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ZAPISNIK 03/2007 SEJE UPRAVNEGA ODBORA (UO)  (dne: 2007-12-19)                    
 

 
 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
 

Sestavil: B. BUKOVEC (dne: 2007-12-20)                                 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. Janez Usenik 

ODSOTNI:  prof. dr. Gričar Jože, prof. dr. Golobič Iztok, prof. dr. Peter Novak, 
prof.dr. Tomaž Šolmajer 

 
 

 DNEVNI RED 03/2007 SEJE UO DAP NOSILEC TERMIN 

1. Pregled realizacije sklepov 02/2007 seje UO DAP  
 

Japelj 17.00-17.10 

2. Aktualna dogajanja v preteklem mesecu 
 

Japelj 17.10-18.00 

3. Predlogi izvedbe posameznih aktivnosti po letnem 
programu dela DAP 

Bukovec 18.00-18.05 

4. Izvedba prvega društvenega večera (2008-01-15) 
 

Japelj 18.05-18.15 

5. Predlogi in pobude 
 

Japelj 18.15-18.20 

 
 

 SKLEPI 03/2007 UO DAP 
TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

1. 
 

Oblikovati operativni plan sodelovanja med DAP in 
URS za leto 2008 

BUKOVEC 2008-01-15  

2. 
 

V nadalje se vabila za UO DAP pošiljajo tudi 
direktorju URS-a 

BUKOVEC TEKOČE  

3. 
 

Izvesti sestanek predstavnikov UO DAP pri: 

 direktorju VS NM  

 g. Horvatu (Center biotehnike in turizma) 

 g. Davidu (Šolski center Novo mesto) 

JAPELJ 2008-01-31  

 

KOMENTAR K DNEVNEMU REDU  

 
ad. 1 

 

 SKLEPI UO DAP 
TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

01/2007-4 

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

ŠOLMAJER 

GASPARIČ 

JAPELJ 

GABRIJELČIČ 

2007-11-21 
2007-12-19 
2008-01-23 

DELNO-
PRENOS NA 

UODAP 01/2008 

02/2007-1 
 

Izvesti sestanek predstavnikov UO DAP pri 
direktorju URS-a 

JAPELJ 2007-12-15 IZVEDENO 

02/2007-2 
 

Izvesti sestanek predstavnikov UO DAP pri 
direktorju GZDBK 

JAPELJ 2007-12-15 IZVEDENO 

02/2007-4 Kabinetu županu MONN posredovati dopis s 
prošnjo za brezplačno uporabo male sejne KC 
JT 

BUKOVEC 2007-12-15 IZVEDENO 
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ad. 2 
 
V sklopu pregleda aktualnih dogajanj v preteklem obdobju bil podan komentar: 
 

 Obisk pri direktorju URS-a dr. Rončeviću (dne 2007-12-04): 
o S strani DAP so se sestanka udeležili dr. Japelj, dr. Gabrijelčič in dr. 

Bukovec. 
o Predstavili smo področje našega dela, aktivnosti iz letnega plana in našo 

ključno usmeritev v ustanavljanje dolenjske univerze.  
o Dr. Rončević nas je izčrpno informiral o pristopu URS-a  na področju 

razvoja visokošolskih programov in izgradnji univerzitetnega kampusa kot 
tudi o trenutnih in bodočih aktivnostih na tem področju. 

o Soglasno smo ugotovili, da je smiselno zagotoviti sodelovanje med URS in 
DAP pri izvedbi nekaterih aktivnosti iz letnega plana dela, za kar se v 
mesecu decembru izdela  operativen plan za leto 2008 (posveti, tematski 
večeri, regijska strategija razvoja šolstva…). 

o Kot prvi primer uspešnega sodelovanja je v pripravi konferenca 
"Networking Slovenia" (2007-12-05). 

o Za boljšo in tekočo izmenjavo aktualnih informacij se v nadalje direktorja 
URS vabi na seje UO DAP. 

o Glej sklep 1 in 2. 
 

 Sodelovanje pri izvedbi mednarodne konference "Networking Slovenia" (2007-12-
05) 

o Konferenca je bila dvodnevna in je potekal v Novem mestu. Prireditelja sta 
bila Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto in Društvo 
dolenjska akademska pobuda. Na konferenci bodo sodelovali predstavniki 
partnerskih regij v okviru EU projekta CRIPREDE. 

o Vsebina je bila namenjena prepoznavanju načinov povezovanja obstoječih 
in nastajajočih institucij znanja, podjetij in javnega sektorja. 

o Na konferenci so s strani DAP aktivno oba dni sodelovali dr.Palka, 
dr.Japelj in dr.Vrečer. Prisotne so izčrpno seznanili tudi z aktivnostmi DAP 
in podjetij iz naše regije. 

