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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

  

Sestavil: B. BUKOVEC (dne: 2009-09-16)                    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, prof. dr. Marjan Ravbar 

ODSOTNI:  prof. dr. Gričar Jože, doc. dr. Franci Merzel, prof.dr. Tomaž Šolmajer 
OSTALI PRISOTNI: / 

 
 

 DNEVNI RED 04/2009 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 17.10-17.30 

3. Priprave na letni zbor članov DAP 
 

Vsi člani UO 17.30-18.20 

4. Predlogi in pobude 
 

 18.20-18.30 

 
 

 SKLEPI 04/2009 SEJE UO DAP 

TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

04/2009-1 Iz funkcije tajnika društva DAP se razreši doc. dr. Borisa 
Bukovca in se za novega tajnika imenuje dr. Aleša 
Gaspariča. 

   

04/2009-2 Iz funkcije podpredsednika društva DAP se razreši dr. 
Aleša Gaspariča in se za novega podpredsednika imenuje 
doc. dr. Borisa Bukovca. 

   

04/2009-3 Apelira se župana za sklic delovnega sestanka z 
udeležbo predstavnikov DAP, URS in VS na tematiko 
oblikovanja strateških smernic za doseganje cilja UNM in 
pregleda realizacije planov dela teh institucij. Zaželena je 
tudi prisotnost predstavnikov GZDBK. 

JAPELJ 2009-10-15  

04/2009-4 Preveriti možnost postavitve spletne strani DAP v 
sodelovanju s FIŠ. 

BUKOVEC 2009-10  

04/2009-5 Letni zbor članov DAP bo 22. oktobra 2009 ob 17.00 v 
prostorih Centra biotehnike in turizma Grm (Sevno). Ob 
zaključku zbora bo tematska razprava z naslovom »Izzivi 
upravljanja s podeželjem«. Končni vsebinski potek in 
priprave na izvedbo letnega zbora članov določijo 
predsednik, tajnik in podpredsednik. 

UO 2009-10  

 
 

KOMENTAR K DNEVNEMU REDU  

 
ad. 1 

 

 ZAPADLI SKLEPI UO DAP 

TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

03/2009-1 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 IZVEDENO 

03/2009-2 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 NI ZAPADEL 
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 03/2009-3 Povabiti g. Kosa iz Hiše eksperimentov za jesenski 
animacijski nastop v Novem mestu v jeseni. Kontakt 
vzpostavi dr. Merzel. 

MERZEL 
 

2009-07 
2009-10 

NOVI ROK 

03/2009-4 Skrbništvo za spletne strani je potrebno izboljšati. 
Preveriti možnosti pomoči Infotehne. 

ŠOLMAJER 2009-07 IZVEDENO 

03/2009-5 Skliče se letni zbor članov DAP, ki bo 8. oktobra ob 17.00 
v KCJT. 

JAPELJ 2009-10-08 GLEJ NOV 
SKLEP 

04/2009-05 

 
 

ad. 2 
 

 Uvodoma so se izmenjala mnenja glede  prošnje dosedanjega tajnika DAP dr. Bukovca da se ga 
po dveh letih opravljanje te funkcije zaradi dodatnih obremenitev na delovnih mestih (FOŠ, FIŠ in 
FUDŠ) razreši te funkcije.  Podan in sprejet je bil predlog, da bi tajnik in podpredsednik zamenjala 
funkciji. Po Statutu o tem odloča UO. 

 Glej sklepa 1 in 2. 

 Predsednik je poročal o svojem obisku na Dolenjskem listu. Vodstvo Dolenjskega lista izraža 
pripravljenost za objavljanje vsebin, ki bi jih posredovali iz DAP. Gre za občasno objavljanje 
vsebin in ne za stalne podlistke oziroma tematske strani o šolstvu. 

 S strani vodstva URS so bili podani komentarji o potrebni previdnosti pri sklicu dekanske 
konference, predvsem v kontekstu dejstva, da so nekateri zavodi še v ustanavljanju drugi pa že 
delujejo in da so prioritete ter pričakovanja različna. 

