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ZAPISNIK 03/2008 SEJE UPRAVNEGA ODBORA (UO)  (dne: 2008-03-26)                    
 

 
 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
 

Sestavil: B. BUKOVEC (dne: 27. marca, 2008)                          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. Peter Novak 

ODSOTNI:  prof. dr. Gričar Jože, prof. dr. Golobič Iztok, prof. dr. Janez Usenik, 
prof.dr. Tomaž Šolmajer 

 
 DNEVNI RED 03/2008 SEJE UO DAP NOSILEC TERMIN 

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje UO DAP 
  

Japelj 17.30-17.40 

2. Aktualna dogajanja v preteklem mesecu 
 

Japelj 17.40-18.30 

3. Izvedba društvenega tematskega večera DAP 
 

Japelj  
 

18.30-18.50 

4. Priprava na letno konferenco članov DAP 
 

Gasparič 18.50-19.10 

5. Predlogi in pobude 
 

Japelj 19.10-19.15 

 
 

 SKLEPI 01/2008 SEJE UO DAP 
TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

1. 
 

Izvesti sestanek vodstva DAP pri županu MO NM 
na tematiko oblikovanja strategije razvoja visokega 
šolstva v naši regiji. 

JAPELJ 2008-04-15  

2. Upravni odbor društva sprejema oziroma potrjuje 
letno poročilo društva DAP za 2007 

   

 

KOMENTAR K DNEVNEMU REDU  

 
ad. 1 

 

 ZAPADLI SKLEPI UO DAP 
TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

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 
2008-04-22 

NI IZVEDENO-
NOVI ROK 

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

ŠOLMAJER 2008-02-13 
2008-03-26 
2008-04-22 

NI IZVEDENO-
NOVI ROK 

02/2008-1 UO DAP izraža upanje za sprejem proračuna 
MONM, ki bo omogočal realizacijo cilja – 
Univerza v Novem mestu in Univerzitetni 
kampus. 

  IZVEDENO 

02/2008-2 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 

BUKOVEC 2008-02-18 IZVEDENO 
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župana MONM. Oblikovati tudi izjavo DAP v 
Dolenjskem listu in park-on.net. 

02/2008-3 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 
2008-03-30 

NI IZVEDENO-
NOVI ROK 
(objaviti v 

informatorju DAP) 

02/2008-4 Izdelati podroben program letne konference 
DAP (vabilo, obvestilo, terminski potek) 

GASPARIČ 2008-03-10 IZVEDENO 

02/2008-5 Izdelati podroben program izvedbe drugega 
tematskega večera DAP (vabilo, obvestilo, 
terminski potek) 

JAPELJ 2008-03-10 IZVEDENO 

02/2008-6 Članom  UO DAP s stalnim prebivališčem izven 
Novega mesta se za udeležbo na seji UO 
izplačajo potni stroški (kilometrina). 

  IZVEDENO 

 
ad. 2 

V sklopu pregleda aktualnih dogajanj v preteklem obdobju je bil pretežen del časa 
namenjen komentarjem na zapise v medijih o razvoju visokega šolstva  tako v 
Sloveniji, kot tudi v naši regiji.  

 Aktualna dogajanja na področju visokega šolstva v Sloveniji neposredno vplivajo 
na dinamiko in vsebino razvoja šolstva v naši regiji. 

 V preteklih dneh je občinski svet MONM sprejemal proračun, kjer so vključene 
tudi postavke (sicer dokaj skromne) za razvoj visokega šolstva v naši regiji. 

 Dr. Novak je ob tem poudaril: 
o Splošne razprave o visokem šolstvu v RS so odklonilne do univerze v 

Novem mestu, politična klima Vlade, Sveta za visoko šolstvo je proti novim 
in malim univerzam. 

o Projekt kampus v Novem mestu je v začetku realizacije, ki pa zahteva širše 
angažiranje virov. To je tudi regijski projekt, ki zahteva bolj aktivno 
delovanje Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta. DAP naj pri tem 
deluje sinergijsko. 

o V naslednjih dneh bo sklican Regionalni razvojni svet JV Slovenije, kjer bo 
ta problematika predstavljena. Pričakuje se oblikovanje skupnih stališč, do 
katerih se bodo župani občin kot člani Sveta regije lahko opredelili. 

