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DAP informator
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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, objavljen pa je tudi na spletni stani društva (www.dap.si).
Urednik in kontaktna oseba za DAP informator je tajnik društva doc.dr. Boris Bukovec (bukovec.boris@siol.net).

INFORMACIJE O DELU DRUŠTVA V OBDOBJU APRIL – SEPTEMBER 2008
Društveni tematski večer z akademikom prof. dr. Brankom Stanovnikom
(22. april 2008)
V mesecu aprilu smo uspešno izvedli drugi društveni tematski večer. Tokrat smo za uvodnega animatorja
naprosili akademika prof. dr. Branka Stanovnika, ki je predstavil tematiko z naslovom: ORGANSKA KEMIJA
MED ZNANOSTJO IN PRAKSO. Prikazan je bil prenos znanstvenih in raziskovalnih dosežkov v prakso, pomen
kemije v moderni industriji ter tudi delovanje SAZU. Zanimivi vsebini je prisluhnilo 17 udeležencev. Posebej
pestra je bila razprava, ki je zopet potrdila, da smo z večerom dosegli svoj namen.

04/08 Seja upravnega odbora DAP (23. april 2008)
Osrednji del seje je bil namenjen operativnim pripravam za izvedbo prve letne konference DAP, ki smo jo
zastavili kot srečanje vrhunskih strokovnjakov. Ti strokovnjaki delujejo pri nas in v tujini, ter ob tem preko
raziskovalno razvojnih projektov aktivno sodelujejo s fakultetami ter ustanavljajo podjetja na področju visokih
tehnologij. Odločili smo se, da v uvodnem delu te konference izvedemo tudi letno konferenco za medije.

Letna konferenca za medije (16. maj 2008)
Pred začetkom 1. letne konference DAP smo na Otočcu izvedli letno konferenco za medije. Konferenca je
trajala 40 minut, udeležilo pa se jo je pet predstavnikov različnih medijev, kar smo ocenili kot zelo dobro.
Predstavili smo področja dela DAP, aktivnosti našega letnega programa, trenutne aktivnosti na področju razvoja
visokošolskega prostora v naši regiji in predvsem pomen in vsebino letne konference DAP.

1. Letna konferenca društva DAP:
CENTRI ZNANJA IN PRAKSE – KAJ HOČEMO IN KAM GREMO NA PODROČJU
VISOKIH TEHNOLOGIJ (16. maj 2008)
Na konferenci smo gostili vrhunske strokovnjake – podjetnike, se seznanili z njihovimi izkušnjami ter na osnovi
pogovora v okviru okrogle mize izmenjali mnenja o možnosti ustanavljanja spin-off podjetij v naši regiji. Svoje
ideje in razmišljanja so predstavili dr. Aleš Štrancar (BIA Separations ), Rok Uršič (Instrumentation
Technologies), dr. Miomir Knežević (Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)), mag .Čedo Jakovljevič (Infotehna ) in
dr. Peter Jerman (POTI PODJETNIŠTVA (od zamisli do realizacije)).
Konferenco je spremljalo 20 udeležencev (pretežno člani DAP). Kljub skromni udeležbi je bila razprava zanimiva,
dinamična in konstruktivna. Medijski odmev konference je bil zelo dober, saj so bili povzetki objavljeni v lokalnih
tiskanih, spletnih in televizijskih medijih. Menimo da je konferenca dosegla svoj namen in s svojim pristopom
ponuja priložnost za ponovitev v naslednjem letu.

INFORMACIJE O DELU DRUŠTVA V OBDOBJU APRIL – SEPTEMBER 2008
05/08 Seja upravnega odbora DAP (11. junij 2008)
V uvodnem delu seje smo analizirali izvedbo letne konference in komentirali dokaj pestro dogajanje preteklega
obdobja. Dr. Japelj je kot predsednik DAP s posebnim dopisom predsedniku Državnega zbora in ministrici za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo poslal pismo podpore DAP pri ustanavljanju javnega zavoda »Fakulteta za
informacijske študije«. Tako smo se aktivno povezali s pobudo poslanca (in člana DAP) g. Ivana Grilla, ki je kot
prvopodpisani vodil to iniciativo. Potrdili smo tudi dokončen tekst Etičnega kodeksa društva DAP.

06/08 Seja upravnega odbora DAP (17. september 2008)
Celotna vsebina seje je bila namenjena pripravi na izvedbo Letnega zbora članov društva DAP, ki ga bomo
izvedli 9. oktobra 2008. Dokončno je bil oblikovan predlog liste kandidatov za organe društva, program dela za
naslednje obdobje in tudi vsebinski potek letnega zbora. Po analogiji preteklega leta bomo v drugem delu
srečanja predstavili dosežke na področju ustanavljanja Univerze v Novem mestu, za kar smo naprosili
Visokošolsko središče (VS), Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (URS) in Fakulteto za
informacijske študije v Novem mestu (FIŠ).

AKTUALNE NOVICE

Člane DAP
vljudno vabimo
na letni zbor članov društva
Dolenjska akademska pobuda
Kraj: mala dvorana KC Janez Trdina Novo mesto
Datum: 9. oktober 2008
Ura: 12.00-15.30
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Izvolitev delovnega predsedstva
Imenovanje zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
Sprejem dnevnega reda
Obravnava in sprejem letnega poročila za 2007
Obravnava poročila nadzornega odbora, sprejem poročila in predlog za razrešnico dosedanjim
članom organov društva
Sprejem Etičnega kodeksa DAP
Predlog kandidacijske liste za nove člane organov društva
Volitve članov v organe društva za prihodnje mandatno obdobje
Obravnava in sprejem letnega programa dela društva za obdobje za naslednje obdobje
Predlogi, pobude in vprašanja

Po zaključku uradnega dela bomo izvedli zanimivo predstavitev z naslovom:

DOLENJSKA UNIVERZA - DOSEŢKI IN NAČRTI
Sodelujoči:
Visokošolsko središče Novo mesto (VS)
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (URS)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ)

