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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
 
 

4. Letni zbor članov Društva dolenjska akademska pobuda 
20. oktober 2010 

 
 
 

 

Sestavil: Mag. M. Slamnik (dne: 22. oktobra, 2010)   Potrdil: prof. Dr. M. JAPELJ                       
        

Dostavljeno (e-pošti): članom DAP, arhiv DAP 
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UUVVOODDNNII  PPOOZZDDRRAAVV  IINN  KKRRAATTKKAA  PPRREEDDTTAAVVIITTEEVV  TTPPVV  
 

Ob odsotnosti generalnega direktorja Vladimirja Bahča, nam je Dr. Tomaž Savšek na 
kratko predstavil dejavnost firme TPV, ki sodi med zelo uspešna in inovativna 
podjetja na Dolenjskem.  

 

  

  

4. Letni zbor članov Društva dolenjska akademska pobuda 
20. oktober 2010 

  
 
Zbor se je začel ob 17:00 v prostorih TPV. Po kontroli števila prisotnih članov DAP se je 
pokazalo, da je prisotnih manj kot polovica 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). 

  
Podpredsednik UO DAP dr. Boris Bukovec je predlagal dnevni red, ki je bil po glasovanju 
sprejet 
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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 doc. dr. Aleš Gasparič in doc. 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 doc. dr. Aleš Gasparič in doc. dr. 
Boris Bukovec kot člana in mag. Sašo Murtič kot predsedujoči delovnega 
predsedstva. 
 
Ad. 2 
Za zapisnikarja in dva overitelja zapisnika so bili predlagani: za zapisnikarja mag. M. 

Slamnik, za overitelja pa doc. dr. Franci Merzel in prof. dr. J. Usenik. 

Po glasovanju je bil sprejet  
 
SKLEP: Za zapisnikarja je bil soglasno imenovan mag. M. Slamnik, za overitelja pa 

doc. dr. Franci Merzel in prof. 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 2010. 
 

Poročilo predsednika DAP o delu društva v letu 2009/10 Prof. dr. Japelj je podal 
poročilo o delu društva v preteklem letu in pri tem med drugim izpostavil predvsem 
dobro obiskane tematske večere iz različnih področij in z udeležbo eminentnih 
strokovnjakov, skorajšnjo akreditacijo FINI, sestanek z ministrom Golobičem o 
problemih visokega šolstva v Novem mestu s poudarkom na osnovnem cilju 
ustvarjanja pogojev za Univerzo v Novem mestu, in dokončni dogovor o oblikovanju 
nove spletne strani DAP. 
 
SKLEP: Poročilo prof. dr. M. Japlja o delu DAP v preteklem obdobju je bilo soglasno 
sprejeto. 
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 Ad.5 
 
Članica Nadzornega odbora društva ga. Jožefa Miklič je podala poročilo nadzornega odbora 
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 2009. Osnovno gradivo za izvajanje zaupane mu 
naloge je bilo sestavljeno letno poročilo društva za leto 2009, 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 31.12.2009. 
Nadzorni odbor predlaga zboru članov, da potrdi letno poročilo društva za leto 2009.  
  
 
Po glasovanju je bil sprejet sklep o poročilu Nadzornega odbora. 
 
SKLEP: Poročilo Nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto. 
 
 
Ad.6 

 
 
Predstavitev programa dela za obdobje 2010/2011  Doc. dr Boris Bukovec je 
predstavil program dela za naslednje obdobje, ki je podoben, kot do sedaj, to pa 
je: 

      -Doseganje skupne strategije pri ustanavljanju dolenjske univerze  
      -Organiziranje društvenih tematskih večerov 
      -Sodelovanje s študenti in dijaki 
      -Prisotnost na javnih dogodkih, povezanih z razvojem šolstva 
      -Ažuriranje spletne strani www.dap.si 
      -Obveščanje članov preko DAP informatorja 
      -Mesečno sklicevanje UO DAP 
      -Publiciranje v medijih (n. pr.: Dolenjski list) 
      -Izvedba letnega občnega zbora 

