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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
 

Sestavil: B. BUKOVEC (dne: 11. junija, 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. Janez Usenik 

ODSOTNI:  prof. dr. Gričar Joţe, prof. dr. Golobič Iztok, prof. dr. Peter Novak, 
prof.dr. Tomaţ Šolmajer 

 
 

 DNEVNI RED 05/2008 SEJE UO DAP NOSILEC TERMIN 

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje UO DAP 
  

Japelj 16.00-16.20 

2. Aktualna dogajanja v preteklem mesecu 
 

Japelj 16.20-17.10 

3. Končna obravnava Etičnega kodeksa DAP 
 

Šolmajer 17.10-17.20 

4. Priprave na letni zbor članov DAP 
 

Bukovec 17.20-18.10 

5 Predlogi in pobude 
 

Japelj 18.10-18.30 

 
 
 

 SKLEPI 05/2008 SEJE UO DAP 
TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

1. 
 

Namesto periodičnega podlistka s področja 
akademske pobude, se zagotovi mesečno objavo 
članka v Dolenjskem list. 
Pisci člankov so člani UO DAP oziroma ostali 
njegovi člani. Članek predhodno verificira 
predsednik dr. Japelj. Članki nosijo tematski naslov, 
so poljudni in podpisani s priimkom avtorja in 
pripisom Dolenjska akademska pobuda. 
Prvi članek pripravita dr. Japelj in dr. Gasparič, 
koordinacijo naslednjih objav pa se izvede na 
sprotnih sejah UO DAP. 

GABRIJELČIČ TEKOČE  

2. Sodelovanje s študenti naj se z novim programom 
dela DAP smiselno opredeli v sklopu ostalih 
aktivnosti. 

JAPELJ 2008-09-20  

3 UO potrjuje predlog Etičnega kodeksa društva DAP 
v verziji, kot je bila posredovana članom v 
obravnavo in predlaga njegov sprejem v sklopu 
letnega zbora članov.  

JAPELJ 2008-09-20  

4 Izvesti pripravo za letni zbor članov DAP 2009 JAPELJ 
BUKOVEC 

2008-07-02  
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 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 
2008-05-21 

NI IZVEDENO-
glej novi sklep 
(05/2008-1) 

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

ŠOLMAJER 2008-02-13 
2008-03-26 
2008-04-22 
2008-05-21 

NI IZVEDENO- 
glej novi sklep 
(05/2008-2) 

03/2008-1 Izvesti sestanek vodstva DAP pri županu MO 
NM na tematiko oblikovanja strategije razvoja 
visokega šolstva v naši regiji. 

JAPELJ 2008-04-15 
2008-05-10 

IZVEDENO 

 
 

ad. 2 
 

V sklopu pregleda aktualnih dogajanj v preteklem obdobju je bil preteţen del časa 
namenjen komentarjem na dogodke in zapise v medijih o razvoju visokega šolstva  
tako v Sloveniji, kot tudi v naši regiji z naslednjimi poudarki: 
  
 16. maja 2008 smo uspešno izvedli 1. letno konferenco DAP z naslovom 

»CENTRI ZNANJA IN  PRAKSE – KAJ HOČEMO IN KAM GREMO NA 
PODROČJU VISOKIH TEHNOLOGIJ«: 

o Gostili smo vrhunske strokovnjake – podjetnike, se seznanili z njihovimi 
izkušnjami ter na osnovi pogovora v okviru okrogle mize izmenjali mnenja 
o moţnosti ustanavljanja tovrstnih podjetij v naši regiji.  

o Konferenco je spremljalo 20 udeleţencev (preteţno člani DAP) kar je 
relativno malo je pa bila razprava zanimiva, dinamična in konstruktivna. 

o Medijski odmev konference je bil dober, saj so bili povzetki dogajanja 
objavljeni v lokalnih tiskanih, spletnih in televizijskih medijih. 

o V pripravi je tudi krajši članek na tematiko visokih tehnologij, z namenom 
objave v lokalnem časopisu (Dolenjski list). 

o UO DAP je podal ugotovitev, da je konferenca dosegla svoj namen in s 
svojim pristopom ponuja priloţnost za ponovitev v naslednjem letu. 

