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ZAPISNIK 02/2007 SEJE UPRAVNEGA ODBORA (UO)  (dne: 2007-11-21)                    
 

 
 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
 

Sestavil: B. BUKOVEC (dne: 2007-11-22)                                 Potrdil: M. JAPELJ                       
        
Dostavljeno (e-mail): člani UO DAP, arhiv DAP 

 

PRISOTNI: doc. dr. Boris Bukovec, dr. Janez Gabrijelčič, prof. dr. Golobič Iztok, prof. 
dr. Miha  Japelj, prof. dr. Tomaţ Šolmajer  

ODSOTNI:  prof. dr. Gričar Joţe, prof. dr. Peter Novak, dr. Aleš Gasparič, prof. dr.   
Janez Usenik 

 
 

 DNEVNI RED 02/2007 SEJE UO DAP NOSILEC TERMIN 

1. Pregled realizacije sklepov seje UO DAP iz dne 
2007-10-17 

Japelj 17.00-17.30 

2. Aktualna dogajanja v preteklem mesecu 
 

Japelj 17.30-17.40 

3. Obravnava celostne grafične podobe DAP  
 

Bukovec 17.40-17.50 

4. Predlogi izvedbe posameznih aktivnosti po letnem 
programu dela DAP 

Bukovec 17.50-18.50 

5. Predlogi in pobude 
 

Japelj 18.50-19.00 

 
 

 SKLEPI 02/2007 UO DAP 
TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

1. 
 

Izvesti sestanek predstavnikov UO DAP pri 
direktorju URS-a 

JAPELJ 2007-12-15  

2. 
 

Izvesti sestanek predstavnikov UO DAP pri 
direktorju GZDBK 

JAPELJ 2007-12-15  

3. 
 

Za dokončno oblikovanje celostne podobe se 
soglasno izbere predlog pod številko 1 s kaskadnim 
izpisom imena društva 

   

4. 
 

Kabinetu županu MONN posredovati dopis s 
prošnjo za brezplačno uporabo male sejne KC JT 

BUKOVEC 2007-12-15  

 
 

KOMENTAR K DNEVNEMU REDU  

 
ad. 1 

 

 SKLEPI UO DAP 
TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

01/2007-1 

 
Sprejme se zapisnik letnega zbora članov 
društva DAP. 

  IZVEDENO 

01/2007-2 

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

  IZVEDENO 

01/2007-3 

 
Zapisnik letnega zbora članov in statut DAP 
posredovati na UENM. 

BUKOVEC 2007-10-22 IZVEDENO 

01/2007-4 

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

BUKOVEC 

ŠOLMAJER 

GASPARIČ 

JAPELJ 

2007-11-21 
2007-12-19 

DELNO-
PRENOS NA 

UODAP 03/2007 
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GABRIJELČIČ 

01/2007-5 

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

JAPELJ 2007-10-30 IZVEDENO 

 
 
 

ad. 2 
 
V sklopu pregleda aktualnih dogajanj v preteklem obdobju bil podan komentar: 

 Obisk pri ţupanu MONM g. Muhiču (dne 2007-10-29): 
o S strani DAP so se sestanka udeleţili dr. Japelj, dr. Gabrijelčič in dr. 

Bukovec. 
o Ţupan je sprejel naše predstavnike z ekipo svojih najoţjih sodelavcev 

(podţupan g. Grill, podţupan g. Perhaj, direktor občinske uprave g. Murtič 
in predstojnica kabineta ţupana ga. Potočar Papeţ). 

o V eno uro trajajočem razgovoru smo predstavili svoja ključna področja 
dela, aktivnosti iz letnega plana in našo ključno usmeritev v ustanavljanje 
dolenjske univerze. Podana je bila velika moralna podpora delu in 
poslanstvu DAP in izraţena zahvala za konstruktivno sodelovanje pri 
skupnem projektu dolenjske univerze.  

o Ţupan, podţupani in predstojnica so manifestirali svojo voljo po 
sodelovanju na tak način, da so izpolnili pristopne izjave člana društva 
DAP (direktor občinske uprave g. Murtič je član DAP ţe od letošnjega 
zbora članov). 

o Menimo, da je bil sestanek v obojestransko korist in bi ga bilo smiselno 
izvesti vsako leto. 

 Sestanek na temo razvoja visokega šolstva na novo ustanovljeni Gospodarski 
zbornici Dolenjske in Bele krajine (GZDBK): 

o Na sestanek DAP ni bilo povabljeno, sicer pa je na njem bil kot dekan 
VITES-a prisoten član UO DAP prof. dr. Novak. 

o Vabljeni so bili vsi ključni nosilci razvoja novih visokošolskih programov 
(URS, VS NM) in člani UO GZDBK, na sestanku pa so bile podane 
informacije o stanju in razvoju visokega šolstva.  

o Ostalih vsebinskih informacij nimamo, je pa direktor GZDBK (g. Bratkovič) 
obljubil svojo udeleţbo na naši naslednji seji UO. 