 UO DAP vztraja, da se ustanavljanju univerze  v Novem mestu posveti večja 
pozornost ob čemer je potrebno zagotoviti sodelovanje širše regije pri udejanjanju 
skupne strategije. Menimo da je potrebno na osnovi strategije razvoja JV 
Slovenije oziroma strateškega dela regijskega razvojnega programa 2007-2013 
izpeljati  strategijo razvoja JV Slovenije z vidikom razvoja šolstva in zagotoviti 
sprejetje te strategije v strateški dokument bodoče Dolenjsko-Belokranjske 
pokrajine. 

 Glej sklep 1 
 

ad. 3 
V mesecu aprilu bomo skladno s planom izvedli drugi društveni tematski večer. Za 
uvodnega animatorja smo naprosili prof. dr. Branka Stanovnika, ki bo predstavil 
tematiko z naslovom: Organska kemija: med znanostjo in prakso . 

 Kraj: mala dvorana KC Janez Trdina Novo mesto 

 Datum: 22. april 2008 (torek) 

 Ura: 17.00-19.00 
 
Omenjeni naslov je delovni in se ga v dogovoru s predavateljem še dokončno 
oblikuje.  
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ad. 4 
Letna konference za promocijo dosežkov članov DAP bo izvedena 16. maja 2008 na 
Otočcu. Skrbnik konference, Dr. Gašparič je predstavil vsebinski in časovni potek 
konference. Po izmenjavi mnenj, smo potrdili naslednji koncept letne konference: 

 Naslov (delovna verzija): CENTRI ZNANJA IN PRAKSE - KAJ HOČEMO IN 
KAM GREMO NA PODROČJU VISOKIH TEHNOLOGIJ 

 Kraj: konferenčna dvorana hotela Šport na Otočcu 

 Datum: 26. maj 2008 (petek) 

 Program: 

12:00h – 13:00 h   Prihod udeležencev, registracija (vpis), sprejem gostov 
13:00h – 13:15h Pozdravni nagovor predsednika DAP - prof dr. Miha Japelj; 
13:15h – 13:45h dr. Aleš Štrancar - BIA Separations 
13:45h – 14:15h Rok Uršič - Instrumentation Technologies 
14:15h – 14:45h dr. Miomir Knežević - Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) 
14:45h – 15:15h Pavza 
15:15h – 16:15h Diskusija – okrogla miza 
16:15h – 17:00h Zaključki in odzivi - dr. Ravbar-DAP,  dr.Novak-DAP 

 

 Ključni poudarki za diskusijo: 
o Nevtralen moderator povezuje in skrbi za urejen potek razprave 

(vprašanja odgovori). 
o Izkoristiti prisotnost gostov in od njih z usmerjeno razpravo pridobiti čim 

več informacij, komentarjev, izkušenj, ki bodo koristile pri uresničitvi vizij 
DAP, URS….…. 

o Določiti vsaj nekaj domačih, ključnih razpravljalcev. 
o Pripraviti izhodišča in ključna vprašanja za razpravo (kaj želimo s tem 

doseči; pridobiti širši vpogled v principe dela oziroma modele, ki so 
uspešni; pridobiti informacije o možnostih, ki jih nudi slovenski prostor 
in sosednje države; pridobiti kritičen odziv treh podjetnikov na dolenjske 
ambicije in ustanovitev tehnološkega parka v Novem mestu; možnosti 
povezovanja njihovih podjetij z izobraževalnimi inštitucijami…..) 

 Ključni poudarki za zaključke in odzive: 
o Kaj od slišanega in videnega bi na vsak način želeli prenesti v lastno 

prakso? 
o Čemu se želimo v vsakem primeru izogniti in način, na katerega bomo 

to uresničili?  
o Ali se lahko učimo na tujih napakah? 
o Kje vidimo povezave znotraj regije in med regijami tre širše? 
o Kaj to pomeni za izobraževalne inštitucije in centre znanja? 

 V program konference bi bilo poleg omenjenih treh referentov vključiti tudi 
katerega iz naše regije (na primer: g.Jakovljević-Infotehna). 

 Konferenco bomo izvedli ob sodelovanju z  URS, tako da je potrebno v 
programu upoštevati še njihov prispevek in program smiselno prilagoditi. 

 
ad. 5 

V sklopu te točke se je UO seznanil letnim poročilom za leto 2007, ki ga je oblikovala 
ga. Štemberger. UO je ocenil, da sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida 
pripravljena v skladu z njegovimi sklepi in zato je letno poročilo sprejel oziroma 
potrdil. Glej sklep 2. 
Sestanek je bil zaključen ob 19.15 uri. 

Naslednji sestanek bo 22. aprila, ob 16.00 v sejni sobi MONM ( Seidlova 1) – 
zaključena bo do 16.45, saj je ob 17.00 v KC JT društveni večer DAP. 


