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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
 

Sestavil: B.Bukovec (dne: 17. novembra, 2010)                  Potrdil: M. JAPELJ                       
        
Dostavljeno (e-pošti): člani UO DAP, arhiv DAP 

 

PRISOTNI: prof. dr. Miha  Japelj, prof. dr. Jože Gričar, prof. ddr. Janez Usenik, doc. 
prof.dr. Tomaž Šolmajer, doc. dr. Franci Merzel, dr. Boris Bukovec, dr. 
Janez Gabrijelčič,  

ODSOTNI: prof. dr. Marjan Ravbar, doc. dr. Aleš Gasparič 

 
 
Dnevni red - opomnik: 
 
1. razprava o izvedenemu 4. Letnem mu zboru DAP - pregled zapisnika in sklepov, 
2. če je res, da je v celotni dodani vrednosti države Slovenije delež gospodarsko 

razvitega Novega mesto kar 40% potem to pomeni, da Novemu mestu ni potrebno 
ničesar prositi v Ljubljani (npr. fakultete, inštituti, univerza, razvojni projekti,…), 
ampak moramo ustanovitev naše nove univerze v Novem mestu (četrte, ali pete!) 
to od Ljubljane tudi zahtevati, to dejstvo moramo jasno izražati povsod in takoj in 
odločno vplivati na vse občine v JV Sloveniji občino in našo zbornico, 

3. kakšne so lahko aktivnosti DAP pri imenovanju novega predsednika in članov 
Sveta za razvoj za JV Slovenijo, pri izbor moraj(m)o upoštevati etične in moralne 
vrednote predlaganih in zlasti predanosti razvoju naše regije, 

4. imenovanje člana za Sveta Nahtigalovih priznanj, 
5. akcija UO pri pridobivanju novih članov DAP, predlagamo da se v naš DAP 

včlanijo vsi poslanci in vsi župani iz naše JV regije in vsi novi mladi doktorji 
znanosti iz naših krajev (Krkini nagrajenci, kandidati za Nahtigalova priznanja m 
vsi drugi), 

6. kaj bo z Univerzitetni kampusom (kratkoročno in dolgoročno), kakšne so 
perspektive že odobrene lokacije, od ustanovitelja moramo zahtevati u poslovni 
načrt za ustanovitev univerze Novo mesto, od investitorja pa investicijski elaborat 
za izgradnjo kampusa v Drgančevju, 

7. kako deluje Tehnološki center in kakšne bodo nove kompetence Razvojnega 
centra, 

8. kako načrtovati in izvajati strategijo nadaljnjega razvoja univerze in visokega 
šolstva v naši regiji, kdo in kako naj organizira posvet ali simpozij o razvitosti 
šolstva na sploh in njegovih perspektivah, 

9. kako spodbujati in tudi ustanavljati raziskovalne organizacije na Dolenjskem in v 
Beli krajini, 

10. intenzivnejše prizadevanje za objavljanje v vseh lokalnih medijih, 
11. stalno izpopolnjevanje naše spletne strani , objavljati moramo številne nove stvari 

in pomembne informacije, nadaljevati z DAP Informatorjem, 
12. zelo aktivno moramo sodelovati pri dokončnem razčiščevanju odnosov, razmerij in 

odgovornosti med URS in VS, 
13. program DAP za naslednje leto,  
14. priprava »udarne« objave za vse naše medije o pomembnih dosežkih DAP, apelih 

in o sklepih DAP na 4. Letnem zboru DAP,  
15. sporočilo prof. dr. J. Gričarja o mednarodni konferenci: »Prilagodljivost družbe: 

Povezana politika tveganja, odziva in obnove ter upravljanja", ki je bila v Zurichu 
(First Conference on Community Resiliency: Integrated Risk, Response, and 
Recovery Policy and Management. International Perspectives across Multiple 
Scales),  

16. razno.  
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 SKLEPI 08/2010 SEJE UO DAP 
TEK. 
ŠT. 

AKTIVNOST ODGOVOREN ROK OPOMBA 

1.  Izvede se sestanek predstavnikov UO DAP pri županu 
MONM, kjer se izpostavi: 

 predstavnik UO DAP se imenuje v novo sestavo 
Regijskega razvojnega sveta  

 skliče naj se svet regije in poda zahteva po dinamiziranju 
dela Regijskega razvojnega sveta, ki se naj dobi 
verodostojnega predsednika in program dela, ki bo 
razvojno naravnan in ki bo vseboval UNM 

 ali se z graditvijo športne dvorane v Drgančevju krni 
projekt UNM 

 izdelava elaborata in poslovnega načrta za kampus 
Drgančevje 

 izvedba posveta o UNM 

   

2.  UO imenuje prof. ddr. Janeza Usenika za  člana Sveta 
Nahtigalovih priznanj kot predstavnika DAP 

   

