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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
 

Sestavil: B. BUKOVEC (dne:14. februarja, 2008)                          Potrdil: M. JAPELJ                       
        
Dostavljeno (e-mail): člani UO DAP, arhiv DAP 

 

PRISOTNI: doc. dr. Boris Bukovec, dr. Aleš Gasparič, prof. dr. Miha  Japelj, prof.dr. 
Tomaž Šolmajer, doc. dr. Rončević Borut, doc. dr. Povh Janez 

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

 
 

 DNEVNI RED 02/2008 SEJE UO DAP NOSILEC TERMIN 

1. Pregled realizacije sklepov seje UO DAP iz dne 
2008-01-23 

Japelj 16.00-16.10 

2. Aktualna dogajanja v preteklem mesecu 
 

Japelj 16.10-17.30 

3. Predlogi izvedbe posameznih aktivnosti po letnem 
programu dela DAP 

Šolmajer 
Gasparič 

Gabrijelčič 

17.30-18.15 

4. Predlogi in pobude 
 

Japelj 18.15-18.20 

 

 SKLEPI 01/2008 SEJE UO DAP 
TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

1. 
 

UO DAP izraža upanje za sprejem proračuna 
MONM, ki bo omogočal realizacijo cilja – Univerza v 
Novem mestu in Univerzitetni kampus. 

   

2. 
 

Oblikovati poseben dopis županu o potrebi po 
sistemskem zagotavljanja finančnih in materialnih 
virov za realizacijo cilja – Univerza v Novem mestu 
in Univerzitetni kampus. Zagotoviti njegovo 
obravnavo na kolegiju župana MONM. Oblikovati 
tudi izjavo DAP v Dolenjskem listu in park-on.net. 

BUKOVEC 2008-02-18  

3. Vsem članom DAP se pošlje predlog Etičnega 
kodeksa društva DAP. Predloge dopolnitev spremlja 
dr. Šolmajer. Rok za zaključek zbiranja pobud je 
2008-04-23. 

BUKOVEC 2008-03-10  

4. Izdelati podroben program letne konference DAP 
(vabilo, obvestilo, terminski potek) 

GASPARIČ 2008-03-10  

5. Izdelati podroben program izvedbe drugega 
tematskega večera DAP (vabilo, obvestilo, terminski 
potek) 

JAPELJ 2008-03-10  

6. 
 

Članom  UO DAP s stalnim prebivališčem izven 
Novega mesta se za udeležbo na seji UO izplačajo 
potni stroški (kilometrina). 
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KOMENTAR K DNEVNEMU REDU  

 
ad. 1 

 

 ZAPADLI SKLEPI UO DAP 
TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

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

BUKOVEC 2008-01-15 
2008-02-13 

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 

IZVEDENO 

01/2008-1 Do naslednje seje podati predloge za izboljšanje 
vsebine osnutka etičnega kodeksa DAP 

VSI ČLANI 
UO DAP 

2008-02-13 IZVEDENO 

01/2008-2 Do naslednje seje oblikovati koncept izvedbe 
letne konference DAP 

GASPARIČ 2008-02-13 IZVEDENO 

01/2008-3 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 
2008-03-26 

NI IZVEDENO-
NOVI ROK 

01/2008-4 Do naslednje seje oblikovati koncept 
sodelovanja s študenti in dijaki 

ŠOLMAJER 2008-02-13 
2008-03-26 

NI IZVEDENO-
NOVI ROK 

01/2008-5 Do naslednje seje podati datum in vsebinske 
poudarke za izvedbo drugega društvenega 
tematskega večera 

JAPELJ 2008-02-13 IZVEDENO 

 
ad. 2 

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

 Dr. Rončević (URS) je predstavil aktivnosti za ustanovitev Univerze v baši regiji: 
o Izveden je bil posvet na temo ustanavljanje Univerze (2008-02-13), ki je v 

javnem interesu širše regije Dolenjske in Bele krajine, kjer so  
o Danes (2008-02-13) je bil izveden sestanek v zvezi z ustanavljanjem 

univerze v Novem mestu. Vabljeni so bili dekani visokih šol v Novem 
mestu, dekan novo ustanovljene fakultete in predstavniki fakultet, ki so v 
postopku akreditacije. Beseda je tekla predvsem okrog načrtov, ki so že v 
fazi intenzivnega izvajanja. Prisotni so izrazili svojo pripravljenost za 
podpis skupne izjave. 

o Sledil bo podpis pisma o nameri pri izgradnji in delovanju skupne Univerze 
in oblikovanje elaborata za akreditacijo zavoda Univerza. 

o Pričakuje se, da bo MONM v svoj proračun za leto 2008 vključila 
obljubljene postavke za razvoj visokega šolstva in njegove infrastrukture. 

