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                             Letni zbor članov Društva dolenjska akademska pobuda 
21.september 2007 

 

 

Zbor je potekal 21.09. 2007 v Hotelu Šport Otočec. Prisotnih je bilo 26 članov, kar predstavlja 65% 

članstva (do vključno 21.09.2007 je društvo prejelo 40 pristopnih izjav) in pomeni njegovo sklepčnost. 

 

 
  

Dnevni red letnega občnega zbora Društva akademska pobuda 
 

 
 
 

1 Izvolitev delovnega predsedstva 
 

12.00 – 12.05 

2 Imenovanje zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika 
 

12.05 – 12.10 

3 Sprejem dnevnega reda 
 

12.10 – 12.15 

4 Obravnava in sprejem letnega poročila za 2006 
 

12.15 – 12.30 

5 Obravnava poročila nadzornega odbora, sprejem poročila in predlog za 
razrešnico dosedanjim članom organov društva 

12.30 – 12.40 

6 Obravnava in sprejem dopolnitev in sprememb statuta društva 
 

12.40 – 13.00  

7 Predlog kandidacijske liste za nove člane organov društva 
 

13.00 – 13.10 

8 Volitve članov v organe društva za prihodnje mandatno obdobje 
 

13.10 – 13.15 

9 Obravnava in sprejem letnega programa dela društva za obdobje za obdobje 
01.10.2007 do 30.09.2008 

13.15 – 13.25 

10 Druge tekoče zadeve (predlogi, pobude in vprašanja) 
 

13.25 – 13.30 

 

 

Po uvodnem nagovoru je predsednik društva dr. M. Japelj prisotne pozval, da z minuto molka 

obeležimo dan žalovanja in izrazimo sočustvovanje s trpečimi ob poplavah. 

 

Uvodoma so letni zbor pozdravili: 

 predstavnik MO Novo mesto g. Sašo Murtič, ki je zaželel zboru uspešno delo in poudaril, da Novo 

mesto mora dobiti Univerzo in da je denar zagotovljen, 

 predsednik Društva Novo mesto g. A. Škerlj, ki je zaželel čimveč uspeha in izrazil pripravljenost 

vseh članov Društva za pomoč, 

 predstavnik RKC , novomeški škof msgr. A. Glavan, ki je tudi zaželel uspešno delo zboru. 

 

Ad. 1 

 

V delovno predsedstvo so bili soglasno izvoljeni dr. J. Gabrijelčič , dr. A. Gasparič kot člana in dr. B. 

Bukovec kot predsedujoči delovnega predsedstva. 

 

Ad.2 

 

Za zapisnikarja je bil soglasno  imenovan dr. T. Šolmajer, za overovatelja mag. M. Slamnik in dr. E. 

Palka. 

 

Ad 3. 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet kot je bil predlagan. 
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Ad. 4. 

 

Poročilo o delu v letu 2006 je podal predsednik društva dr. M. Japelj. Na kratko je orisal delovanje 

društva od ustanovitve 23.11. 1994 in poudaril glavne mejnike v tem obdobju:  

 

 1995- ustanovna skupščina Akademska pobuda Univerza v Novem mestu, 

 1996 priprava študije izvedljivosti za možne študijske smeri, 

 1996 Simpozij Novo mesto , organizira ga Društvo Novo mesto, 

 2000 ustanovitev Visokošolskega središča Novo mesto,  

 leta 2003 MO Novo mesto potrdi projekt Univerza, 

 2005 – izpeljan je arhitekturno-urbanistični natečaj za izgradnjo univerzitetnega središča 

Drgančevje, 

 2006 – ustanovljen je Univerzitetnega raziskovalnega središča Novo mesto, sprejet lokacijski načrt 

za Univerzitetno središče,  

 Na področju Dolenjske deluje ali pa od tod izvira preko 150 doktorjev znanosti, od tega samo v 

Krki preko 50, kar daje potrebno kritično maso, 

 Dosežen je velik napredek pri pripravi visokošolskih programov (FUP, TPF, MFPO, VŠZ, FOTV, 

FADI),  

 Finančno stanje je pozitivno, saldo cca 7500 Euro. 

 

Sklep: Poročilo dr. M. Japlja je bilo soglasno sprejeto. 

 

Ad 5. 

 

Poročilo nadzornega odbora v sestavi V. Fujs, F. Bačar in F. Strmole je podal predsednik NO mag. F. 

Bačar. Poročal je, da je društvo poslovalo uspešno in s pozitivnim finančnim saldom. 

 

Sklep: Poročilo NO je bilo soglasno sprejeto, razrešnica dosedanjim članom organov društva: 

Upravnega odbora(ddr. J. Usenik, dr. V. Čadonič-Špelič, dr. M. Ravbar, dr. P. Novak, dr. J. Gričar, dr. 

T. Šolmajer, mag. B. Dular, dr. M. Japelj-predsednk) , Nadzornega odbora( V. Fujs, F. Bačar, F. 

Stermole) in Disciplinske komisije (F. Koncilja, J.. Miklič, M. Banovec)  je bila sprejeta soglasno. 

 

Ad. 6. 

 

Dopolnitve statuta so bile dodatno komentirane (ime društva je po novem Društvo dolenjska 

akademska pobuda; društvo DAP sodeluje pri razvoju Univerze, Disciplinska komisija se preimenuje 

v Častno razsodišče..) v razpravi pa je bil podan predlog, da  se vnese še člen o častnem predsedniku, 

častnem članu in zaslužnem članu DAP. 