 

 Obisk pri direktorju Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) g. 
Bratkoviču (dne 2007-12-04): 

o S strani DAP so se sestanka udeležili dr. Japelj, dr. Gabrijelčič in dr. 
Bukovec. 

o Predstavili smo področje našega dela, aktivnosti iz letnega plana in našo 
ključno usmeritev v ustanavljanje dolenjske univerze.  

o Direktor GZDBK g. Bratkovič je predstavil proces nastajanja nove zbornice, 
njene strateške usmeritve in tudi njene konkretne aktivnosti. 

o Sovpadala so naša razmišljanja, da regija z odličnim gospodarstvom 
upravičeno zasluži tudi odlično visoko šolstvo, ki mora imeti posluh in tudi 
pripravljenost za proaktivno sodelovanje pri kreiranju nadaljnjega razvoja 
regijskega gospodarstva in s tem izboljšanja kakovosti življenja v naši 
regiji. 

o Direktor je podal tudi ključne poudarke ugotovitev posebne seje UO 
GZDBK na tematiko razvoja visokega šolstva, kjer so bili prisotni vsi ključni 
nosilci razvoja novih visokošolskih programov (URS, VS NM). 

o Dogovorili smo se za tekoče informiranje o aktualnih dogodkih iz našega 
interesnega področja in za skupno sodelovanje pri kreiranju izobraževalnih 
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vsebin, ki jih ima namen GZDBK ponuditi svojemu članstvu in ostali 
zainteresirani javnosti. 

o G. Bratkovič je ob zaključku manifestiral svojo voljo po sodelovanju z 
izpolnitvijo pristopne izjave člana društva DAP . 

 

 Podane so bile tudi ostale informacije, povezane predvsem s potekom 
ustanavljanja novih visokošolskih zavodov v naši regiji, ob čemer je bilo 
poudarjeno: 

o Ob ustanavljanju novih zavodov se moramo zavedati omejitve, ki je 
prepoznana v premajhnem obsegu razpoložljivih in habilitiranih 
visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev. 

o V naši regiji bi se morali načrtno ukvarjati tudi z animacijo zaposlovanja 
visokošolskih učiteljev in to še pred ustanovitvijo visokošolskih zavodov. 
Gre za načrtno planiranje kadrovskih potreb in investiranje v njihov razvoj 
za kar pa je potrebno zagotoviti ustrezne finančne vire. 

o Delo posameznih projektnih skupin pri ustanavljanju novih visokošolskih 
zavodov poteka po različni dinamiki ob čemer se je potrebno zavedati 
omejitev, ki jih postavlja čas, postopki na Svetu za visoko šolstvo in hitro 
nastajajoča velika konkurenca. 

o Začetek delovanja neke fakultete bi bil smiseln preko posebnega inštituta, 
ki bi se ukvarjal z raziskovalnim in razvojnim delom. 

o Potrebno in smiselno bi bilo animirati podjetja za formiranje inštitutov in 
registracijo raziskovalcev. 

o Smiselno bi bilo izvesti animacijske obiske (po analogiji obiska na URS) 
tudi na Visokošolskem središču NM kot tudi pri g. Horvatu na Centru 
biotehnike in turizma in pri g. Davidu na Šolskem centru NM. 

o Glej sklep 3. 
 

ad. 3 
 

Zaradi pomanjkanja razpoložljivega časa se obravnava vsebine te točke prestavi na 
januarsko sejo UO. 
 

ad. 4 
 

V mesecu januarju bomo skladno s planom izvedli prvi društveni tematski večer. Za 
uvodnega animatorja smo naprosili našega člana prof. dr. Dušana Pluta, ki bo 
predstavil tematiko z naslovom: PPLLAANNEETT  IINN  SSLLOOVVEENNIIJJAA  PPRREEDD  IIZZZZIIVVII  OOKKOOLLJJSSKKEE  

GGLLOOBBAALLIIZZAACCIIJJEE  z naslednjimi podtemami: 
 

 Izrazito povečanje pritiskov človeštva na planetarni ekosistem v obdobju zadnjih 
sto let 

 Okoljska globalizacija-temna stran soodvisnosti med ekonomijo in globalnim 
okoljem: primer podnebnih sprememb zaradi posegov človeka v planetarne kroge 

 Slovenija v primežu med razvojem in povečanimi pritiski na sestavine okolje 

 Sonaravni razvojni model: med realnostjo in utopijo 
 
Kraj: mala dvorana KC Janez Trdina Novo mesto 
Datum: 2008-01-15 (torek) 
Ura: 17.00-19.00 
 
Po prvotni namere smo imeli namen ob tem tematskem večeru izvesti tudi tiskovno 
konferenco, ki pa jo bomo izvedli kasneje. Prevladalo je stališče, da je v tem obdobju 
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bolj smiselno izvesti čim več aktivnosti ter konferenco za medije prestaviti v kasnejši 
čas, ko bomo imeli več »dokazov« o našem učinkovitem delu. 
 

ad. 5 
 

V sklopu te točke ni bilo podanih dodatnih predlogov in pobud.  
 
Sestanek je bil uradno zaključen ob 18.20, njegov neformalni del pa se je glede na 
predpraznični čas po pričakovanjih nadaljeval v sproščenem ozračju gostišča Na 
Loki. 
 

Naslednji sestanek bo 2008-01-23 ob 17.00 v sejni sobi MONM ( Seidlova 1). 