 
 Pred začetkom 1. letne konference DAP smo istega dne na Otočcu izvedli letno 

konferenco za medije.  
o S strani DAP smo sodelovali dr. Japelj, dr. Gasparič in dr. Bukovec. 

Novinarjem je bilo vročeno pisno in elektronsko gradivo. 
o Konferenca je trajala 40 minut, udeleţilo pa se jo je pet predstavnikov 

različnih medijev, kar smo ocenili kot zelo dobro. 
o Vsebina konference za medije je bila namenjena predstavitvi področja dela 

DAP, našega letnega plana, trenutnih aktivnosti na področju razvoja 
visokošolskega prostora v naši regiji in predvsem predstavitvi pomena in 
vsebine letne konference DAP. 

o Pristop, da je bila tiskovna konferenca izvedena pred samo letno 
konferenco DAP, smo ocenili kot dober, saj je bilo dovolj časa za sproščen 
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razgovor z novinarji.  

 
 20. maja 2008 je bil izveden obisk pri ţupanu MONM g. Muhiču v smislu 

realizacije sklepa UO DAP 03/2008-1: 
o Na obisku sta bila dr. Japelj in dr. Bukovec. 
o V eno uro trajajočem razgovoru smo ţupanu podali kratko informacijo o 

našem delovanju in predlagali oblikovanje strategije razvoja šolstva v naši 
regiji. 

o Ţupan je bil ideji naklonjen in obljubil, da bo projektni skupini, ki ţe 
pripravlja strategijo razvoja šolstva za MONM podal nalogo, da to strategijo 
razširi na celoten vidik bodoče pokrajine. Ponudili smo tudi pripravljenost 
za sodelovanje DAP pri razvoju te strategije, kar je ţupan sprejel kot 
samoumevno. 

 
 28. maja 2008 je dr. Japelj kot predsednik DAP s posebnim dopisom predsedniku 

Drţavnega zbora (g. Francu Cukjatiju) in ministrici za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo (ga. Mojci Kucler Dolinar) poslal pismo podpore DAP pri naporih za 
ustanovitev javnega zavoda »Fakulteta za informacijske študije«. 

 
 29. maja 2008 je bil v  prostorih URS izveden razgovor z novinarko Dela ga. 

Jasna Kontler Salamon. Poleg predstavnika DAP (udeleţil se ga je dr. Bukovec, 
saj je bil predsednik dr. Japelj zadrţan) so se razgovora udeleţili še g.Muhič 
(ţupan MONM), g. Bratkovič (direktor GZDBK), dr. Rončević (direktor URS) in dr. 
Povh (vd. dekana FIŠ).  Vsebina razgovora je bila namenjena pregledu 
dosedanjih doseţkov in usmeritev na področju razvoja Univerze v Novem mestu. 
Razgovor bo povzet v posebnem članku v časopisu delo – predvidoma proti 
koncu junija v Sobotni prilogi. Predstavili smo vlogo, pomen in prispevek DAP pri 
temu skupnemu projektu. 

 

 05. junija 2008 smo se trije člani DAP (mag. Slamnik, mag. Pucelj in dr. Bukovec) 
udeleţili posveta na temo Medkulturni dialog, rasizem in migracije, ki ga v letu 
medkulturnega dialoga in predsedovanja Slovenije Evropski Uniji v prostorih 
Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto pod pokroviteljstvom 
Evropske komisije organiziralo Slovensko društvo za inovativno politologijo – 
SIDIP. Vabilo na ta dogodek je bilo predhodno poslano tudi članom DAP. 

