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Letni zbor članov Društva dolenjska akademska pobuda 
22. oktober 2009 

 
Zbor se je začel ob 17:00 v prostorih Centra biotehnike in turizma Grm na Sevnu. 
Po kontroli števila prisotnih članov DAP se je pokazalo, da je prisotnih manj kot polovica od 
121 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 25 članov). 
 
Ob 17.30 se je letni zbor pričel z neformalnim nagovorom predsednika društva prof. dr. M. 
Japlja, ki je pozval še naslednje govorce k nagovoru. 

  
Uvodni nagovori: 

o župan in član DAP g. Alojzij Muhič, ki je poudaril zavezo Mestne občine Novo 
mesto pri podpori reševanja prostorskih kapacitete bodočih fakultet 

o predsednik Društva Novo mesto g. Mitja Simčič, ki je poudaril podporo DNM, 
ki jo le ta daje DAP-u in naporom za Univerzo v NM 

o direktor URS dr. Rončević Borut, ki je predstavil dosežke na področju razvoja 
novih visokošolskih zavodov  

o dekan FIŠ dr. Janez Povh je orisal stanje na FIŠ, komentiral neizdajo soglasja 
pristojnega ministrstva k skupnemu inštitutu med FIŠ in Infotehno ter podal 
pobudo za »preoblikovanje« Knjižnice Mirana Jarca v Univerzitetno knjižnico 

 
Podpredsednik UO DAP dr. Boris Bukovec je predlagal dnevni red, ki je bil po glasovanju 
sprejet 
 

1 Izvolitev delovnega predsedstva 
 

2 Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 
 

3 Sprejem dnevnega reda 
 

4 Obravnava in sprejem letnega poročila za 2009 
 

5 Obravnava poročila nadzornega odbora in sprejem poročila  
 

6 Obravnava in sprejem letnega programa dela društva za obdobje za 
obdobje 01.10.2009 do 30.09.2010 

7 Druge tekoče zadeve (predlogi, pobude in vprašanja) 
 

 
 

 
Ad.1 
V delovno predsedstvo sta bila predlagana dr. Aleš Gasparič in dr. Boris Bukovec kot člana 
in mag. Sašo Murtič kot predsedujoči delovnega predsedstva 
Po glasovanju je bil sprejet   
 
SKLEP: V delovno predsedstvo so soglasno izvoljeni dr. Aleš Gasparič in dr. Boris 
Bukovec kot člana in mag. Sašo Murtič kot predsedujoči delovnega predsedstva. 
 
Ad. 2 
Za zapisnikarja in dva overitelja zapisnika so bili predlagani in po glasovanju je bil sprejet  
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SKLEP: Za zapisnikarja je bil soglasno  imenovan dr. T. Šolmajer, za overitelja pa mag. 
M. Slamnik in dr. J. Usenik. 

 
Ad. 3 
 
SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet kot je bil predlagan.  

 
Ad.4 
Predsednik društva prof. dr. Japlju je predstavil letno poročilo za 2009. 
 
Glavni poudarki iz poročila so bili:  
 
