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ZAPISNIK 03/2009 SEJE UPRAVNEGA ODBORA (UO)  (dne: 2009-06-23)                    
 

 
 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

  

Sestavil: B. BUKOVEC (dne: 23. junij, 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, doc. dr. Franci, Merzel, prof.dr. Tomaž Šolmajer 

ODSOTNI:  prof. dr. Gričar Jože, prof. dr. Marjan Ravbar 
OSTALI PRISOTNI: / 

 
 

 DNEVNI RED 03/2009 SEJE UO DAP NOSILEC TERMIN 

1. Pregled realizacije sklepov pretekle seje UO DAP Japelj 18.00-18.10 

2. Aktualna dogajanja v preteklem obdobju 
 

Japelj 18.10-18.30 

3. Pristop za izboljšanje dela DAP 
 

Vsi člani UO 18.30-19.20 

4. Predlogi in pobude 
 

 19.20-19.30 

 
 
 

 SKLEPI 03/2009 SEJE UO DAP 

TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOR
EN 

ROK OPOMBA 

1 Z vodstvom Dolenjskega lista se opravi razgovor o 
možnosti stalnega izhajanja posebne strani z naslovom 
»Šolstvo in znanost«. 
Animacijski razgovor opravi dr. Japelj. 

JAPELJ 2009-07  

2 UO DAP v letošnji jeseni oziroma po uradnem imenovanju 
dekanov oziroma v.d. dekanov FINI in FUP skliče 
dekansko konferenco. 
Animacijski razgovori za udeležbo se izvedejo v mesecu 
juniju in juliju.  

JAPELJ 
GASPARIČ 

MERZEL 
 

2009-11  

3 Povabiti g. Kosa iz Hiše eksperimentov za jesenski 
animacijski nastop v Novem mestu v jeseni. Kontakt 
vzpostavi dr. Merzel. 

MERZEL 
 

2009-07  

4 Skrbništvo za spletne strani je potrebno izboljšati. 
Preveriti možnosti pomoči Infotehne. 

ŠOLMAJER 2009-07  

5 Skliče se letni zbor članov DAP, ki bo 8. oktobra ob 17.00 
v KCJT. 

JAPELJ 2009-10-08  

 
 

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 

NI IZVEDENO 
GLEJ NOV 

SKLEP 
03/2009-01 

 

07/2008-3 Skrbniki oblikujejo zasnove koncepta za svoje aktivnosti in ČLANI UO 2008-12-17 NI IZVEDENO 
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 jih predstavijo na naslednji seji UO. 2009-03-10 
2009-05 

SKLEP NI VEČ 
AKTUALEN 

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 

NI IZVEDENO 
SKLEP NI VEČ 

AKTUALEN 

 
 

ad. 2 
 

 V mesecu maju je bil razširjen sestanek predstavnikov visokega šolstva naše regije pri županu 
MONM na tematiko vzpostavitve UNM. Vsebina je bila namenjena seznanitvi s stanjem in vizijo 
razvoja visokega šolstva v naši regiji. Sestanek se je zaključil brez konkretnih sklepov oziroma 
obljub. Zapisnik sestanka še ni izdelan. 

 Z namenom pospešitve aktivnosti na področju vzpostavitve UNM je bila podana pobuda za 
oblikovanje »dekanske konference«: 

o Ideja je bila sprejeta z veliko naklonjenostjo. 
o Povezovanje v naši regiji na tej ravni je potrebno in obeta boljšo koordinacijo pri 

kreiranju akademskega prostora v naši regiji. 
o Delovati naj bi začela čim prej, da bi se lahko aktivno vključila v kreiranje nove 

visokošolske zakonodaje ter zagotavljanje čim boljših pogojev za delovanje UNM.  
o Dekansko konferenco bi sestavljali vsi dekani fakultet v naši regiji, ki bi za to izkazali 

interes (VŠUP, VITES, VŠZ, FIŠ, FOŠ, FINI, FUP). 
o Potrebno je temeljito razmisliti o pristojnostih te konference in njenih razmerjih do 

lokalne skupnosti ter vlade. 
o DAP je najbolj poklican za ustanovni sklic dekanske konference. 
o Glej sklep 2. 

 Ponovno je bilo izpostavljeno vprašanje izgradnje univerzitetnega kampusa oziroma reševanje 
prostorske problematike za potrebe UNM, kjer še ni očitnih premikov, niti trdnih obljub. Izgradnja 
kampusa v Drgančevju se odmika, na vidiku so parcialna reševanja kratkoročne prostorske 
problematike. 

 
 

ad. 3 in 4 
 

 MONM bi  morala ob akreditaciji posameznega zavoda zagotoviti sredstva za zaposlitev dekana 
fakultete, kar bi pripomoglo k bolj učinkovitemu delu pri akreditaciji programov in zagon fakultete. 

 Podana je bila pobuda za oblikovanje strani v Dolenjskem listu, kjer bi po analogiji strani za kulturo 
bila namenjena za sprotno in sistemsko obveščanje javnosti o dogajanjih iz področja šolstva in 
znanosti. Glej sklep 1. 

 Povabiti g. Kosa iz Hiše eksperimentov za jesenski animacijski nastop v Novem mestu v jeseni. 
Glej sklep 3. 

 Spletna stran DAP je neažurna in potrebna posodobitve. Določiti je potrebno novega skrbnika. 
Glej sklep 4. 

 Približuje se mesec oktober, ko je potrebno sklicati letni zbor članov. Glej sklep 5. 

 Tajnik DAP dr. Bukovec je podal prošnjo, da se ga po dveh letih dela na letnem zboru članov 
razreši iz te funkcije. Novega tajnika predlaga predsednik izmed članov UO DAP. 

 
 

Naslednja seja UO DAP bo neposredno pred letnim zborom. Datum bo sporočen naknadno. 