 

 Dr. Povh (Fakulteta za informacijske študije  – FIŠ) je predstavil aktivnosti na 
področju dela te fakultete: 

o Izvaja se prva in druga stopnja (družboslovna informatika), ki že ima 
koncesijo. 

o Oblikujejo se elaborati za nove programe (doktorski študij, računalništvo). 
o Opaža se ključna omejitev na področju zadostnega števila habilitiranih 

visokošolskih učiteljev. 



 
DAP – DOLENJSKA AKADEMSKA POBUDA                                                                Str. 3 

ZAPISNIK 02/2008 SEJE UPRAVNEGA ODBORA (UO)  (dne: 2008-02-13)                    
 

 
 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
o Pomembno je sodelovanje z organizacijami iz naše regije z namenom 

prenosa znanja in povečanja zaposlitvene možnosti ter s tem utrjevanja 
kakovosti dela FIŠ. 

o Še veliko tem je odprtih, ki pa so povezane s pomanjkanjem podpore 
lokalnega okolja (materialni viri, ustanovitveni deleži, kadrovski viri…). 

 

 Obisk pri direktorju zavoda Grm Novo mesto - Centra biotehnike in turizma (CBT) 
g. Horvatu (dne 2008-01-31): 

o S strani DAP so se sestanka udeležili dr. Japelj, dr. Gabrijelčič in dr. 
Bukovec, poleg direktorja zavoda g. Horvata pa je pri razgovoru sodeloval 
tudi mag. Podgoršek. 

o V uro in pol trajajočem razgovoru smo predstavili svoja ključna področja 
dela, aktivnosti iz letnega plana in našo ključno usmeritev v ustanavljanje 
dolenjske univerze, naša sogovornika pa sta izčrpno predstavila aktivnosti 
na področju ustanavljanja Fakultete za upravljanje podeželja (FUP) (1. 
stopnja in 2. stopnja). 

o Center biotehnike in turizma je v zadnjem obdobju v celoti prenovil vse 
svoje šolske programe (srednješolski in višješolski), nastajajoči programi 
Fakultete pa predstavljajo nadgradnjo dolgoletne tradicije izobraževanja na 
področju kmetijstva in ostalih komplementarnih področjih. Akreditacijski 
elaborati so v zaključni fazi izdelave. 

o Podana je bila pobuda, da bi DAP lahko sodeloval pri animacijskih 
aktivnostih, ki jih ima zavod namen izvesti v sklopu posebnega projekta 
izobraževanja na tematiko biotehnike, živilstva, turizma, odličnosti… 

 

 Obisk pri direktorju Šolskega centra Novo g. Davidu (dne 2008-01-31): 
o S strani DAP so se sestanka udeležili dr. Japelj, dr. Gabrijelčič in dr. 

Bukovec, poleg direktorja zavoda g. Davida  pa sta pri razgovoru 
sodelovala še g. Simončič in g.Kočevar. 

o Po predstavitvi naših ključnih področij dela, aktivnosti iz letnega plana in 
naše ključne usmeritve v ustanavljanje dolenjske univerze, so predstavniki 
ŠCNM predstavili potek in dosežke na področju ustanavljanja Fakultete za 
industrijski inženiring (FINI) ter njenega programa Inženiring in 
avtomobilska industrija kot tudi aktivnosti za akreditacijo Fakultete za 
inženiring okolja in komunale. 

o Poudarjeno je bilo nadgrajevanje študijskih programov iz obstoječih 
srednješolskih in predvsem višješolskih ter predvsem orientacija v 
uporabnost pridobljenih kompetenc. Gre za nadgradnjo vertikale tehničnih 
profilov. Ključno je upoštevanje zahtev in pričakovanj regijskega 
gospodarstva kar se izkazuje v veliki stopnji timskega dela v sklopu 
priprave akreditacijskih elaboratov. 

o Okolje se mora zavedati, da so pri nastajajoči univerzi pomembne 
programske vsebine, kadri, materialno-prostorski viri ter animiranje ciljne 
študentske populacije za študij v naši regiji. 

o ŠCNM izkazuje interes za sodelovanje dijakov in študentov v aktivnostih 
DAP 

 

 Obisk pri direktorju Visokošolskega središča (VS) Novo mesto dr. Blažiču (dne 
2008-02-06): 

o S strani DAP so se sestanka udeležili dr. Japelj in dr. Bukovec, poleg 
direktorja VS dr. Blažiča, pa je pri razgovoru sodelovala tudi ga. Čampa in 
g.Šuštar. 
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o V eno uro trajajočem razgovoru smo predstavili svoja ključna področja 

dela, aktivnosti iz letnega plana in našo ključno usmeritev v ustanavljanje 
dolenjske univerze. 

