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ZAPISNIK 07/2008 SEJE UPRAVNEGA ODBORA (UO)  (dne: 2008-11-05)                    
 

 
 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
 

Sestavil: B. BUKOVEC (dne: 5. novembra, 2008)                    Potrdil: M. JAPELJ                       
        
Dostavljeno (e-mail): člani UO DAP, arhiv DAP 

 

PRISOTNI: doc. dr. Boris Bukovec, prof. dr. Gričar Joţe, dr. Janez Gabrijelčič, dr. 
Aleš Gasparič, prof. dr. Miha  Japelj, doc. dr. Franci Merzel, prof.dr. 
Tomaţ Šolmajer  

ODSOTNI:  prof. dr. Marjan Ravbar, prof. dr. Janez Usenik 

 
 

 DNEVNI RED 07/2008 SEJE UO DAP NOSILEC TERMIN 

1. Pregled realizacije sklepov seje 06/2008 
UO DAP  

Bukovec 17.00-17.10 

2. Aktualna dogajanja v preteklem obdobju 
 

Japelj 17.10-17.30 

3. Analiza izvedbe letnega zbora članov DAP 
 

Japelj 17.30-17.40 

4. Razdelava aktivnosti po programu dela za 
tekoče leto 

Bukovec 17.40-19.00 

5. Predlogi in pobude 
 

Japelj 19.00-19.15 

 
 

 SKLEPI 07/2008 SEJE UO DAP 
TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

1. 
 

Animirati župana za sklic skupnega sestanka 
(okrogle mize) z zainteresiranimi na tematiko 
razreševanja kratkoročne in dolgoročne prostorske 
problematike za potrebe visokega šolstva. 
Predlaga se sklic v mesecu novembru 2008. 

JAPELJ 2008-11-15  

2. DAP bo aktivno pristopil k sodelovanju pri 
vzpostavitvi in realizaciji koncepta promocije in 
nagrajevanja dosežkov študentov in srednješolcev 
in poziva URS da postane nosilec in koordinator te 
aktivnosti. 
Direktorju URS se pošlje zapisnik in opravi 
animacijski obisk. 

BUKOVEC 2008-11-15  

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

ČLANI UO 2008-12-17  

 
 

KOMENTAR K DNEVNEMU REDU  

 
ad. 1 

 

 ZAPADLI SKLEPI UO DAP 
TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

05/2008-1 Namesto periodičnega podlistka s področja akademske 
pobude, se zagotovi mesečno objavo članka v 
Dolenjskem list. 
Pisci člankov so člani UO DAP oziroma ostali njegovi 

GABRIJELČIČ TEKOČE 
2008-11-01 
2008-12-17 

NOVI ROK 



 
DAP – DOLENJSKA AKADEMSKA POBUDA                                                                Str. 2 

ZAPISNIK 07/2008 SEJE UPRAVNEGA ODBORA (UO)  (dne: 2008-11-05)                    
 

 
 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 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. 

06/2008-3 Zagotoviti animacijo udeležbe predstavnikov VS, URS in 
FIŠ na Letnem zboru DAP ter predstavitve njihovih 
dosežkov. 

JAPELJ 2008-09-30 IZVEDENO 

 
 

ad. 2 
 

 Uspešno smo izvedli letni zbor članov. 
 V vmesnem času DAP ni izvajal posebnih in odmevnih aktivnosti. 
 Zaţelena bi bila udeleţba direktorja URS na sejah DAP, tako da se v nadalje 

pošiljajo vabila za seje UO DAP tudi direktorju URS. 
 Z zanimanjem spremljamo oblikovanje nove vlade in morebitno spreminjanje 

strategije na področju visokega šolstva. 
 V dosedanjih stikih z nosilci posameznih visokošolskih zavodov (aktivnih in v 

nastajanju) je bila poudarjena skupna ţelja po usklajenem zagotavljanju 
prostorskih kapacitet. Izgradnja univerzitetnega kampusa, ki je predvidena čez 
nekaj let, ne more reševati prostorskih potreb, ki se nakazujejo ţe v letošnjem 
letu, z delovanjem programov znotraj novih visokošolskih zavodov pa se te 
potrebe izraţajo za študijsko leto 2008-2009. 

 Predlagamo, da se do izgradnje študentskih nastanitvenih kapcitet v Drgančevju 
opredeljujemo kot do začetka izgradnje univerzitetnega kampusa, kar bi delovalo 
tudi dosti bolj motivacijsko in kot očiten znak začetka. V teh prostorih vidimo tudi 
priloţnost delne razrešitve prostorskih problemov  (uporaba učilnic). 

 Predlaga  se sklic posveta z zainteresiranimi na problematiko prostorske 
problematik. Pobudo UO DAP posreduje ţupanu MONM in predlaga sklic v 
mesecu novembru 2008. 

 Glej sklep 1. 
 
 

ad. 3 
 

 Letni zbor članov je bil uspešno izveden, udeleţba je bila v okviru pričakovanj, 
odzivi novinarjev pa so bili skromni. 

 V bodoče se predlaga večerni termin med 17.00-19.00 in sicer sredi tedna, po 
analogiji druţabnih večerov. Lansko leto je bil letni zbor v petek in koncu tedna je 
bolj ustrezal termin ob 12.00. 

