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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
 

Sestavil: B. BUKOVEC (dne: 2007-10-19)                                 Potrdil: M. JAPELJ                       
        
Dostavljeno (e-mail): člani UO DAP, arhiv DAP 

 

PRISOTNI: Doc. Dr. Boris Bukovec, Dr. Janez Gabrijelčič, Dr. Aleš Gasparič, Prof. 
dr. Miha  Japelj, Prof. dr. Tomaţ Šolmajer, Prof. dr. Janez Usenik 

ODSOTNI: Prof. dr. Golobič Iztok, Prof. dr. Gričar Joţe, Prof. dr. Peter Novak 

 
 

 DNEVNI RED SEJE UO DAP NOSILEC TERMIN 

1. Analiza poteka letnega zbora članov društva 
 

Japelj 17.00-17.30 

2. Obravnava in sprejem zapisnika letnega zbora 
članov društva 
 

Japelj 17.30-17.40 

3. Obravnava in sprejem vsebine dopolnitev statuta po 
sklepih letnega zbora članov društva 

Japelj 17.40-17.50 

4. Oblikovanje koncepta izvedbe posameznih 
aktivnosti po letnem programu dela DAP 

Bukovec 17.50-18.50 

5. Predlogi in pobude 
 

Japelj 18.50-19.00 

 

 SKLEPI UO DAP 
TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

1. 
 

Sprejme se zapisnik letnega zbora članov društva 
DAP. 

   

2. 
 

Sprejmejo se dopolnitve statuta DAP po sklepih 
letnega zbora članov društva. 

   

3. 
 

Zapisnik letnega zbora članov in statut DAP 
posredovati na UENM. 

BUKOVEC 2007-10-22  

4. 
 
 

Skrbniki oblikujejo zasnove koncepta za svoje 
aktivnosti in jih predstavijo na naslednji seji UO. 

BUKOVEC 

ŠOLMAJER 

GASPARIČ 

JAPELJ 

GABRIJELČIČ 

2007-11-21  

5. 
 

Zagotoviti seznanitev župana MONM in njegovega 
kolegija s programom dela DAP ter pridobiti njihovo 
podporo. 

JAPELJ 2007-10-30  

 
 

KOMENTAR K DNEVNEMU REDU  

 
ad. 1 

 
V sklopu analiza poteka letnega zbora članov društva je bil podan komentar: 

 Letni občni zbor je bil uspešno izveden. 

 Na zboru je bilo prisotnih 26 članov, kar predstavlja 65% članstva (do vključno 
zbora članov je društvo prejelo 40 pristopnih izjav). 

 Trenutno je na današnji dan (2007-10-17) prispelo na naslov DAP še dodatnih 47 
pristopnih izjav, kar pomeni da ima DAP včlanjenih 73 članov. 

 Večino teh pristopnih izjav je prišlo po izvedenem občnem zboru kar lahko tudi 
razumemo kot podporo dogovorom na občnem zboru. 
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 Pobuda za enoletni mandat članom organov DAP je bila modra in dobronamerno 

sprejeta. 

 Dobili smo enoletni mandat kar zahteva od vseh nas, da v  tem obdobju izpeljemo 
čim več aktivnosti po programu dela. 

 Večino energije moramo usmeriti v podporo pri ustanavljanj fakultet in univerze ob 
čemer moramo biti osredotočeni v postavljene časovne mejnike, pomoč 
projektnim skupinam, lobiranju na ustreznih mestih…. 

 V sklopu te točke sklepi niso bili oblikovani. 
 
 

ad. 2 
 
V sklopu obravnave in sprejem zapisnika letnega zbora članov društva je bil podan 
komentar: 

 Zapisnik predstavlja korekten in objektiven zapis poteka letnega zbora članov. 

 Vsi sprejeti sklepi so ustrezno oblikovani in prisotni niso podali nobenih dodatnih 
pripomb. 

 Zapisnik se potrdi. 

 Glej sklep 1. 
 

ad. 3 
 

V sklopu obravnave in sprejem vsebine dopolnitev statuta DAP po sklepih letnega  
zbora članov društva je bil podan komentar: 

 Dopolnitve statuta korektno povzemajo sklepe letnega zbora članov (častni član, 
zasluţni član, častni predsednik, način imenovanja liste kandidatov za organe). 

 Dopolnitve statuta se potrdijo. 