 
 V teh zadnjih mesecih smo bili tudi aktivno povezani s pobudo poslanca (in člana 

DAP) g. Ivana Grilla, ki je kot prvopodpisani vodil iniciativo, da bi se v naši regiji 
oblikovali javni visokošolski zavodi. Za primer FIŠ je postopek v teku, preko javnih 
medijev pa je bila podana tudi informacija, da se je strategija ustanavljanja novih 
zavodov in z njimi bodoče Univerze  preusmerila iz javno-zasebnega pristopa na 
ravni regije v pristop, po katerem bi novi zavodi in z njimi bodoča Univerza 
nastala s sklepom DZ in tako postala četrta javna Univerza v Sloveniji.  UO DAP 
je to strategijo ocenil kot taktno, modro in dolgoročno boljšo od dosedanje. 

 
 Naši člani so v tem obdobju aktivno sodelovali tudi v sklopu ostalih medijsko 

odmevnih dogodkih (Forum odličnosti in mojstrstva (Otočec 22. in 23. maja, 
2008), Simpozij »Teorija potujitvenega učinka« ob 110 letnici rojstva Bertolta 
Brechta (Novo mesto 10.junija, 2008)). 
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Aktivnosti s podajanjem pripomb na Etični kodeks DAP so zaključene: 

 Predlog teksta je bil po predhodni odobritvi na UO DAP posredovan v informacijo 
in razpravo vsem članom DAP preko e-pošte.  

 Predloge in moţne popravke za predlagani tekst je zbiral dr. Šolmajer. Na 
obstoječi predlog vsebine etičnega kodeksa DAP sta bila podana dva 
komentarja, ki pa sta bila bolj konceptualne vsebine.  

 Predlaga  se sprejem prvotne verzije teksta Etičnega kodeksa v sklopu letnega 
zbora članov.  

 Glej sklep. 
 

ad. 4 
 

Lansko leto (21. septembra) smo izvedli letni zbor članov, kjer so predstavniki 
organov DAP bili izvoljeni za mandatno obdobje enega leta. Po statutu letni zbor 
članov sklicuje UO, tako da je letošnji zbor članov predviden v mesecu septembru. 
 
 Predsednik UO DAP v času do naslednje seje UO DAP (predvidoma v začetku 

julija) opravi razgovor z vsemi člani organov DAP v smislu preverjanja 
pripravljenosti pri kandidiranju v naslednjem mandatnem obdobju, ki po našem 
statutu traja štiri leta. 

 Skladno s priporočili lanskega letnega zbora članov se ponudi  članom DAP, ki so 
ključni kreatorji visokošolskega prostora v naši regiji, torej predstavnikom 
Univerzitetnega in raziskovalnega središča (URS)  ter Visokošolskega središča 
(VS) članstvo v UO DAP. Ustrezno komunikacijo opravi predsednik dr. Japelj. 

 Podano je bilo mnenje, da se ustrezne zamenjave v UO DAP izvedejo tudi na 
podlagi dosedanjega aktivnega delovanja posameznikov.   

 Oblikovano je bilo stališče, da se za izvedbo volitev organov društva priprav 
zaprta lista kandidatov, za njen predlog in obravnavo na UO DAP pa je zadolţen 
predsednik dr.Japelj. 

 Letni zbor članov se izvede v mesecu septembru. Julijska seja UO bo namenjena 
izvedbi letnega zbora članov in pripravi zahtevanih vsebin (protokol, lista 
kandidatov, poročila, program dela…..) 

 Tako kot lani se predlaga v uvodu letnega zbora izvedba predstavitev trenutnega 
stanja in načrtovanih aktivnostih na področju razvoja visokega šolstva v naši 
regiji. K sodelovanju se pozove URS in VS. 

 Glej sklepe. 
 

ad. 5 
 

Sestanek je bil zaključen ob 18.30 uri. 
 
 

Naslednji sestanek bo v začetku meseca julija 2008 – datum in kraj bosta 
sporočena naknadno. 