Društvo DOLENJSKA AKADEMSKA POBUDA (DAP), Novo mesto, deluje že tretje leto. V 
društvo je že včlanjenih že preko 120 doktorjev znanosti in drugih vrhunskih izobražencev. 
Prizadevamo si, da ustvarimo pogoje za delovanje univerze v našem Novem mestu in v naši 
širši geografski regiji. 
Na lanskem 2. občnem zboru skupščini (10. septembra, 2008) smo za naslednja štiri leta 
izvolili delno dopolnjen Upravni odbor (predsednika in 8 članov), Nadzorni odbor (3 člani) in 
Častno razsodišče (3 člani). Jasno smo podprli osnovno poslanstvo našega društva, ki sloni 
na naši skupni močni podpori prizadevanj v naši regiji pri ustanavljanju novih fakultet, razvoju 
visokega šolstva in zagotavljanju ustreznih pogojev za ustanovitev univerze. 
Upravni odbor društva je imel v tem času pet rednih sej. Člani smo aktivno sodelovali pri 
uresničevanju programov, sprejetih na drugem občnem zboru in sklepov naših sej. 
Sodelovali smo z Gospodarsko zbornico za Dolenjsko in Bele krajino (GZDBK) , s Centrom 
za biotehniko in turizem, Šolskim centrom, Gimnazijo, Univerzitetnim raziskovalnim 
središčem (URS), Visokošolskim središčem (VS), Fakulteto za informativne študije, 
Infotehno, Podjetniškim centrom (PC), Mestno občino Novo mesto in drugimi. Predstavniki 
našega DAP smo se aktivno udeležili tudi letošnjega odmevnega posveta ekonomistov na 
Forumu odličnosti na Otočcu. Sodelovali smo tudi na drugih strokovnih srečanjih.  
Naše društvo DAP je organiziralo tudi odmevna tematska srečanja.  
Ugledni raziskovalec iz Kemijskega instituta prof. dr. Boris Orel, dobitnik najvišje Preglove 
nagrade, nam je marca predstavil sodobno področje nanotehnologije.  
Prof. dr. Janko Kos, prodekan Fakultete za farmacijo in dobitnik Zoisove nagrade, pa nam 
je v aprilu predaval o bioloških zdravilih, njihovem načrtovanju in pridobivanju. Predstavil 
nam je tudi področja uporabe v medicini in zdravstvu ter prednosti in slabosti v primerjavi s 
klasičnimi zdravili. Posebej je razveseljivo, da je bilo med prisotnimi tudi precej mladih 
študentov in dijakov, ki so vnesli vsem prisotnim ustvarjalni in spodbudno sredino. 
V januarju smo aktivno sodelovali pri (za nas) pomembnem srečanju z ministrom za Visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo gospodom Gregorjem Golobičem. Ministra smo seznanili s 
stanjem in problemi na področju razvoja visokega šolstva v Novem mestu, s programi 
izgradnje univerzitetnega kampusa in študentske doma v Drgančevju. Seznanili smo ga tudi 
s številnimi prostorskimi problemi in izrazili bojazen, da se  projekt kampusa in dolgoročne 
umestitve univerzitetnega prostora od nas močno odmikajo. Zato obstoječa in nakazana 
prostorska razdrobljenost fakultet ne omogoča udejanjanje obljub, da bi v našem prostoru 
vzpostavili odličen visokošolski prostor, v katerega bi prihajali študentje iz ostalih delov 
Slovenije in Evrope.  
V mesecu maju smo na razširjenem sestanek predstavnikov visokega šolstva, ki ga kje 
sklical župan Mestne občine Novo mesto obravnavali povezovanje visokega šolstva v naši 
regiji in problematiko koordinacije pri reševanju prostorskih problemov. pri kreiranju 
akademskega prostora v naši regiji. Predlagali smo ustanovitev dekanske konference, ki 
naj bi jo sestavljali vsi dekani fakultet v naši regiji (VŠUP, VITES, VŠZ, FIŠ, FOŠ, FINI, FUP). 
Predlagali smo tudi redno zaposlitev dekana FOŠ. 
Naša dejavnost je razvidna tudi iz naše spletne strani, ki vsebuje tudi sporočila iz sej našega 
Upravnega odbora in druge informacije. 
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Dosedanji rezultati na področju razvoja visokega in univerzitetnega študija v zadnjih letih so 
še kar spodbudni. V okviru Visokošolskega središča Novo mesto in Univerzitetnega in 
raziskovalnega središča Novo mesto je bilo akreditiranih deset programov visokošolskega, 
magistrskega in doktorskega študija. Lani smo že ustanovili v Novem mestu tudi prvo javno 
državno Fakulteto za informacijske študije. 
Novi univerzitetni programi in nadaljnji razvoj univerze v Novem mestu bodo omogočali 
preoblikovanje našega društva še bolj organizirane oblike povezovanja vrhunskih 
strokovnjakov in znanstvenikov s širšega področja Dolenjske in Bele krajine, predvsem tistih, 
ki so kakor koli povezani z našo regijo. 
 
Po glasovanju je bil sprejet 
 
SKLEP: Poročilo dr. M. Japlja o delu DAP v preteklem obdobju je bilo soglasno 
sprejeto. 
 
Ad.5 
Članica Nadzornega odbora društva ga. Jožefa Miklič je podala naslednje poročilo 
nadzornega odbora: 
 
Nadzorni odbor je na seji 9.2.2009  pregledal delo organov, izvršitev delovnega načrta in 
materialno-finančno poslovanje društva v letu 2008. 
Predsednik NO prof. dr. Janez Plavec je ugotovil, da so v letnem poročilu opisana vsa 
področja delovanja društva z izkazom uspeha društva v letu 2008. Nadzorni odbor je pri 
pregledu poslovanju dobil na razpolago vse informacije o računovodsko-finančnem 
poslovanju, zbrane v letnem poročilu društva za leto 2008. Osnovno gradivo za izvajanje 
zaupane mu naloge je bilo kvalitetno sestavljeno letno poročilo Društva za leto 2008, v 
katerem so v strnjeni obliki podane vse informacije o delu organov in izvajanju delovnega 
programa. Poročilo prikazuje tudi vse ostale aktivnosti in podatke iz izkaza poslovnega izida, 
podatke iz bilance stanja na dan 31.12.2008. 
Društvo je v letu 2008 imelo 192 EUR prihodkov od obresti denarnih sredstev, ki jih veže pri 
NLB d.d. z namenom, da ohranjajo svojo vrednost. 
Odhodki so v višini 1.654 EUR. Znesek predstavlja stroške zbora članov,  registracijo 
domene za spletno stran, stroške letne konference na Otočcu, stroške sej organov društva , 
stroške plačilnega prometa ter stroške administrativnega in računovodskega dela. 
Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2008 znaša 1.462 EUR. 
Koncem leta 2008 je imelo društvo vse svoje premoženje izkazano samo v denarnih 
sredstvih in sicer na transakcijskem računu pri NLB d.d. 399 EUR in 4.500 EUR kot 
kratkoročne poslovne terjatve pri NLB d.d. ( vezan depozit). 
Stanje društvenega sklada na dan 31.12.2008 je 4.899 EUR. 
Pri pregledu bilance stanja na dan 31.12.2008 je ugotovljeno, da je uravnovešena. 
Nadzorni odbor je sprejel  
 