Program dela je zbor potrdil in sprejel 
 
Ad.7 
 

Razprava in razno 
V zvezi s predlaganim programom dela se je razvila živahna pa tudi polemična 
diskusija, v kateri je ga. Mikličeva podala (pozneje poslala tudi v pismeni obliki) nekaj 
predlogov za dopolnitev programa dela DAP. Ti predlogi pa so:   
Spodbujanje ustanavljanja raziskovalnih organizacij na področju dolenjske regije 
Povečanje članstva v društvu preko sodelovanja s študenti 
Organizacija posveta ali simpozija o razvitosti šolstva na sploh in njegovih 
perspektivah 
Bogatejše sodelovanje z lokalnimi mediji (mesečnik Park, revija Rast) 
Upravnemu odboru DAP pa predlaga, da: od ustanovitelja pridobi poslovni načrt za 
ustanovitev univerze Novo mesto in od investitorja pridobi investicijski elaborat za 
izgradnjo kampusa v Dergančevju, od soustanovitelja oziroma ustanovitelja pa 
pridobi tudi nedvoumno načelno mnenje do obeh univerz v ustanavljanju. 
Prof. Dr. Jezernik je predlagal, da se mnenja o nujnosti ustanivitve dolenjske 
univerze poenotijo in brez brez omahljivosti radikalizirajo. 
Dr Usenik je ugotavljal, da dolenjska regija ustvari 40% dodane vrednosti v državi in 
ima tako že na podlagi tega pravico zahtevati, ne prositi za svojo univerzo. To je tudi 
povzetek njegove kasnejše pismene izjave. 

http://www.dap.si/
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Problem je v pritegnitvi kvalitetnih kadrov v Novo mesto in preprečitvi njihovega  
bega v Ljubljano ali Maribor. To pa je povezano z nudenjem ustreznih materialnih 
pogojev, izgradnjo kampusa in drugim. 
Dr Murtič je predlagal, da se skuša dobiti čimveč denarnih sredstev za aktivnosti 
povezane z bodočo Univerzo, tudi preko političnih organov. Zelo je moteče mišljenje , 
da Novo mesto ne potrebuje univerze, ki je prisotno tudi na ministrstvu za visoko 
šolstvo.  
Predlagal je da se na UO DAP izvede poglobljena razprava o tem problemu, 
zoperstavi raznim negativnim lobiranjem in dogovori za enotno strategijo.Obstoja 
Razvojni svet za jugovzhodno Slovenijo, vendar se na njem ne razpravlja o 
ustanovitvi univerze v Novem mestu. 
Potrebna je odprava neenotnosti in energična akcija, da namera o ustanovitvi 
dolenjske univerze pride na program razprav tega sveta. 
Prof. Dr. Japelj je v zvezi s slednjim predlagal odločno a umirjeno reakcijo. 
 
Po naši splošni oceni, je bil celotni potek našega 4. Letnega zbora DAP zelo 
uspešen. Celotno »ozračje« je bilo na Zboru ustvarjalno, konstruktivno in v koristni 
meri tudi polemično. Na Zboru smo sprejeli poleg naših programov dela tudi številne 
zelo koristne predloge za še uspešnejše delo našega UO in našega DAP. 
 
 
 

  

FFAAKKUULLTTEETTAA  ZZAA  IINNDDUUSSTTRRIIJJSSKKII  IINNŢŢEENNIIRRIINNGG  ((FFIINNII))  UUssttaannaavvlljjaannjjee  iinn  

pprroobblleemmaattiikkaa  
 
G. Božo Kočevar je predstavil trenutno stanje in problematiko ob ustanavljanju 
Fakultete za industrijski inženiring (FINI) Povedal je, da so programi izdelani, njihova 
akreditacija pa v teku.Študij bo tudi magistrski in doktorski. Dekan FINI prof. dr. 
Jezernik je prepričan, da se bodo vsi načrti za ustanovitev in delovanje FINI 
uresničili. Programi so dobri, učni kader kvaliteten, laboratorijski in materialni pogoji 
izpolnjeni. Odziv med študenti pa je tudi izjemen. 
       
 
 

ZZaakklljjuuččeekk  ss  ppooggoossttiittvviijjoo 
 
Sledila je še pogostitev ob neformainh pogovorih med udeleženci. 
 

Zbor je bil zaključen ob 19:00. 
 


