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DAP informator 
 

 

UVODNI KOMENTAR 
 
o DAP informator izdaja Upravni odbor društva Dolenjska akademska pobuda (UO DAP) vsake  tri mesece.   
o Z DAP informatorjem želimo izboljšati informiranje članov in  simpatizerjev društva DAP. 
o Prejemniki DAP informatorja so vsi člani društva DAP, objavljen pa je tudi na spletni stani društva (www.dap.si). 
o Urednik in kontaktna oseba za DAP informator je tajnik društva doc.dr. Boris Bukovec (bukovec.boris@siol.net). 

 

 

INFORMACIJE O DELU DRUŠTVA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2008 
 

Društveni tematski večer (15. januar 2008) 
 

V mesecu januarju smo uspešno izvedli prvi društveni tematski večer. Za uvodnega animatorja smo naprosili 
našega člana prof. dr. Dušana Pluta, ki je predstavil tematiko z naslovom: PLANET IN SLOVENIJA PRED 
IZZIVI OKOLJSKE GLOBALIZACIJE. Dogodku je prisostvovalo 26 udeležencev, ki so svoje zadovoljstvo izrazili 
z visokimi ocenami in z obilico vprašanj. Ocenili smo, da se je uporabljen pristop izkazal kot uspešen in ga 
bomo smiselno uporabili še pri izvedbi naslednjih društvenih tematskih večerov. Več o dogodku na www.dap.si.  

 

01/08 Seja UO DAP (23. januar 2008) 
 

Osrednji del seje je bil namenjen obravnavi predlogov izvedbe aktivnosti po letnem programu dela DAP, s 
poudarkom na potrditvi koncepta oblikovanja etičnega kodeksa DAP, izvedbe letne konference DAP, tekočega 
publiciranja v medijih in sodelovanja s študenti ter dijaki. Izvedena je bila tudi analiza prvega društvenega 
tematskega večera. Zaključni del seje smo namenili obravnavi raziskovalne in razvojne dejavnosti  v naši regiji. 

 

02/08 Seja UO DAP (13. februar 2008) 
 

V uvodnem delu seje  je Dr. Rončević (URS) predstavil aktivnosti za ustanovitev Univerze v naši regiji, Dr. Povh 
pa je predstavil aktivnosti na področju ustanavljanja Fakultete za informacijske študije (FIŠ). Seznanili smo se 
tudi z vsebino delovnih sestankov našega UO pri direktorju zavoda Grm Novo mesto - Centra biotehnike in 
turizma g. Horvatu, sestanka pri direktorju Šolskega centra Novo mesto g. Davidu in pri direktorju 
Visokošolskega središča (VS) Novo mesto dr. Blažiču. Obravnavali smo tudi tekst etičnega kodeksa DAP. V 
zaključnem delu seje smo izrazili svojo zaskrbljenost nad strategijo in dinamiko razvoja skupnega 
visokošolskega prostora v naši regiji o čemer smo s posebnim dopisom sklenili obvestiti župana MONM.  

 

Dopis županu MONM  (14. februar 2008) 
 

Skladno s sklepom seje UO DAP smo županu MONM poslali poseben dopis, v katerem smo uvodoma 
predstavili poslanstvo in vsebinske poudarke našega društva, v osrednjem delu dopisa pa zapisali: 
 

»…. Poudarjamo tudi, da smo za realizacijo našega osnovnega cilja oblikovali celovit program 
dela, ki izrazito dopolnjuje program dela MO NM za obdobje 2006-2010, predvsem v programskih 
delih MO NM delu »Postopna ureditev univerzitetnega središča Drgančevje« in »Izvajanje projekta 
univerzitetno-tehnološkega parka«. 
Za ustanovitev nove slovenske univerze imamo v Novem mestu velike in bistvene komparativne 
prednosti: zelo uspešno gospodarstvo, že kar urejeno infrastrukturo (knjižnica, muzej, arhivi, 
Kulturni center) in široko  razvito R&R dejavnost.  

 
Kot župana MO NM in člana našega društva DAP Vas pozivamo , da vložite vso svojo 
energijo in politično modrost ter zagotovite sprejem  takšnega proračuna MONM, ki bo 
omogočal realizacijo osnovnega  cilja – Univerza v Novem mestu in Univerzitetni kampus.« 

 

03/08 Seja UO DAP (26. marec 2008) 

 
V sklopu pregleda aktualnih dogajanj v preteklem obdobju smo izmenjali komentarje na medijske zapise o 
razvoju visokega šolstva v Sloveniji in naši regiji. Osrednji del seje smo namenili pripravi drugega tematskega 
večera DAP v mesecu aprilu in letne konference DAP v mesecu maju. Obravnavali in potrdili smo tudi letno 
poročilo DAP za leto 2007. 
 

http://www.dap.si/
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ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IZBOLJŠANJE VSEBINE ETIČNEGA KODEKSA DAP 
 

Dr. Šolmajer je ob upoštevanju analogije Kodeksa univerzitetnih profesorjev Univerze v Ljubljani pripravil 
osnutek Etičnega kodeksa društva DAP, ki ga je predhodno obravnaval tudi UO DAP. S tem Informatorjem 
predlog teksta pošiljamo v obravnavo vsem članom DAP. Etični kodeks bomo ob upoštevanju vseh predlaganih 
popravkov sprejeli v sklopu letnega zbora članov. Vljudno naprošamo vse člane, da predloge za izboljšanje 
obstoječega teksta pošljejo do 20. maja 2008 na elektronski naslov dr. Šolmajerja ( tom.solmajer@ki.si ).  