 Ponovno je bilo izpostavljeno aktualno stanje na področju ustanavljanja visokošolskih zavodov na 
našem področju. Izraženo je bilo nezadovoljstvo z dinamiko in stanjem duha na tem področju. 

 V naši regiji se ne čuti zadostne sistematične in učinkovite podpore odgovornih inštitucij za razvoj 
visokega šolstva (VS, URS) kot tudi ne lokalne skupnosti. 

 Glej sklep 3. 
 

ad.3 
 

 Predsednik DAP predlaga letni zbor članov DAP 2009-10-22 ob 17.00 in sicer v prostoru Centra 
biotehnike in turizma Grm in sicer v Sevnu. Komunikacija z vodstvom Centra je opravljena. 
Izražena je pripravljenost in velika naklonjenost pri izvedbi letnega zbora. To bi lahko bila dobra 
praksa tudi za naslednje zbore, torej da bi se srečali pri ključnih nosilcih razvoja visokega šolstva v 
naši regiji. 

 Po koncu letnega zbora članov bi izvedli še posvet – tematski večer na tematiko upravljanja s 
podeželjem. Predstavi naj se projekt Fakultete za upravljanje s podeželjem in predavanje 
vodilnega strokovnjaka s tega področja. 

 Komentirana je bila realizacija letnega programa. Program dela za naslednje obdobje naj 
povzema strukturo dosedanjega. 

 Glej sklep 5. 
 

Program dela DAP za obdobje 01.10.2008 do 30.09.2009 
(pregled realizacije) 

ZAP. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 
REALIZACIJE 

1 Uveljavljanje skupne strategije pri 
ustanavljanju dolenjske univerze 

UO stalna 
naloga 

TEKOČE 

2 Letna konference –simpozij DAP na tematiko: 
DBK-Učeča se družba 

UO 05. 2008 NI IZVEDENO 

3 Društveni tematski večeri 
 

UO kvartalno IZVEDENO 

4 Sodelovanje s študenti in dijaki UO  stalna 
naloga 

IZVEDENO 

5 Prisotnost na vseh javnih dogodkih, povezanih 
s problematiko oziroma razvojem šolstva 

Člani UO stalna 
naloga 

IZVEDENO 

6 Ažuriranje spletnih strani DAP Podpredsednik 
UO 

stalna 
naloga 

IZVEDENO 

7 Obveščanje članov o aktualnih dogodkih preko 
elektronske pošte (Elektronske novice DAP) 

Tajnik UO kvartalno IZVEDENO 

8 Mesečni sklic UO DAP 
 

Predsednik 
UO 

mesečno IZVEDENO 
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 9 Publiciranje v medijih  UO stalna 
naloga 

TEKOČE 

10 Nove oblike delovanja DAP Podpredsednik 
UO 

 DELNO 
IZVEDENO 

11 Izvedba letnega zbora članov društva 
 

UO 10.2009 IZVEDENO 

 
 
 

Predlog program dela DAP za obdobje 01.10.2009 do 30.09.2010 
(pregled realizacije) 

ZAP. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 
REALIZACIJE 

1.  Uveljavljanje skupne strategije pri 
ustanavljanju dolenjske univerze 

 stalna 
naloga 

 

2.  Društveni tematski večeri 
 

 kvartalno  

3.  Svetovanje študentom in dijakom   stalna 
naloga 

 

4.  Prisotnost na vseh javnih dogodkih, povezanih 
s problematiko oziroma razvojem šolstva 

 stalna 
naloga 

 

5.  Ažuriranje spletnih strani DAP  stalna 
naloga 

 

6.  Obveščanje članov o aktualnih dogodkih preko 
elektronske pošte (Elektronske novice DAP) 

 kvartalno  

7.  Mesečni sklic UO DAP 
 

 mesečno  

8.  Publiciranje v medijih   stalna 
naloga 

 

9.  Izvedba letnega zbora članov društva 
 

 10.2009  

 
ad.4 

 

 Pod to točko ni bilo posebne razprave 
 
 

Naslednja seja UO DAP bo po letnem zboru. Datum bo sporočen naknadno. 


