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Letni zbor članov Društva dolenjska akademska pobuda 
9.oktobra 2008 

 
 
Zbor se je začel ob 12:00 v mali sejni dvorani KC Janez Trdina.  
Po kontroli števila prisotnih članov DAP se je pokazalo, da je prisotnih manj kot polovica od 
112 članov društva.  
 
Ker bi po 12. členu Statuta DAP morala biti prisotna več kot polovica članov, se je kot Statut 
določa, začetek odložil za 30 minut. Po tem času je bila ugotovljena sklepčnost, saj je bilo 
prisotnih več kot 10 članov (udeležba 24 članov). 
 
 

  
Dnevni red letnega občnega zbora Društva akademska pobuda 

 

1 Izvolitev delovnega predsedstva 
 

2 Imenovanje zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika 
 

3 Sprejem dnevnega reda 
 

4 Obravnava in sprejem letnega poročila za 2007 
 

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

6 Sprejem Etičnega kodeksa DAP 
 

7 Predlog kandidacijske liste za nove člane organov društva 
 

8 Volitve članov v organe društva za prihodnje mandatno obdobje 
 

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

10 Druge tekoče zadeve (predlogi, pobude in vprašanja) 
 

 
 
Ob 12.30 se je letni zbor pričel z neformalnim nagovorom predsednika društva prof. dr. M. 
Japlja. 
 
Letni občni zbor so pozdravili še: 

 poslanec v državnem zboru RS g. Ivan Grill, ki je zaželel zboru uspešno delo in 
poudaril, da želi, da bi v Novem mestu zaživela Univerza, 

 predstavnik RKC, novomeški škof msgr. A. Glavan, ki je tudi zaželel uspešno delo 
zboru in potegnil paralelo ustanavljanja Univerze z ustanovitvijo Škofije Novo mesto, 

 prvi predsednik Društva Novo mesto g. A. Škerlj, ki je zaželel DAP čim več uspeha in 
izrazil pripravljenost vseh članov tega društva za pomoč. 

 
Ad. 1 

 
V delovno predsedstvo so bili soglasno izvoljeni doc. dr. B. Bukovec in dr. A. Gasparič, kot 
člana, in kot predsedujoči mag. S. Murtič  
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Ad.2 
 

Za zapisnikarja je bil soglasno imenovan prof. dr. T. Šolmajer, za overovatelja mag. M. 
Slamnik in dr. E. Palka 
 
Doc. dr. B. Bukovec, tajnik DAP, je predlagal sledeči dnevni red, kot je bilo sklenjeno na seji 
UO DAP dne 27.9. 2008. 

 
Ad 3. 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet kot je bil predlagan. 
 

Ad. 4. 
 

Poročilo o delu v letu 2007 je podal predsednik društva prof. dr. M. Japelj. Glavni poudarki iz 
poročila so bili: 
 

• Naše društvo smo na naši ustanovni skupščini (21. septembra, 2007) preimenovali iz 
prejšnjega društva AKADEMSKA POBUDA UNIVERZA NOVEM MESTU v društvo 
DOLENJSKA AKADEMSKA POBUDA (DAP), Novo mesto. 

• Upravni odbor društva je imel 9 rednih sej.  
• Pogovori in sestanki z direktorji in njihovimi vodilnimi sodelavci  

 na Gospodarski zbornici za Dolenjsko in Bele krajino (GZDBK),  
 na Centru za biotehniko in turizem,  
 na Šolskem centru,  
 na Univerzitetnem raziskovalnem središču (URS),  
 na Visokošolskem središču (VS),  
 na Mestni občine Novo mesto (župan, podžupani). 

• Letna konferenca DAP na Otočcu »Centri znanja in prakse – kaj hočemo in kam 
gremo« (Otočec 16. maja, 2008).  

 na konferenci so s prispevki sodelovali: dr. A. Štrancar, ing. R. Uršič, dr. M. 
Kneževič, mag. Č. Jakovljevič, doc. dr. P. Jerman in številni prisotni  

• Aktivno udeležba na odmevnem posvetu ekonomistov na Forumu odličnosti (Otočec; 
Dr. Gabrijelčič). 