 

Sklep: Statut Društva  dolenjska akademska pobuda  z vnešenimi spremembami je bil soglasno 

sprejet. 

Ad. 7, 8 . 

 

Po predstavitvi kandidacijske liste DAP je bilo v razpravi poudarjeno: 

 kandidacijska lista bi lahko bila odprtega tipa, 

 med člani organov ni vseh tistih, ki vidijo visokošolske zavode oziroma VS in URS, 

 podan je bil poziv k evidentiranju  novih članov za organe društva, 

 podan je bil predlog, da se organi društva izvolijo za dobo enega leta, kljub temu da je s statutom 

mandatna doba opredeljena na štiri leta 

  

Sklep: Do naslednje skupščine so člani organov društva (z dvema vzdržanima glasovoma) 
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UPRAVNI ODBOR: 

 

• Doc. Dr. Boris Bukovec - tajnik 

• Dr. Janez Gabrijelčič - blagajnik 

• Dr. Aleš Gasparič - podpredsednik 

• Prof. dr. Golobič Iztok 

• Prof. dr. Gričar Jože 

• Prof. dr. Miha  Japelj- predsednik 

• Prof. dr. Peter Novak  

• Prof. dr. Tomaž Šolmajer 

• Prof. dr. Janez Usenik 

 

NADZORNI ODBOR: 

 

• Miklič Jožefa 

• Prof. dr. Janez Plavec - predsednik 

• Prof. Branko Suhy 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE: 

 

• Dr. Stane Granda 

• Prof. Braco Mušič - predsednik 

• Prof. dr. Franc Vrečer 

 

Sklep: Soglasno je bil sprejet sklep, da Društvo dolenjska akademska pobuda kot predsednik zastopa in 

predstavlja prof. dr. Miha Japelj. 

Ad 9. 

 

 Dr. B. Bukovec je obrazložil predlagani program za naslednje leto 

 

 

 
Predlog programa dela DAP za obdobje 01.10.2007 do 30.09.2008 

 
ZAP. 

ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK 

1.  Ažuriranje in razširitev baze članov DAP 

 

UO 10. 2007 

2.  Vzpostavitev in sprotno ažuriranje spletnih strani DAP 

 

Tajnik UO 10. 2007 

3.  Kvartalno obveščanje članov o aktualnih dogodkih preko 

elektronske pošte (Elektronski mesečnik DAP) 

Tajnik UO kvartalno 

4.  Mesečni sklic UO DAP 

 

Predsednik UO mesečno 

5.  Društveni tematski večeri 

 

UO kvartalno 

6.  Letna konference za promocijo dosežkov članov DAP 

 

UO 05. 2008 

7.  Prisotnost na vseh javnih dogodkih, povezanih s problematiko 

oziroma razvojem šolstva 

Člani UO stalna naloga 
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8.  Letna konference za medije 

 

Predsednik UO 12. 2007 

9.  Uveljavljanje skupne strategije pri ustanavljanju Dolenjske 

univerze 

UO stalna naloga 

10.  Oblikovanje in sprejem etičnega kodeksa DAP 

 

UO 05. 2008 

11.  Tekoče publiciranje v medijih  

 

UO stalna naloga 

12.  Izvedba letnega zbora članov društva 

 

UO 09.2008 

 

V razpravi je bilo predlagano:. 

 

 Prof.. B. Mušič: okrepiti je treba kontakte s študenti iz regije ki študirajo drugje. 

 Mag. M. Pucelj: predlaga spremembo promocije Univerze v smer, da je to korist in ne strošek za 

mesto. 

 Dr. J. Čampa: predlaga projektni pristop, ki bo prinesel sinergistične učinke. 

 Prof. B. Mušič: navaja pomen regionalizacije in decentralizacije uprave po novem in vpliv teh 

sprememb na visokošolski sistem v RS. 

 V planu dela se predlaga razvrstitev aktivnosti v zaporedju od strateških do operativnih. 

 V plan dela se doda aktivnost: Sodelovanje s študenti. 

 

Sklep: Plan dela za leto 2007/2008  z dodatno aktivnostjo sodelovanja s študenti je bil soglasno 

sprejet. 

 

Ad. 10 

 

V razpravi pod točko Razno so bili podani komentarji: 

 Dr. P. Jerman je poudaril pomen povezav DAP z ekipami na URS in VS,  ki pripravljajo programe 

študijskih smeri, 

 Dr. A. Gasparič je razpravljal o zametkih jeder znanja, predvsem iz industrije, in promociji znanja, 

 Dr. J. Gabrijelčič je omenil nastanek Gimnazije Novo mesto 1746, škofije Novo mesto leta 2006 

in optimistično izpeljal tudi nastanek Univerze v Novem mestu pod geslom Viribus unitis! 

 

Srečanje je zaključil prof. dr. M. Japelj, stari in  novi predsednik Društva Dolenjska akademska 

pobuda Novo mesto. 

 

Zapisal 

 

prof. dr. Tomaž Šolmajer _____________________________________ 

 

 

Overovatelja: 

 

mag. Marjan Slamnik_________________________________________ 

 

 

dr. Edward  Palka____________________________________________ 
 


