
            

 ZAPISNIK 
5. letnega zbora članov Društva dolenjska akademska pobuda 

                                    

 

 

kraj:  Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112 

datum:  četrtek, 17. november 2011, ob 17. uri 

 

delovno predsedstvo: mag. Sašo Murtič (predsedujoči) 

  dr. Aleš Gasparič 

  dr. Boris Bukovec 

zapisnikar:  mag. Mitja Cerovšek 

 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Imenovanje zapisnika in dveh overiteljev zapisnika 

3. Sprejem dnevnega reda 

4. Obravnava in sprejem letnega poročila za 2011 

5. Obravnava poročila nadzornega odbora in sprejem poročila 

6. Obravnava in sprejem letnega programa dela društva za obdobje od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012 

7. Druge tekoče zadeve (predlogi, pobude in vprašanja) 

 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

 

V delovno predsedstvo sta bila predlagana dr. Aleš Gasparič in dr. Boris Bukovec kot člana in mag. Sašo Murtič kot 

predsedujoči delovnega predsedstva. 

SKLEP: Predlog delovnega predsedstva je potrjen soglasno. 

 

 

2. Imenovanje zapisnika in dveh overiteljev zapisnika 

 

Za zapisnikarja je bil predlagan mag. Mitja Cerovšek. Za overitelja zapisnika sta bila predlagana prof. ddr. Janez Usenik in dr. 

Janez Gabrijelčič. 

SKLEP: Predlog zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika je bil sprejet soglasno. 

 

 

3. Sprejem dnevnega reda 

 

SKLEP: Predlagani dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 

 

4. Obravnava in sprejem letnega poročila 

 

Predsednik društva prof. dr. Miha Japelj je podal poročilo za leto 2011.  

Nekaj bistvenih poudarkov: 

- v društvo je vključenih že 140 doktorjev znanosti in vrhunskih raziskovalcev, profesorjev, gospodarstvenikov ter drugih 

ustvarjalnih ljudi, 

- društvo uveljavlja skupno strategijo pri ustanavljanju dolenjske univerze, 

- organizacija pomembnega posvetovanja 'Inovativni pristopi k regijskem razvoju regije: Bela krajina, Dolenjska, 

Kočevsko, Posavje' (prispevek k univerzitetnemu prostoru), 

- objava Memoranduma o Univerzi regije Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko in Posavje, 

- uspešno sodelovanje z Mestno občino Novo mesto in s številnimi ustanovami, organizacijami in zavodi, 

- organizacija devetih akademskih večerov (v sklopu sodelovanja z URS, FIŠ, FOŠ, FINI in Centrom za biotehniko in 

turizem Grm), 

- izvedba dekanske konference fakultet FINI, FOŠ, FIŠ, FUDŠ in VITES, 

- prenovitev spletne strani društva. 

SKLEP: Poročilo predsednika prof. dr. Miha Japlja o delu v preteklem obdobju je bilo sprejeto soglasno. 
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5. Obravnava poročila nadzornega odbora in sprejem poročila 

 

Poročilo je podala ga. Jožica Miklič. 

SKLEP: Poročilo je bilo sprejeto soglasno. 

 

 

6. Obravnava in sprejem letnega programa dela društva za obdobje od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012 

 

Obrazložitev programa dela za naslednje obdobje je podal dr. Boris Bukovec. 

Nekaj bistvenih poudarkov: 

- uveljavljanje skupne strategije pri ustanavljanju dolenjske univerze, 

- izvedba posveta (5. marec 2012), 

- izdaja memoranduma po posvetu, 

- društveni tematski večeri, 

- svetovanje študentom in dijakom, 

- prisotnost na vseh javnih dogodkih, povezanih s problematiko oz. razvojem šolstva, 

- osveževanje spletnih strani društva, 

- obveščanje članov o aktualnih dogodkih preko elektronske pošte, 

- mesečni sklic UO društva, 

- objave v medijih, 

- izvedba volilnega letnega zbora članov društva. 

SKLEP: Program dela za naslednje obdobje je bil sprejet soglasno. 

 

 

7. Druge tekoče zadeve (predlogi, pobude in vprašanja) 

 

G. Božo Kočevar je predlagal, da društvo za svoje člane uvede prispevek za letno članarino. 

SKLEP: Upravni odbor društva pregleda možnosti za izvedbo in se do predloga opredeli. 

 

 

Sklepno misel občnega zbora je podal predsednik društva prof. dr. Miha Japelj. Zahvalil se je članom za prispevek k 

razvoju in prepoznavnosti društva ter vsem, ki na različne načine in ob različnih priložnostih podpirajo usmeritve in program 

dela društva. Poudaril je, da moramo ob novih, morda bistvenih družbenih in političnih spremembah, ki se nam obetajo, v naši 

širši regiji (Dolenjske, Bele krajine, Kočevskega in Posavja) uresničiti naše 20 letne želje in načrte ter ustanoviti lastno, novo 

slovensko univerzo na naših tleh. 

 

 

Letnemu zboru Društva dolenjska akademska pobuda je sledil AKADEMSKI VEČER. Zelo zanimivo predavanje s prikazom 

učinkovitega pristopa razvoja lokalne skupnosti z naslovom 'Inovativni razvojni modeli v lokalnih skupnostih' je izvedel mag. 

Rupert Gole, župan občine Šentrupert. 

 

 

 

Zapisal:  

mag. Mitja Cerovšek 

 

Overovitelja: 

prof. ddr. Janez Usenik 

dr. Janez Gabrijelčič 

 

 

 

 

 

 

 