• Udeležba na simpoziju »Ciprede, Networking Slovenia«(15. 10. 2007), 
• Sodelovanje na posvetu »Medkulturni dialog, rasizem in migracija« (25. 06. 2008) 
• Predstavnik našega DAP (prof. dr. Jože Gričar) je ključni predstavnik v slovenski 

pobudI »Inovativnost za kakovost  življenja, Slovenija - živi laboratorij, 
http://SloveniaLivingLab.si). 

• Izdelava grafične podobe našega društva.  
• Izdelava in nadgrajevanje naše spletne strani. 
• Priprava etičnega kodeksa DAP. 
• Sodelovanje z mediji pri posameznih pomembnejših dogodkih. 
• Podpora URS in našim poslancem pri odločanju Državnega zbora za ustanovitev 

Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.  
• Pričakujemo še naprej zavzeto in vsestransko pomoč slovenske države in naših 

poslancev pri snovanju in ustanavljanju novih in specifičnih univerzitetnih programov, 
ki bodo v sinergiji z željami in programi našega društva DAP. 

 
Sklep: Poročilo prof. dr. M. Japlja je bilo soglasno sprejeto. 
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Ad 5. 
 

Poročilo Nadzornega odbora v sestavi prof. dr. J. Plavec – predsednik, J. Miklič in prof. B. 
Suhy, člana, je podal predsednik NO J. Plavec. Poročal je, da je društvo poslovalo uspešno 
in s pozitivnim finančnim saldom 
Sklep: Poročilo NO je bilo soglasno sprejeto. 
 
Soglasno je bila sprejet tudi predlog za razrešnico dosedanjim članom organov društva kot 
sledi:  
UPRAVNI ODBOR: 

• Doc. dr. Boris Bukovec - tajnik 

• Dr. Janez Gabrijelčič - blagajnik 

• Dr. Aleš Gasparič - podpredsednik 

• Prof. dr. Iztok Golobič  

• Prof. dr. Jože Gričar  

• Prof. dr. Miha  Japelj - predsednik 

• Prof. dr. Peter Novak  

• Prof. dr. Tomaž Šolmajer 

• Prof. dr. Janez Usenik 
NADZORNI ODBOR: 

• Jožefa Miklič  

• Prof. dr. Janez Plavec - predsednik 

• Prof. Branko Suhy 
ČASTNO RAZSODIŠČE: 

• Prof. dr. Stane Granda 

• Prof. Braco Mušič - predsednik 

• Prof. dr. Franc Vrečer 
 

Ad. 6. 
 

Prof. dr. T. Šolmajer je podal predlog Etičnega kodeksa DAP. Naš kodeks je povzet po 
kodeksu profesorjev Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, člani so dobili predlog 
teksta po pošti, vsebinskih pripomb ni bilo, etični kodeks je obravnaval tudi UO društva. Po 
krajši razpravi o sankcijah za kršitve kodeksa (mag. M. Pucelj), ki pa so že zajete v Statutu 
društva, je bil soglasno sprejet  
Sklep: Etični kodeks Društva DAP je sprejet. 
 

Ad. 7.,8. 
 

Prof. Dr. M. Japelj je podal komentar k predlogu kandidacijske liste za organe Društva za 
naslednje mandatno obdobje. 
 