SKLEP: 
 
V  skladu z nalogi in pooblastili, ki jih določajo Pravila društva nadzornemu odboru, je 
le ta na svoji seji pregledal delo organov, izvršitev delovnega načrta in materialno-
finančnega poslovanja društva za leto 2008. Osnovno gradivo za izvajanje zaupane mu 
naloge je bilo sestavljeno letno poročilo društva za leto 2008, v katerem so v strnjeni 
obliki podane vse informacije o delu organov in izvajanju delovnega programa. 
Poročilo prikazuje tudi vse ostale aktivnosti, podatke iz izkaza poslovnega izida in 
podatke iz bilance stanja na dan 31.12.2008. 
Nadzorni odbor predlaga zboru članov, da potrdi letno poročilo društva za leto 2008 .  
  
 
Po glasovanju je bil sprejet sklep o poročilu NO 
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SKLEP: Poročilo NO je bilo soglasno sprejeto 
 
Ad. 6 
 
Podpredsednik UO DAP dr. Boris Bukovec je obrazložil program dela za naslednje leto 
 

Predlog program dela DAP za obdobje 01.10.2009 do 30.09.2010 
 

ZAP. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 
REALIZACIJE 

1.  Uveljavljanje skupne strategije pri 
ustanavljanju dolenjske univerze 

 stalna 
naloga 

 

2.  Društveni tematski večeri 
 

 kvartalno  

3.  Svetovanje študentom in dijakom   stalna 
naloga 

 

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

 stalna 
naloga 

 

5.  Ažuriranje spletnih strani DAP  stalna 
naloga 

 

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

 kvartalno  

7.  Mesečni sklic UO DAP 
 

 mesečno  

8.  Publiciranje v medijih   stalna 
naloga 

 

9.  Izvedba letnega zbora članov društva 
 

 10.2010  

 
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP: Program dela za leto 2009/2010  s podanimi dopolnitvami je bil soglasno 
sprejet. 
 
Ad.7 
 
Do sedaj je DAP bil aktiven v smislu spremljanja in odzivanja na dogodke, v naslednjem 
obdobju pa želi DAP zavzeti bolj proaktivno vlogo, kar se bo izkazovalo s pogostejšem 
publiciranjem, usmerjanjem društvenih večerov v tematske razprave s konkretnimi predlogi 
ukrepov ter uvajanje novih oblik za čim večje vključevanje celotnega članstva. 
 
V drugem delu je sledila predstavitev dosežkov na področju visokega šolstva z naslovom 
FUP-FAKULTETA ZA UPRAVLJANJE S PODEŢELJEM - NAČRTI IN DOSEŢKI, kjer je 
uvodno predstavitev podal prof. dr. Jože Verbič iz Kmetijskega inštituta Slovenije. Tematika 
je bila naslovljena »Raziskovanje in izobraževanje v kmetijstvu – stanje in izzivi«, ki je 
utemeljila aktualnost in potrebnost visokošolskih programov, ki jih razvija FUP. V 
nadaljevanju je direktor Centra biotehnike in turizma Grm g. Tone Hrovat poudaril dodano 
vrednost teh programov za razvoj znanosti s področja kmetijstva. Dr. Jože Podgoršek je 
podal informacijo o postopku akreditacije zavoda, ki je v zaključni fazi, akreditacija pa se 
pričakuje do konca letošnjega leta. 
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Po končanih predstavitvah ob 19:00 je sledila pogostitev in debata med prisotnimi člani DAP 
z namenom, da bi v prijateljskem pogovoru in kresanju mnenj prišli do poglobljenih in še bolj 
plodnih idej v zvezi z nastajanjem bodoče Univerze v Novem mestu. 
 
Zapisal:  
 
prof. dr. Tomaž Šolmajer_________________________________________________ 
 
Overovitelja:  
 
mag. Marjan Slamnik____________________________________________________ 
 
prof. ddr. Janez Usenik___________________________________________________ 
 
 
 

Predsedujoči zboru članov 
 

mag. Sašo Murtič 
 