 Komentirani so bili vsi predlogi po pobudah iz letnega zbora članov, kot sledi iz 
zapisnika in sicer: 

o Mag. M. Pucelj predlaga usmerjanje mladine v interdisciplinarne poklice in 
prizadevanje za dvig moralne avtoritete in socialnega pomena društva.  

o Prof. dr. M. Japelj nakaţe usmeritev v podmladek, to je dijake Gimnazije Novo 
mesto in študente, kot potencialne nove člane DAP. 

o Doc.dr. J. Povh podpre navezavo na srednješolski prostor in predlaga uvedbo 
raziskovalnega dela za dijake tudi izven naravoslovja, kar promovira Krka d.d., 
kjer bi tudi podeljevali nagrade za uspešno izvedene raziskovalne naloge. 

o Doc. dr. B. Bukovec predlaga, da naj svoje pobude za kakršnekoli nove oblike 
dela društva in razširitev dejavnosti vsi člani DAP usmerjajo na UO DAP, ki jih bo 
umestil v program dela.  
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 Vidik sodelovanja s študenti in dijaki se smiselno realizira v razširjeni aktivnosti 4 

po programu dela DAP. 
 DAP bo aktivno pristopil k sodelovanju pri vzpostavitvi in realizaciji koncepta 

promocije in nagrajevanja doseţkov, predlaga pa, da je nosilec in koordinator te 
aktivnosti URS. 

 Glej sklep 2. 
 

 
ad. 4 

 
 Komentiran je bil letni program dela DAP za novo obdobje. 
 Ob vsaki vsebini se je razvila izmenjava mnenj, na podlagi katere smo prvotni 

program dela delo izboljšali in opredelili skrbnike za posamezne aktivnosti, ki do 
naslednje seje UP DAP pripravijo krajšo vsebinsko razdelavo. 

 Upoštevati tudi vidike, ki so bili podani v razpravi: 
o DAP naj bo tudi soorganizator Foruma odličnosti in mojstrstva, kjer naj tudi 

predstavi članek na temo odličnosti visokošolskega prostora. 
o Tematski večeri naj sluţijo za promocijo vrhunskih strokovnjakov iz naše 

regije in krepitve ideje o univerzi v Novem mestu. 
o Letne konference, zbori in tematski večeri naj bodo priloţnost in obveza za 

vključevanje dijakov in študentov. 
o Predlaga se prenos spletnih strani na »profesoinalni« nivo, kjer vidimo 

priloţnost pri sodelovanju s podjetjem Infotehna. 
o Ţelimo, da se logotip DAP in link na njegovo spletno stran pojavi na vseh 

spletnih straneh javnih zavodov in ostalih zainteresiranih (kot ima to ţe 
urejeno FIŠ-Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu) 

 Glej sklep 3. 
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Program dela DAP za obdobje 01.10.2008 do 30.09.2009 
 
 

ZAP. 

ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK SKRBNIK 

1 Uveljavljanje skupne strategije pri ustanavljanju 

dolenjske univerze 

UO stalna 

naloga 

BUKOVEC 

 

2 Letna konference –simpozij DAP na tematiko: 

 

Inovativna družba – prispevek Univerze v 

Novem mestu 

UO 05. 2008 Org.odbor: 

MERZEL 

GRIČAR 

GABRIJELČIČ 

VS 

URS 

FIŠ 

FOŠ 

3 Društveni tematski večeri 

 Nanotehnologija – decmber 2008 

 Ţivi laboratoriji – marec 2009 

UO kvartalno JAPELJ 

GASPARIČ 

4 Sodelovanje s študenti in dijaki UO  stalna 

naloga 

ŠOLMAJER 

5 Prisotnost na vseh javnih dogodkih, povezanih s 

problematiko oziroma razvojem šolstva 

Člani UO stalna 

naloga 

VSI 

6 Aţuriranje spletnih strani DAP 

 

Podpredsednik 

UO 

stalna 

naloga 

GASPARIČ 

7 Obveščanje članov o aktualnih dogodkih preko 

elektronske pošte (Elektronske novice DAP) 

Tajnik UO kvartalno BUKOVEC 

8 Mesečni sklic UO DAP 

 

Predsednik UO mesečno JAPELJ 

9 Publiciranje v medijih  UO stalna 

naloga 

VSI 

10 Nove oblike delovanja DAP Podpredsednik 

UO 

 GASPARIČ 

11 Izvedba letnega zbora članov društva 

 

UO 09.2009 JAPELJ 

 
 

 
ad. 5 

 
 

 Prof.dr. Gričar nas je animiral na temo ţivih laboratorijev ter inovativno uporabo 
tehnologije. Podana in sprejeta je bila pobuda po izvedbi društvenega 
tematskega večera na to temo. 

 Naslednje leto bo na ravni EU proglašeno leto »Inovacijske druţbe«, tako da 
bomo tudi v našem posvetu uporabili to besedno zvez. 

 Sestanek je bil zaključen ob 19.15 uri. 
 
 
 

Naslednji sestanek bo 2008-12-17 – ob 17.00 v sejni sobi MONM. 