Po glasovanju o kandidacijski listi je bil soglasno sprejet  
 
Sklep: Do naslednje skupščine so člani organov društva  
 
UPRAVNI ODBOR: 

• Doc. dr. Boris Bukovec - tajnik 

• Dr. Janez Gabrijelčič - blagajnik 

• Dr. Aleš Gasparič - podpredsednik 
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• Prof. dr. Jože Gričar  

• Prof. dr. Miha  Japelj- predsednik 

• Doc.dr. Franci Merzel  

• Prof.dr. Marjan Ravbar  

• Prof. dr. Tomaž Šolmajer  

• Prof. dr. Janez Usenik 
 
NADZORNI ODBOR: 

• Jožefa Miklič  

• Prof. dr. Janez Plavec - predsednik 

• Prof. Branko Suhy 
ČASTNO RAZSODIŠČE: 

• Prof. dr. Stane Granda 

• Prof. Braco Mušič - predsednik 

• Prof. dr. Franc Vrečer 
 

Ad 9. 
 

Dr. A. Gasparič je obrazložil predlagani program dela DAP za naslednje leto 
 

 
Predlog program dela DAP za obdobje 01.10.2008 do 30.09.2009 

 

ZAP. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK SKRBNIK 

1 Uveljavljanje skupne strategije pri 
ustanavljanju dolenjske univerze 

UO stalna 
naloga 

 

2 Letna konference –simpozij DAP na 
tematiko: 
DBK-Učeča se družba 

UO 05. 2008  

3 Društveni tematski večeri 
 

UO kvartalno  

4 Sodelovanje s študenti in dijaki UO  stalna 
naloga 

 

5 Prisotnost na vseh javnih dogodkih, 
povezanih s problematiko oziroma 
razvojem šolstva 

Člani UO stalna 
naloga 

 

6 Ažuriranje spletnih strani DAP Podpredsednik 
UO 

stalna 
naloga 

 

7 Obveščanje članov o aktualnih dogodkih 
preko elektronske pošte (Elektronske 
novice DAP) 

Tajnik UO kvartalno  

8 Mesečni sklic UO DAP 
 

Predsednik 
UO 

mesečno  

9 Publiciranje v medijih  UO stalna 
naloga 

 

10 Nove oblike delovanja DAP Podpredsednik 
UO 

  

11 Izvedba letnega zbora članov društva 
 

UO 09.2009  
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Dopolnitve so predlagali: 
 Mag. M. Pucelj predlaga usmerjanje mladine v interdisciplinarne poklice in 

prizadevanje za dvig moralne avtoritete in socialnega pomena društva.  
 Prof. dr. M. Japelj nakaže usmeritev v podmladek, to je dijake Gimnazije Novo mesto in 

študente, kot potencialne nove člane DAP. 
 Doc..dr. J. Povh podpre navezavo na srednješolski prostor in predlaga uvedbo 

raziskovalnega dela za dijake tudi izven naravoslovja, kar promovira Krka d.d., kjer bi 
tudi podeljevali nagrade za uspešno izvedene raziskovalne naloge. 

 Doc. dr. B. Bukovec predlaga, da naj svoje pobude za kakršnekoli nove oblike dela 
društva in razširitev dejavnosti vsi člani DAP usmerjajo na UO DAP, ki jih bo umestil v 
program dela.  

 
Sklep: Predlog programa dela za leto 2008/2009 je bil sprejet. 
 

Ad. 10 
 

V razpravi pod točko Razno je potekala krajša diskusija o novih oblikah dela društva, 
 
Letni zbor je ob 13:20 zaključil prof. dr. M. Japelj, stari in novi predsednik Društva 
akademska pobuda Novo mesto. 
 
Sledila je krajša pogostitev. 
 
Zbor članov se je v svojem neformalne delu nadaljeval s predstavijo dosežkov na področju 
visokega šolstva v Novem mestu: 

1. VS – Visokošolsko središče Novo mesto (prof. Jožica Čampa) 
2. URS – Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (mag. Šinkovec) 
3. FIŠ – Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (doc. dr. Janez Povh) 
4. Razprava 

 
 
 
Zapisal:  
 
prof. dr. Tomaž Šolmajer________________________________________ 
 
Overovatelja:  
 
mag. M.-Slamnik______________________________________________ 
 
dr. E. Palka__________________________________________________ 
 
 
 

Predsedujoči zboru članov 
 

mag. Sašo Murtič 