3.  Dekane fakultet, s sedežem v naši regiji se s posebnim 
dopisom pozove k animaciji včlanitve članov njihovih 
akademskih zborov v DAP 

   

4.  Obstoječe in prejšnje župane občin naše regije s posebnim 
dopisom pozove k včlanitvi v DAP 

   

5.  Zagotoviti udeležbo predstavnikov DAP na prvem naslednjem 
sklicu Sveta regije in Regijskega razvojnega sveta 

   

6.  Na eno naslednjih sej ali na poseben akademski večer se 
povabi direktorico RCNM (ga. Mojca Špec), da predstavi 
tekoče projekte, ki sovpadajo z UNM, oziroma so namenjeni 
izboljšanju povezljivosti med podjetji in fakultetami 

   

7.  Nadaljevati z izdajanjem Informatorja DAP, kjer se v polletni 
frekvenci poda kronologija dogodkov 

   

8.  Spletne strani DAP dopolniti s povezavami na sorodne 
inštitucije 

   

9.  Zaprositi FIŠ za pomoč s strani študentov pri admnistriranju in 
izboljšavi spletnih strani DAP 

   

10.  Poslati dopis relevantnim institucijam, da na spletnih straneh 
vzpostavijo povezavo s spletno stranjo DAP 

   

11.  V spomladanskem času se izvede posvet oz. konferenca z 
naslovom: Inovativni pristopi k razvoju regije DBK: Prispevek k 
ustvarjanju UNM. 
UO DAP prevzame vlogo programskega odbora, kot 
sodelujoče pa se povabi vse dekane fakultet, da predstavijo 
svoje vizije. Izda naj se priložnostni zbornik. Povabi naj se 
eminentne tuje strokovnjake. Izvedba v obliki panelov in čim 
več razprave. 

   

 
 
Komentar prof. dr. Gričarja k sklepu 10:  
 

Inovativni pristopi k razvijanju Dolenjske in Belokranjske regije: Prispevek k 
ustvarjanju Univerze v Novem mestu  

 

Pomlad 2011 
 

 

 

Inovativno čezmejno e-poslovanje in medregijsko sodelovanje  
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Regija je področje bližnjih držav, katerih organizacije intenzivno medsebojno 
poslujejo, izmenjujejo blago in opravljajo storitve, ljudje pa veliko potujejo. Na podlagi 
izkušenj večjih podjetij ugotavljamo, da gre za geografsko področje 200 do 500 
kilometrov okoli mesta opazovanja. Ko bodo ljudje v organizacijah držav regije v 
medsebojno povezanih procesih pri svojem delu pretežno uporabljali e-tehnologije, 
bo mogoče govoriti o čezmejni e-regiji. Ocenjujemo, da je vzpostavitev e-regije 
pomembna za zagotavljanje njene konkurenčne prednosti. 
  
Nastajanje e-regij je treba organizirati. Organizirati je treba medregijsko e-
sodelovanje. Potrebno je povezovati organizacije vseh vrst. Ta prizadevanja so za 
Slovenijo kritično pomembna. Za njih bo potrebno izobraževati strokovnjake različnih 
usmeritev, ki bodo usposobljeni za nove pristope dela s poudarjeno usmeritvijo 
uporabnikov proizvodov in storitev. 
  

 

Pospešeno uvajanje e-poslovanja je pomembno za organizacije v Sloveniji in njihovo 
čezmejno povezovanje; na primer v okviru Podonavske regije. Primera sta pobudi - 
Inovativnost za kakovost  življenja, Slovenija - živi laboratorij 
(http://SloveniaLivingLab.si) in European Initiative: Danube Region on the eSilk & 
eAmber Roads (http://eLivingLab.org/CrossBordereRegion/EuropeanInitiativeAmber&SilkRoads).  

 

 

Prilagodljivost skupnosti v primerih velikih nesreč 
 

 

V primeru velikih nesreč je potrebno zagotavljati hitre odzive na nesrečo za 
odpravljanje posledic, kar je zahtevna interdisciplinarna naloga. Še bolj zapleteno je 
celostno vzpostavljanje prvotne skupnosti. Zato velja usmeriti pozornost v 
zagotavljanje prilagodljivost skupnosti s povezovanjem politike tveganja, odziva in 
obnove ter upravljanja (gl. First Conference on Community Resiliency: Integrated 
Risk, Response, and Recovery Policy and Management. International Perspectives 
across Multiple Scales. Organized by the Center for Technology, Security, and Policy 
– CTSP, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, Swiss Re Centre 
for Global Dialogue Zurich, Switzerland, October 25-26, 2010). V povezavi s tem pa 
se razvija disciplina boja proti računalniškemu kriminala (gl. 1st Meeting of Directors 
of Criminal Police, Bohinj, Slovenia, November 3, 2010).  

 

http://slovenialivinglab.si/
http://elivinglab.org/CrossBordereRegion/EuropeanInitiativeAmber&SilkRoads