 Statut je potrebno skupaj z zapisnikom posredovati na Upravno enoto Novo 
mesto, za kar poskrbi tajnik. 

 Glej sklep 2 in 3. 
 

 
ad. 4 

 
V sklopu obravnave programa dela DAP za tekoče mandatno obdobje bil podan 
komentar: 

 Program dela DAP je bil dopolnjen s predlogom občnega zbora in vključuje sklop 
aktivnosti sodelovanja s študenti in dijaki. 

 V programu so aktivnosti skladno s sklepom občnega zbora razvrščene  od 
strateških do operativnih. 

 Po izčrpni razpravi in podajanju mnenj smo opredelili skrbništvo za posamezne 
sklope aktivnosti, kar je razvidno iz tabele. 

 Skrbništvo se je podelilo znotraj prisotnih članov UODAP in pomeni odgovornost 
za oblikovanje izhodiščnega koncepta za izvedbo posameznega sklopa aktivnosti 
ob čemer se po projektnem pristopu vključuje še ostale člane UO kot tudi člane 
DAP in predstavnike zainteresirane javnosti. 

 Do naslednje seje UO posamezni skrbniki oblikujejo zasnove koncepta za svoje 
aktivnosti, v sklopu katerega se navede nekaj ključnih aktivnosti, njihovo 
zaporedje, rokovna opredelitev, sodelujoče….in termin zaključka aktivnosti. 

 Glej sklep 4. 
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Programa dela DAP za obdobje 01.10.2007 do 30.09.2008 

 
ZAP. 

ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK SKRBNIK 

1 Uveljavljanje skupne strategije pri 

ustanavljanju dolenjske univerze 

UO stalna 

naloga 

BUKOVEC 

 

2 Oblikovanje in sprejem etičnega kodeksa 

DAP 

UO 05. 2008 ŠOLMAJER 

3 Letna konference za promocijo doseţkov 

članov DAP 

UO 05. 2008 GASPARIČ 

4 Društveni tematski večeri 

 

UO kvartalno JAPELJ 

5 Sodelovanje s študenti in dijaki UO  stalna 

naloga 

ŠOLMAJER 

 

6 Letna konference za medije 

 

Predsednik UO 12. 2007 JAPELJ 

7 Prisotnost na vseh javnih dogodkih, 

povezanih s problematiko oziroma razvojem 

šolstva 

Člani UO stalna 

naloga 

JAPELJ 

8 Vzpostavitev in sprotno aţuriranje spletnih 

strani DAP 

Tajnik UO 10. 2007 BUKOVEC 

 

9 Kvartalno obveščanje članov o aktualnih 

dogodkih preko elektronske pošte 

(Elektronske novice DAP) 

Tajnik UO kvartalno BUKOVEC 

 

10 Mesečni sklic UO DAP 

 

Predsednik UO mesečno JAPELJ 

11 Tekoče publiciranje v medijih  

 

UO stalna 

naloga 

GABRIJELČIČ 

12 Aţuriranje in razširitev baze članov DAP 

 

UO 10. 2007  

 

13 Izvedba letnega zbora članov društva 

 

UO 09.2008  

 

 
ad. 5 

 
V sklopu predlogov in pobud je bil podan komentar: 

 Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine bo imela 2007-11-16 zasedanje 
svojega upravnega odbora, kjer bodo obravnavali vidik razvoja visokega šolstva. 
Predlaga se udeleţba predsednika DAP. 

 Tajništvo MONM se naprosi, da tekoče obvešča predsednika DAP o pomembnih 
dogodkih, povezanih s področjem dela DAP, kar se izpostavi na sestanku z 
ţupanom. 

 Ţupana MONM in njegov kolegij je potrebno seznaniti s programom dela DAP, za 
kar se organizira poseben sestanek z vodstvom DAP. 

 Glej sklep  5. 
 
Današnji sestanek je bil po mnenju prisotnih prelomen glede vsebine in 
dogovorjenega pristopa za način dela.  
Sestanki UO DAP so praviloma vsako tretjo sredo v mesecu. Vabila, gradiva in 
zapisniki naj se pošiljajo po e-pošti. 
Sestanek je bil zaključen ob 19.00. 
 

Naslednji sestanek bo 2007-11-21 ob 17.00 v sejni sobi MONM ( Seidlova 1). 