 Na splošno UO DAP ugotavlja, da moramo za potrebe učinkovitega lastnega dela 
vzpostaviti sistematičen način obveščanja: 

o V kabinetu ţupana je bila dana obljuba po tekočem obveščanju DAP o 
dogodkih iz našega interesnega področja, kar se lahko doseţe z uvrstitvijo 
DAP na listo prejemnikov obvestil oziroma vabljenih. 

o Če hočemo pri svojem delu biti konstruktivni in aktualni, bi si morali 
zagotoviti tudi periodično seznanjanje z razvojnimi aktivnostmi v okviru 
URS in VS NM. 

o Po analogiji sestanka pri ţupanu MONM bi bilo smiselno izvesti tudi 
sestanek na URS in GZDBK. 

o Glej sklep 1 in 2. 
 

ad. 3 
 

V sklopu obravnave celostne grafične podobe DAP je bil podan komentar: 

 Osnutek grafične podobe DAP je oblikoval naš član mag. Romeo Zalokar Miklič. 
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 Stiliziran znak DAP predstavlja naprej in  navzgor usmerjen pogled  (lahko vidimo 

kot tri očesa), vmesne »paličice« se berejo kot del črk d, a in p, zlata in srebrna 
barva pa simbolizirata akademskost. 

 Osnutek je bil z vabilom na današnjo sejo poslan vsem članom, tako da smo si 
vsi lahko oblikovali mnenje. Osnutek vsebuje predlog 1 in predlog 2, ki se med 
seboj razlikujeta po načinu izpisa imena društva (predlog 1 predvideva kaskaden, 
predlog 2 pa zaporeden izpis imena društva) 

 

 Predlog 1 
 

 
 

 Predlog2 
 

 
 
 

 Ker je osnutek vseboval dva predloga, smo  po izmenjavi svojih mnenj soglasno 
izbrali predlagano varianto pod številko 1 s kaskadnim izpisom imena društva. 

 Glej sklep 3 
 

ad. 4 
 

V sklopu obravnave predlogov izvedbe aktivnosti 1, 2, 4, 8 in 9 po letnem programu 
dela DAP so bili s strani odgovornih skrbnikov podane naslednje smernice: 
 
1. Uveljavljanje skupne strategije pri ustanavljanju dolenjske univerze  
1.1 Imenovanje projektne skupine 
1.2 Analiza strategije razvoja JV Slovenije oziroma strateškega dela regijskega 

razvojnega programa 2007-2013  http://www.rc-nm.si/rrp07_13.php?id=31 
1.3 Izpeljava strategije razvoja JV Slovenije z vidikom razvoja šolstva 
1.4 Zagotovitev sprejetja strategije šolstva v strateški dokument bodoče Dolenjsko-

Belokranjske pokrajine 
1.5 Pomoč pri uveljavljanju skupne strategije razvoja šolstva v pokrajini 
 
2. Oblikovanje in sprejem etičnega kodeksa DAP 
2.1 Analiza stanja v smislu analize obstoječih kodeksov 
2.2 Oblikovanje koncepta in pristopa za njegovo dokončno oblikovanje 
2.3 Javna razprava med člani DAP 
2.4 Sprejem etičnega kodeksa 
 
4.  Društveni tematski večeri 
4.1 Prvi posvet: 01.2007 - dr. Plut  - Sonaravni razvoj 
4.2 Drugi posvet: 03.2007 - dr. Stanovnik - SAZU 
4.3 Tretji posvet: 09.2007 - tema naknadno (v sklopu letnega zbora) 

http://www.rc-nm.si/rrp07_13.php?id=31
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 4.4 Četrti posvet: 12.2007 - tema naknadno 
 
8. Vzpostavitev in sprotno ažuriranje spletnih strani DAP 
8.1 Izdelava celostne grafične podobe 
8.2 Oblikovanje osnutka koncepta vsebine in njegova potrditev na UO DAP 

 Splošno (poslanstvo, vizija, organi društva, statut…)  

 Članstvo (spisek, predstavitev posameznega člana, interaktivna pristopna 
izjava…)  

 Informacije (mesečni informator DAP, zapisniki upravnega zbora….)  

 Letni občni zbori (najava, zapisnik, fotogalerija….)  

 Dogodki (kvartalni posveti, letni posvet, najave….)  

 Arhiv (kronologija, dosedanje delo….)  

 Predlogi in pobude (e-pošta na urednika….)  

 Zanimive povezave (visokošolski zavodi, MONM, URS…..)  
8.3 Postavitev testen verzije strani 
8.4 Kompletiranje vsebin 
8.5 Redno delovanje strani 
8.6 Obvestilo članstva o vzpostavitvi spletne strani  
8.7 Sprotno vzdrţevanje spletne strani 
 

 
9. Kvartalno obveščanje članov o aktualnih dogodkih preko elektronske pošte 
(Elektronske novice DAP) 
9.1 Oblikovanje koncepta in potrditev na UO DAP 
9.2 Izdaja prve številke DAP-informatorja 

 
 

 Letna konferenca za medije (aktivnost številka 6) se izvede v sklopu prvega 
društvenega tematskega večera (predvidoma v mesecu januarju 2008). 

 Skrbniki preostalih aktivnosti (številka 3, 5 in 11) pripravijo predloge do naslednje 
seje. 

 Osnutek etičnega kodeksa DAP bo pripravljen ţe do naslednje seje UO DAP. 
 
 

ad. 5 
 

V sklopu predlogov in pobud je bilo obravnavano: 

 dr. Golobič je prisotne seznanil o okvirnih izhodiščih projekta, povezanega s 
promocijo ključnih doseţkov različnih regij v Sloveniji, za kar nam bo posredoval 
krajšo informacijo in usmeritev za vsebinski prispevek DAP. 

 Za izvedbo tematskih večerov je potrebno poiskati stalen prostor pri čemer se kot 
enega najprimernejših predlaga manjša sejna soba KC JT. 

 Glej sklep 4. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.00. 
 

Naslednji sestanek bo 2007-12-19 ob 17.00 v sejni sobi MONM ( Seidlova 1). 


