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ZAPISNIK 01/2008 SEJE UPRAVNEGA ODBORA (UO)  (dne: 2008-01-23)                    
 

 
 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
 

Sestavil: B. BUKOVEC (dne: 2008-01-24)                                 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, prof.dr. Tomaž Šolmajer, doc. dr. 
Ravbar Marjan 

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

 
 

 DNEVNI RED 01/2008 SEJE UO DAP NOSILEC TERMIN 

1. Pregled realizacije sklepov 03/2007 seje UO DAP  
 

Japelj 17.00-17.10 

2. Aktualna dogajanja v preteklem mesecu 
 

Japelj 17.10-17.20 

3. Predlogi izvedbe posameznih aktivnosti po letnem 
programu dela DAP 

Šolmajer 
Gasparič 

Gabrijelčič 

17.20-18.05 

4. Analiza izvedba prvega društvenega večera (2008-
01-15) 

Japelj 18.05-18.20 

5. Raziskovalna in razvojna dejavnost v naši regjji 
 

Ravbar 18.20-18.45 

6. Predlogi in pobude 
 

Japelj 18.45-19.00 

 
 

 SKLEPI 01/2008 SEJE UO DAP 
TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

1. 
 

Do naslednje seje podati predloge za izboljšanje 
vsebine osnutka etičnega kodeksa DAP 

VSI ČLANI 
UO DAP 

2008-02-13  

2. 
 

Do naslednje seje oblikovati koncept izvedbe letne 
konference DAP 

GASPARIČ 2008-02-13  

3. 
 

Do naslednje seje oblikovati koncept periodičnega 
publiciranja v Dolenjskem listu in ostalih medijih 
(naslova podlistka, vsebinsko zaporedje možnih  
tem in avtorjev…) 

GABRIJELČIČ 2008-02-13  

4. Do naslednje seje oblikovati koncept sodelovanja s 
študenti in dijaki 

ŠOLMAJER 2008-02-13  

5. Do naslednje seje podati datum in vsebinske 
poudarke za izvedbo drugega društvenega 
tematskega večera 

JAPELJ 2008-02-13  

 

KOMENTAR K DNEVNEMU REDU  

 
ad. 1 

 

 ZAPADLI 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 

IZVEDENO 
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 03/2007-1 Oblikovati operativni plan sodelovanja med DAP 
in URS za leto 2008 

BUKOVEC 2008-01-15 
2008-02-13 

NI IZVEDENO-
NOVI ROK 

03/2007-2 V nadalje se vabila za UO DAP pošiljajo tudi 
direktorju URS-a 

BUKOVEC TEKOČE IZVEDENO 

03/2007-3 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 
2008-02-29 

NI IZVEDENO-
NOVI ROK 

 
 

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

 Po vedenju prisotnih ni bilo bistvenih dogodkov na področju naše dejavnosti 
(izvedba društvenega tematskega večera je predmet obravnave točke 4). 

 Še vedno smo mnenja, da je v javnosti premalo informacij o stanju na področju 
visokega šolstva v naši regiji, kot tudi premalo sistematičnega podajanja 
informacij o razvoju novih programov. 

 
ad. 3 

 
V sklopu obravnave predlogov izvedbe aktivnosti 2, 3, 11 po letnem programu dela 
DAP so bili s strani odgovornih skrbnikov podane naslednje informacije oziroma 
smernice: 
 
2. Oblikovanje in sprejem etičnega kodeksa DAP 

 Dr. Šolmajer je ob upoštevanju analogije Kodeksa univerzitetnih profesorjev 
Univerze v Ljubljani pripravil osnutek Etičnega kodeksa društva DAP (dvoklikni 
na priloženo datoteko). 

eticnikodeksdap.doc

 
 Po krajšem komentarju njegove vsebine in ključnih poudarkov je bilo oblikovano 

mnenje, da osnutek predstavlja odlično osnovo za etični kodeks DAP kar je tudi 
logično, saj gre tudi v primeru DAP za člane, ki so pretežno dejavni na 
akademskem področju. 

