
 
DAP – DOLENJSKA AKADEMSKA POBUDA                                                                Str. 1 

ZAPISNIK 02/2009 SEJE UPRAVNEGA ODBORA (UO)  (dne: 2009-04-15)                    
 

 
 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
 

Sestavil: B. BUKOVEC (dne: 15. april, 2009)                    Potrdil: M. JAPELJ                       
        
Dostavljeno (e-mail): člani UO DAP, arhiv DAP 

 

PRISOTNI: prof. dr. Janez Usenik, doc. dr. Boris Bukovec, dr. Aleš Gasparič,       
prof. dr. Miha  Japelj, dr. Janez Gabrijelčič 

ODSOTNI:  prof. dr. Gričar Joţe, , prof. dr. Marjan Ravbar, doc. dr. Franci Merzel, 
prof.dr. Tomaţ Šolmajer 

OSTALI PRISOTNI: / 

 
 

 DNEVNI RED 02/2009 SEJE UO DAP NOSILEC TERMIN 

1. Pregled realizacije sklepov pretekle seje 
UO DAP 

Japelj 17.00-17.10 

2. Aktualna dogajanja v preteklem obdobju 
 

Japelj 17.10-18.30 

3. Razdelava aktivnosti po programu dela za 
tekoče leto 

 Točka ni bila 
obravnavana 

4. Društveni tematski večeri DAP 
 

 Točka ni bila 
obravnavana 

5. Predlogi in pobude 
 

 Točka ni bila 
obravnavana 

 
 

 SKLEPI 02/2009 SEJE UO DAP 

TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

  NI BILO SPRJETIH NOVIH SKLEPOV    

 
 

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 
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 

2009-05 

NOVI ROK 

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 

2009-05 

NOVI ROK 

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 
2009-05 

NOVI ROK 
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 Prof. Japelj je komentiral svoj obisk pri ţupanu MONM g. Alojziju Muhiču: 
o Predstavljen je bil celovit pogled DAP na projekt kampus in njegovo 

realizacijo v predvidenem obsegu v Drgančevju. 
o Ţupan je predstavil trenutno stanje na področju izgradnje kampusa in 

sodelovanje odgovornih v MONM. 
o Predlaga se tematski večer na tematiko Univerza v Novem mestu. 

 Društveni tematski večeri tečejo po  planu. 
o Tematski večer s prof. dr. Kraljem je bil dobro obiskan in je dosegel svoj 

namen. 
o Udeleţilo se je 37 udeleţencev ob čemer je pohvalna udeleţba 

srednješolcev (Gimnazija Novo mesto) in študentov (Vites). 
o V mesecu aprilu bomo izvedli društveni tematski večer s prof. dr. Kosom 

na tematiko bioloških zdravil. 

 Prisotni so izmenjali mnenja, vezana na stanje glede Univerze v Novem mestu 
(UNM): 

o Nimamo razdelane strategije za postavitev UNM. 
o Lani je bil sprejet sklep o oblikovanju strategije razvoja visokega šolstva, ki 

je bil po zagotovilu ţupana prenesena na PC. 
o Ni celovite medijske podpore doseţkom in korakom do UNM. 
o MONM mora pristopiti k financiranju po pristopu, kot so to naredile ostale 

občine (KK je vloţila 5-6 MIO EUR; BR bo vloţila 4,5 MIO EUR).  
o Potrebno je zagotoviti sredstva za zaposliti profesorjev, ki bodo sodelovali 

pri razvoju programov, delu na projektih….in tako zagotavljali kadrovsko 
osnovo za bodočo UNM. 

o Delo na elaboratih za akreditacijo zavodov in njihovih programov zahtevajo 
veliko dela – ob akreditaciji zavoda je potrebno s strani MONM zagotoviti 
finančna sredstva za plačo dekana in podporno osebje. 

o Animirati je potrebno ţupana za sklic okrogle  mize na temo stanja in 
aktivnosti na področju UNM (organizacijski, kadrovski in prostorski vidiki). 

 


