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ZAPISNIK 01/2010 SEJE UPRAVNEGA ODBORA (UO)  (dne: 2010-02-24)                    
 

 
 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
 

Sestavil: A. GASPARIČ (dne: 24. februar, 2010)                    Potrdil: M. JAPELJ                       
        
Dostavljeno (e-mail): člani UO DAP, arhiv DAP 

 

PRISOTNI: prof. dr. Janez Usenik, doc. dr. Boris Bukovec, doc. 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 01/2010 SEJE UO DAP NOSILEC TERMIN 

1. Pregled realizacije sklepov pretekle seje 
UO DAP 

Japelj 17.00-17.10 

2. Poročanje o posvetovanju z ministrom 
Golobičem (doc. dr. Bukovec) 

Bukovec 17.10-17.20 

3. Okvirni načrt bodočih akcij DAP: predlogi 
za širjenje idej DAP – komuniciranje s 
poslanci DBK ter obveščanje javnosti 
(spletna stran, časopisi, revije). 

 17.20- 17.35 

4. Izhodišča za organizacijo posveta o 
nadaljnjem razvoju univerze v Novem 
mestu. 

 17.35-17.40 

5. Razno  17.40-17.55 
 
 

 SKLEPI 01/2010 SEJE UO DAP 

TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

01/2010-1  Dogovorimo sestanek s poslanci DBK na temo univerze v 
Novem mestu. 

M. Japelj April 
2010 

 

02/2010-1 Na naslednjem sestanku UO DAP bo edina 
točka dnevnega reda organizacija posveta o 
nadaljnjem razvoju univerze. Predlagamo, da 
koncept pred objavo programa posveta 
preučimo in uskladimo (URS in DAP). 

UO DAO 24. 3. 
2010 

 

03/2010-1 Prof. dr. Novaka povabimo ter prosimo, da na 
UO DAP predstavi svoja stališča v zvezi z 
ustanavljanjem fakultet ter univerze v Novem 
mestu. 
 

UO DAP April 
2010 

 

04/2010-1 Dr. Mojco Novak (Agencija za kakovost 
visokega šolstva), povabimo na enega od 
naslednjih akademskih večerov v Novem mestu, 
da nam predstavi svoje delo ter usmeritve.  
 

M. Japelj  Predvidom
a maja  
2010. 

 
 

KOMENTAR K DNEVNEMU REDU  

 
ad. 1 
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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

  ZAPADLI SKLEPI UO DAP 

TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

 Od nerealiziranih sklepov ostaja odprto 
predvsem pisanje prispevkov v smislu 
obveščanja ter osveščanja javnosti o ciljih DAP 
ter o pomenu univerze v Novem mestu. 
 

Japelj, 
Gasparič 

TEKOČE 
 

NOVI ROK 
Glede na 
možnosti 
ospiranja strani 
namenjene 
šolstvu ali 
društvenim 
novicam v 
Dolenjskem listu 

 

 

Add2.: Doc dr. Boris Bukovec, ki se je udeleţil posvetovanja z ministrom Golobičem, 
je poročal o glavnih poudarkih tega srečanja. Do konstruktivne izmenjave mnenj na 
posvetovanju ni prišlo. Pripomb oz. predlogov našega DAP (sporočila M. Japelj) na 
posvetu niso obravnavali. 
Zaskrbljujoče je, da so se na tem srečanju ponovno pokazali interesi posameznikov 
in skupin, ki delujejo izrazito v nasprotju z idejami DAP o razvoju fakultet ter 
njihovemu zdruţevanju v univerzo na Dolenjskem.  
 
 
Add 3.: UO DAP zato predlaga srečanje s poslanci Dolenjske in Bele krajine 
(Brunskole, Kek, Ţnidaršič, Gril, Veber) v Ljubljani, kjer bi jih prosili za načelno 
podporo pri realizaciji Univerze v Novem mestu ter za aţurne informacije o politiki 
ustanavljanja ter financiranja univerzitetnega zobraţevanja. 
Podporo pri organizaciji tega srečanja je ţe ponudil dolenjski poslanec Kek. 
 
Podporo v smislu ustanavljanja univerze na Dolenjskem poiščemo pri čim širšem 
krogu ţupanov Dolenjske in Bele krajine. Za način komunikacije ter konkretne cilje, ki 
jih ţelimo s tem doseči, se bomo dogovorili do maja 2010 (UO DAP).  
 
Spletna stran DAP: 
Za obogatitev  spletne strani z novimi vsebinami in informacijami, po dogovoru z dr. 
Rodičem skrbimo prof. dr. Miha Japelj (predsednik DAP) ter doc. dr. Boris Bukovec in 
doc. dr. Aleš Gasparič kot podpredsednik in tajnik DAP. 
Gospod Vidmar bo izbrane vsebine DAP ponudil tudi na spletni strani Društva Novo 
mesto.  
Predlagamo, da se z uredništvom Dolenjskega lista dogovorimo o strani, namenjeni 
zanaosti in šolstvu na Dolenjeskem. Druga opcija za objavo ključnih vsebin, ki jih ţeli 
DAP posredovati čim širši javnosti, pa je rubrika »Društvene novice«.  
 
Add 4.: Na naslednjem sestanku UO DAP bo edina točka dnevnega reda 
organizacija posveta o nadaljnjem razvoju univerze. Predlog, oziroma koncept  
programa pripravi doc. dr. Rončevič. Predlagamo, da koncept pred objavo programa 
posveta preučimo in uskladimo (URS in DAP). Termin : 24. 3. 2010. 

 
 

Add 5.: 
 
Dekani fakultet v Novem mestu usklajujejo koncept ter pripravljajo izhodišča za 
vzpostavitev partnerskega odnosa med FIŠ, FOŠ, FUP in FINI. 
 
 

 