o VS je predstavilo svoje trenutne aktivnosti in namere za prihodnost; 
študijski programi pokrivajo štiri različna področja (upravljanje in 
poslovanje, zdravstvo, informatika v upravljanju in poslovanju, tehnologije 
in sistemi) in z letošnjim letom omogočajo prehod na višjo kakovost dela, 
saj kot taki lahko ponudijo polno zaposljivost nosilcem posameznih 
predmetnih področij; sledijo orientaciji za nadaljnji razvoj vidijo v 
programih, ki ustrezajo potrebam gospodarstva in ne pomenijo podvajanja 
obstoječim; trende, ki nakazujejo aktualnost okoljske tehnologije in visoke 
tehnologije prepletajo v sklopu programov VITES; želijo se posvetiti tudi 
RRD. 

o Komentirali smo tudi trend zaposlitvenih potreb v regiji, vidik študentskega 
organiziranja in njihovo vključevanje v okolje še posebej pa je bilo 
komentirano aktualno dogajanje na področju visokega šolstva v naši regiji. 

 

 Na delovnem sestanku pri dr. Rončeviću (URS) (2008-02-05) smo se v smislu 
oblikovanja operativnega plana sodelovanja med DAP in URS dogovorili za 
princip, da bi bil v nadalje URS soorganizator in soizvajalec društvenih tematskih 
večerov DAP, kot tudi pri izvedbi letne konference DAP. Pri pripravi in izvedbi 
medijskih dogodkov URS bo njegov direktor k pripravi in izvedbi vabil tudi društvo 
DAP (posveti na tematiko visokega šolstva, RRD, konferenca o IT….). 

 

 Ob zaključku pregleda aktualnih dogodkov preteklega meseca je bilo v smislu 
povzetka poudarjeno: 

o Na vseh dosedanjih sejah UO DAP smo izražali svojo zaskrbljenost nad 
strategijo in dinamiko razvoja skupnega visokošolskega prostora v naši 
regiji. 

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

o Glej sklepa 1 in 2. 
 

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: 
 
2. Oblikovanje in sprejem etičnega kodeksa DAP 

 Na obstoječi predlog vsebine etičnega kodeksa DAP ni bilo podanih predlogov 
za njegovo izboljšanje. 

 Predlog tega teksta pošljemo v informacijo in razpravo vsem članom DAP preko 
e-pošte. 

 Dodatne (eventualne) predloge in možne popravke za predlagani tekst zbira in 
ga dokončno izoblikuje dr. Šolmajer. 

 Etični kodeks bomo sprejemali v sklopu letnega zbora članov.  

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

 Dr. Gašparič je podal koncept izvedbe letne konference. Predlaga se srečanje 
vrhunskih strokovnjakov iz naše regije, ki delujejo pri nas in predvsem izven 
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meja Slovenije ter se pri tem osredotočajo v visoke tehnologije. Ob tem aktivno 
sodelujejo s fakultetami preko raziskovalno razvojnih projektov ter ustanavljajo 
lastna podjetja visoke tehnologije (»High-tech. spin-of«) (dr. Štrancar, dr. 
Petkovič, dr. Knežević, dr. Caf,….). 

 Predlagamo izvedbo konference v prostorih Šport hotela na Otočcu in sicer 16. 
maja 2008 (predvidoma z začetkom ob 13.00 in z zaključkom ob 17.00). 

 Ključna je želja po prenosu najboljših praks in oblikovanje koncepta pristopa za 
našo regijo. 

 DAP izraža željo po sodelovanju z GZDBK in URS pri organizaciji in izvedbi te 
letne konference. 

 Potrebno je oblikovati podroben program konference (vsebinsko, rokovno, 
stroškovno) in preveriti razpoložljivost vseh predavateljev v tem terminu. 

 Glej sklep 4. 
 
11. Tekoče publiciranje v medijih  

 Zaradi odsotnosti nosilca ta vsebina ni bila obravnavana. 
 
Glede izvedbe društvenega tematskega večera je bila podana informacija dr. Japlja: 

 Potekajo dogovori s prof. dr. Stanovnikom, ki je že izrazil svoj pristanek. 

 Predlaga se izvedba v mesecu aprili in sicer 02. ali 09. aprila in sicer ob 17.00 
uri v mali dvorani KC JT. 

 Vsebinski potek, končno uskladitev datuma in tekst vabila priprav dr. Japelj. 

 Glej sklep 5. 
 

ad. 4 
 

V sklopu te točke ni bilo posebne razprave. Sprejeli smo le sklep 6 o povračilu potnih 
stroškov (kilometrine) članom UO DAP s stalnim prebivališčem izven Novega mesta 
za udeležbo na sejah UO. 
Sestanek je bil zaključen ob 18.20 uri. 
 
Naslednji sestanek bo 26. marca, ob 17.00 v sejni sobi MONM ( Seidlova 1). 
 


