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ZAPISNIK 01/2009 SEJE UPRAVNEGA ODBORA (UO)  (dne: 2009-02-11)                    
 

 
 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
 

Sestavil: B. BUKOVEC (dne: 12. februar, 2009)                    Potrdil: M. JAPELJ                       
        
Dostavljeno (e-mail): člani UO DAP, arhiv DAP 

 

PRISOTNI: doc. dr. Boris Bukovec, dr. Aleš Gasparič, prof. dr. Miha  Japelj, doc. dr. 
Franci Merzel, prof.dr. Tomaž Šolmajer, prof. dr. Marjan Ravbar 

ODSOTNI:  prof. dr. Gričar Jože, prof. dr. Janez Usenik, dr. Janez Gabrijelčič 
OSTALI PRISOTNI: izr.prof.dr. Borut Rončević, Alenka Pandiloska (URS) 

 
 

 DNEVNI RED 01/2009 SEJE UO DAP NOSILEC TERMIN 

1. Aktualna dogajanja v preteklem obdobju 
 

Japelj 17.00-18.45 

2. Predstavitev pravilnika o nagradah za 
raziskovalno delo (URS) 

URS 18.45-19.00 

3. Pregled realizacije sklepov pretekle seje 
UO DAP 

Japelj 19.00-19.10 

4. Razdelava aktivnosti po programu dela za 
tekoče leto 

Bukovec Prenos na 
naslednjo sejo 

5. Predlogi in pobude 
 

Japelj 19.10-19.20 

 
 
 

 SKLEPI 01/2009 SEJE UO DAP 

TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

01/2009-1 Ministru Golobiču poslati odprto pismo z zahtevo po 
podpori pri nadaljevanju in pospešenemu udejanjanju 
projekta univerzitetnega kampusa Drgančevje. 
Odprto pismo se objavi tudi v medijih (Dolenjski list, Park, 
Delo….). 

Japelj 2009-02-28  

 
 

KOMENTAR K DNEVNEMU REDU  

 
 

ad. 1 
 

 Dr. Rončević je komentiral ključne vsebinske poudarke ob obisku ministra 
Golobiča v Novem mestu (27. januar 2009). 

 Minister se je seznanil z razmerami na področju razvoja visokega šolstva na 
področju DBK. 

 Delovni sestanek je potekal v prostorih URS. Poleg ministra so sodelovali dr. 
Rončević (URS), dr. Povh (FIŠ), dr. Japelj (DAP), dr. Bukovec (FOŠ), g. Muhič 
(župan MONM), g. Macedoni (URS) in  poslanec g. Kek. 

 Za prostor DBK so ključni projekti, ki zagotavljajo razvoj kakovostnega visokega 
šolstva (kampus, tehnološki park…). 

 Minister je napovedal reorganizacijo ministrstva. Zagotovil bo okrepitev delovanje 
služb ministrstva, ki obvladujejo investicije. Poudaril je pomen vključevanja naših 
projektov v nacionalne projekte, da bi s tem pridobili na teži in pomenu ter s tem 
povečali verjetnost realizacije razvojnih potencialov DBK. 
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 Minister je bil seznanjen s pobudo FIŠ, da bi vlada RS zagotovila ustrezne 

prostore za delovanje FIŠ v sklopu planirane izgradnje študentskega doma v 
Drgančevju. 

 Kot realna opcija so bili ponujeni prostori v obstoječi srednji gostinski šoli, ki je v 
lasti Centra biotehnike in turizma Grm. To bi srednjeročno zadovoljilo prostorske 
potrebe FIŠ in tudi FOŠ, ki je v postopku akreditacije programov. 

 URS nadaljuje projekt kampusa v Drgančevju, ki še vedno obstaja realna opcija v 
naslednjih 3 do 5 letih. 

 V razpravi so bili podani komentarji: 
o Izražena je bila bojazen, da ta dejstva pomenijo odmik od projekta 

kampusa in dolgoročne umestitve univerzitetnega prostora v Drgančevje. 
Ta dejstva zahtevajo, da DAP javno poda svoje stališče o teh novih 
dejstvih, ki nakazujejo tudi odmik od vzpostavitve regijskega razvojnega 
središča. 

o Menimo da je bolj smotrna izgradnja novih stavb, kot pa obnavljanje starih. 
Če hočemo izkoristiti politično moč ministra, potem mu svetujmo, da naj to 
moč udejanji z izgradnjo predvidenega kampusa. 

o Obstoječa in nakazana prostorska razdrobljenost fakultet ne omogoča 
udejanjanje obljub, da bi v našem prostoru vzpostavili odličen visokošolski 
prostor, v katerega bi prihajali študentje iz ostalih delov Slovenije in 
Evrope. To je možno le ob pristopu, ki bi združeval življenje, učenje, 
raziskovanje, športno in kulturno udejstvovanje…..študentov. 

o Predlaga se oblikovanje odprtega dopisa ministru kot poziv za njegovo 
podporo takojšnji realizaciji celovitega projekta kampusa in to v obliki in 
razsežnosti, kot je bil zastavljen. 

 Glej sklep 1. 
 

ad. 2 
 
 

 Predstavnica URS, ga. Alenka Pandiloski je predstavila predlog Pravilnika o 
nagradah za raziskovalno delo (URS). 

 Osnutek pravilnika smo obravnavali že na prejšnji seji, naši podani predlogi so v 
celoti povzeti v predlog pravilnika. 

 Ni še dokončno oblikovanega predloga za poimenovanje nagrad. 

 Nagrajevanje po tem pravilniku naj tudi služi kot osnova za podeljevanje nagrad, 
ki so ekvivalent univerzitetnim nagradam za najboljše diplomske, magistrske in 
doktorske naloge (tudi za okvir priznavanja mentorstev pri študentski fakultetni 
oziroma univerzitetni nagradi). 

 Dokončne vsebinske dopolnitve bo izvedel URS. 
 

pravilik priznanja.doc
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ad. 3 

 
 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 
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 
2008-11-01 
2008-12-17 
2009-03-01 

NOVI ROK 

07/2008-1 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 IZVEDENO 

07/2008-2 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 IZVEDENO 

07/2008-3 Skrbniki oblikujejo zasnove koncepta za svoje aktivnosti in 
jih predstavijo na naslednji seji UO. 

ČLANI UO 2008-12-17 
2009-03-10 

NOVI ROK 

08/2008-1 Podati dodatne predloge na predstavljen koncept 
pravilnika o nagradah za raziskovalno delo 

ČLANI UO 2009-02-11 IZVEDENO 

 
 

ad. 5 
 

 Društveni tematski večer s prof. Orlom se glede na njegove predlagane termine 
lahko izvede 25.02.2009 ali 19.03.2009. Predlaga se izbira termina v marcu, kar 
se dokončno določi ob rezervaciji prostora. 

 Glede na letni plan bi morali v  mesecu maju izvesti letno konferenco oz. simpozij 
DAP na tematiko: Inovativna družba – prispevek Univerze v Novem mestu. Glede 
na kratkost termina se kot nadomestek tega dogodka predlaga izvedba 
akademskega večera, kjer bi povabili vse dekane iz DBK. Podrobnosti bomo 
dogovorili na naslednji seji. 

 Sestanek je bil zaključen ob 19.20 uri. 
 
 

Naslednji sestanek bo v mesecu marcu – datum bo sporočen naknadno. 