 Osnutek se pošlje članom UO DAP za oblikovanje predlogov izboljšanja. 

 UO DAP želi izvesti čim širšo razpravo o vsebini osnutka kodeksa in njegov 
sprejem na letnem zboru članov društva. 

 Končno usklajen predlog teksta se pošlje v informacijo in razpravo vsem članom 
DAP  preko e-pošte. 

 Glej sklep 1. 
 
 3. Letna konference za promocijo dosežkov članov DAP 

 Dr. Gašparič je podal izhodiščno idejo za vsebinsko zasnovo izvedbe letne 
konference društva DAP (maj 2008). 

 Prvotno predvidena tema za društveni večer, ki bi bila povezana s vsebino 
podjetništva, visokih tehnologij, raziskovalno razvojno dejavnostjo in 
akademskim prostorom se lahko izvede v smislu letne konference DAP. 

 Predlaga se srečanje vrhunskih strokovnjakov iz naše regije, ki delujejo pri nas 
in predvsem izven meja Slovenije ter se pri tem osredotočajo v visoke 
tehnologije. Ob tem aktivno sodelujejo s fakultetami preko raziskovalno 
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razvojnih projektov ter ustanavljajo lastna podjetja visoke tehnologije (dr. 
Štrancar, dr. Petkovič, dr. Knežević, dr. Caf,….). 

 Za rdečo nit določimo njihovo interakcijo z univerzami in inštituti ter kaj lahko kot 
mala podjetja in eksperti, prispevajo pri izobraževanju in usposabljanju mladih 
strokovnjakov. Skoraj zagotovo lahko iz tega potegnemo kakšne koristne 
nauke za DAP in našo regijo. 

 Vsebinsko bi konferenca bila zastavljena v prvem delu kot »manifestacija 
možnega drugje«, sledil pa bi drugi del z usmerjeno razpravo v smislu »iskanja 
možnega v naši regiji«.   

 Zanimiva bi bila tudi predstavitev trenutnih potencialov na področju raziskovalne 
in razvojne dejavnosti v naši regiji v smislu animacije te dejavnosti v podjetjih, 
zavodih, inštitutih, fakultetah in šolah. 

 Glej sklep 2. 
 
11. Tekoče publiciranje v medijih  

 DAP želi aktivno sodelovati v medijih, tako da je poleg medijske pokritosti naših 
dogodkov potrebno javnost nenehno obveščati o naši pogledih na aktualna in 
strateška dogajanja iz našega področja. 

 Kot ključni mediji (poleg spleta) so v tem začetnem obdobju prepoznani 
Dolenjski list, Delo, revija Rast, TV NM….. 

 Predlaga se periodično publiciranje v Dolenjskem listu v smislu mesečnega 
podlistka na tematiko, ki sovpada s področjem dela DAP. 

 Glej sklep 3. 
 
5. Sodelovanje s študenti in dijaki 

 Aktivnost vsebinsko še ni razdelana, saj je njen nosilec sedaj pripravljal osnutek 
Etičnega kodeksa društva. 

 Del aktivnosti v smislu tega sodelovanja se lahko izvaja z razširjenim vabljenjem 
te ciljne populacije na naše dogodke. 

 Glej sklep 4. 
ad. 4 

 
 

    V mesecu januarju smo uspešno izvedli prvi društveni tematski večer. Za 
uvodnega animatorja smo naprosili našega člana prof. dr. Dušana Pluta, ki je 
predstavil tematiko z naslovom: PLANET IN SLOVENIJA PRED IZZIVI 
OKOLJSKE GLOBALIZACIJE .  

 Komentar analize je bil podan na osnovi izvedene ankete. Prisotni (26 
udeležencev) so svoje zadovoljstvo izrazili z visokimi ocenami in z obilo 
vprašanj. (dvoklikni na priloženo datoteko) 

DAP-DTV-2008-01-1
5-analiza ocen.doc

 
 Ocenjujemo, da se je uporabljen pristop izkazal kot uspešen in ga je smiselno 

uporabiti še pri izvedbi naslednjih društvenih tematskih večerov. 