 

Etični kodeks društva Dolenjska akademska pobuda (osnutek za razpravo) 
  

1.  Član(ica) društva se zaveda svoje vloge in soodgovornosti za razvoj družbe, svojega naroda in vsakega 
posameznika in po načelih etičnega kodeksa oblikuje sebe, svoj odnos do poklicnih kolegov in do 

družbenega okolja. 
 

2.  Zavzema se za akademsko svobodo, etično in intelektualno odgovornost, hkrati pa upošteva pobudo 
posameznika in raznovrstnost v mišljenju. 

 

3.  Član(ica) nenehno spremlja razvoj stroke, izpopolnjuje svoje znanje in prispeva k razumevanju znanstvenih in 
strokovnih dognanj v javnosti. S svojim delom prispeva k utrjevanju ugleda stroke in si prizadeva, da do 
pomembnih odločitev prihaja le ob ustreznih znanstvenih in strokovnih analizah. Zavzema za pošteno 

vrednotenje znanstvenega, strokovnega in pedagoškega dela ter za ustrezne delovne pogoje. 
 

4.  Član(ica) se zavzema za dostopnost informacij, daje podporo svojim poklicnim kolegom in spoštuje njihovo 
strokovno znanje. 

 

5.  Kadar član(ica) oceni, da se od njega (nje) zahteva ali pričakuje delovanje, ki je v nasprotju z njegovimi 
(njenimi) etičnimi načeli ali osebnim znanstvenim in intelektualnim prepričanjem ali človeško vestjo, je dolžan 
(dolžna) sprožiti razpravo o tem vprašanju. Če razprava pokaže, da so njegovi (njeni) pomisleki upravičeni, 
če se konča brez jasnega izida ali če do razprave brez krivde člana sploh ne pride, društvo podpira članovo 

pravico, da se ravna po svoji vesti. Nesporazume rešuje vedno v odkritem in enakopravnem dialogu. 
 

6.  Član(ica) uporablja tuje znanstvene dosežke in spoznanja le ob spoštovanju intelektualne lastnine in 
poštenemu vrednotenju lastnega in tujega dela in dosežkov. 

 

7.  Član(ica), ki ima težave zaradi uveljavljanja načel tega kodeksa, bo užival(a) moralno in pravno podporo 
članov in društva. 

 

8.  Kršitve tega kodeksa rešuje častno razsodišče društva. 
 

AKTUALNE NOVICE 
 

Člane DAP in vse ostale vljudno vabimo na drugi 

 

društveni tematski večer. 

 

Tokrat smo za uvodnega animatorja naprosili 

 

akademika prof. dr. Branka Stanovnika, 

 

ki bo predstavil tematiko z naslovom: 

 
 

OORRGGAANNSSKKAA  KKEEMMIIJJAA  MMEEDD  

ZZNNAANNOOSSTTJJOO  IINN  PPRRAAKKSSOO  
 

Kraj: mala dvorana KC Janez Trdina Novo mesto 

 

Datum: 22. april 2008 

 

Ura: 17.00-19.00 
 

 

Člane DAP in vse ostale obveščamo, da 

pripravljamo srečanje vrhunskih strokovnjakov, ki 

delujejo pri nas in v tujini ter ob tem preko 

raziskovalno razvojnih projektov aktivno sodelujejo 

s fakultetami ter ustanavljajo podjetja na področju 

visokih tehnologij.  

 

To srečanje bo potekalo v sklopu letne konference 

DAP  z naslovom: 
 

CCEENNTTRRII  ZZNNAANNJJAA  IINN  PPRRAAKKSSEE  ––  KKAAJJ  

HHOOČČEEMMOO  IINN  KKAAMM  GGRREEMMOO  NNAA  

PPOODDRROOČČJJUU  VVIISSOOKKIIHH  TTEEHHNNOOLLOOGGIIJJ  
 

Kraj: konferenčna dvorana hotela Šport na Otočcu 

 

Datum: 16. maj 2008 

 

Ura: 13.00-17.00 
 

Vabila s podrobno vsebino bodo poslana vsem članom DAP po e-pošti. Objavljena bodo tudi na www.dap.si 
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