane vabimo, da si jo
ogledajo in nam posredujejo svoje
predloge za njeno izboljšanje, dopolnitve,
spremembe…
Ţelimo si, da jo uvrstite med svoje
priljubljene spletne strani.
V mesecu marcu načrtujemo izvedbo drugega
društvenega tematskega večera. Za animacijo na
temo Slovenske akademije znanosti in umetnosti
(SAZU) se dogovarjamo s prof. dr. Stanovnikom.
O podrobnostih boste obveščeni preko elektronske
pošte in naše spletne strani.

Ura: 17.00-19.00
Vljudno vabljeni!

SKLEPNA MISEL
Sejmo smeh, ki se v ljudeh
Rajajoč razširja,
Enoglasno v vseh stvareh
Čarobno dan pomirja;
Nezmotljivo osrečuje,
Od znotraj boža, pomlajuje.
(Zvezdana Majhen)

Srečno v letu 2008
Vam želimo člani UO DAP