 Pri organizaciji in izvedbi naslednjih društvenih tematskih večerov bi bilo 
smiselno povabiti še društvo Novo mesto, GZDBK in URS. 

 Za naslednjo temo se predlaga razgovor z dr. Stanovnikom (SAZU). 

 Glej sklep 5. 
 

ad. 5 
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V sklopu obravnave raziskovalne in razvojne dejavnosti (RRD) v naši regiji je bilo 
poudarjeno naslednje: 

 Vsak začetek dela na področju RRD je pogojen z razpolaganjem zadostnih 
zagonskih virov (ljudje, oprema, denar, znanje….). 

 Kakovostnega dela fakultet ni brez kakovostne RRD. 

 Analiza RRD v SLO in naši regiji kaže na velik monocentralizem in s tem tudi 
skromno stanje v naši regiji. 

 Pogled v bazo SICRIS kaže na dejstvo, da v naši regiji največji del RRD izvaja 
podjetje KRKA, v manjšem obsegu pa ji sledijo še ostala podjetja (Trimo, 
Danfoss, TPV…), zaskrbljujoča pa je slabša prisotnost RRD v sklopu zavodov 
(visoko šolstvo, bolnišnica, muzej…). 

 Podrobnosti so razvidne tudi v publikaciji »Geografski vidik ustvarjalnosti« 

 Ključni problem je v animaciji zainteresirane javnosti k poznavanju in 
priznavanju pomena RRD. 

 V naši regiji se opaža odsotnost strategije na področju RRD in s tem posledično 
tudi skromna dejavnost. 

 Ključno je tudi animiranje vodstva GZDBK in ostalih zainteresiranih nosilcev 
RRD za oblikovanju skupnega strateškega pristopa. 

 DAP bo del svojega prispevka udejanjila tudi s tekočim publiciranjem in izvedbo 
letne konference na to tematiko. 

 
ad. 6 

V sklopu te točke je potekal splošen razgovor  z naslednjimi poudarki: 

 V določenem delu akterjev kreiranja politike v Novem mestu se opaža pojav 
klime nenaklonjenosti in pomislekov v povezavi z  dogajanji v nastajajočem 
prostoru novih visokošolskih zavodov. Ta trend se lahko delno pripisuje 
nejasnosti oziroma neobstoju strategije razvoja visokega šolstva v naši regiji in 
predvsem nezadostnemu zavedanju prednosti in priložnosti, ki jih bodoča 
univerza lahko prinese. Kratkoročno to sicer pomeni določeno investicijo, 
dolgoročno pa se ta investicija mnogokrat poplača.  

 Novo nastajajoči programi potrebujejo zagonska sredstva v prvih letih delovanja 
oziroma že najmanj leto pred začetkom svojega delovanja, saj delo na 
akreditacijskih elaboratih zahteva obilo usklajenih aktivnosti širokega nabora 
visokošolskih učiteljev in strokovnjakov s posameznega področja. Očitno je, da 
MO NM za to področje nima oblikovanega ustreznega pristopa, kar upočasnjuje 
delo projektnih skupin in posledično tudi dinamiko doseganja postavljenih ciljev. 

 Občinski svet MO NM tematiko regionalnega razvojnega središča in z njim 
univerzitetnega kampusa obravnava, a dinamika dogodkov in obetov ni najbolj 
optimistična. 

 UO DAP se mora aktivno vključiti v te aktivnosti – predlaga se obisk župana 
MONM in animiranje občinskih svetnikov za bolj dinamično in celovito realizacijo 
aktivnosti na področju razvoja visokega šolstva in s tem tudi k hitrejšemu 
približevanju ustanovitve univerze. 

 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri. 
 

Naslednji sestanek bo 2008-02-13 ob 17.00 v sejni sobi MONM ( Seidlova 1). 
 


