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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV VŠUP 

ANKETIRANJE ZADOVOLSTVA ŠTUDENTOV 

 
 

Sestavil: A. GASPARIČ (dne: 14. marec, 2011)                    Potrdil: M. JAPELJ                       
        
Dostavljeno (e-mail): člani UO DAP, arhiv DAP 

 

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

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

 
 

 DNEVNI RED 02/2009 SEJE UO DAP NOSILEC TERMIN 

1. Povzetek dogodkov v zvezi s 
Posvetovanjem, Inovativni pristopi k 
regijskem razvoju Bele krajine, Dolenjske, 
Kočevskega in Posavja ki ga je 
organiziralo društvo DAP 7. 3. 2011 
 

Panelisti: 
M. Japelj, J. 
Gabrijelčič,  
J. Gričar, J. 
Usenik, B. 
Bukovec,  

18.00-19.00 

2. Dogovor o distribuciji MEMORANDUMA  O 

UNIVERZI REGIJE Bela krajina, Dolenjska, 

Kočevsko, Posavje  

 

UO DAP 19.00-20.30 

3. Obravnavanje dopisa FINI glede 
nesoglasij z vodstvom VITES 

UO DAP 20.30– 20.50 

    

    

 

 
Add1.:  
M. Japelj je pohvalil vse vodje panelov (J. Gričar, J. Usenik, J. Gabrijelčič) za njihovo 
izredno aktivno sodelovanje in angažiranje pri pripravi gradiva za izvedbo 
posvetovanja. V februarju so se večkrat sestajali in dopisovali za končno pripravo 
ustrezne dokumentacije, ki jo je vzorno dokončno oblikoval B. Bukovec. 
28. februarja j potekal uspešna novinarska konferenca, kjer je aktivno sodeloval tudi 
na član DAP J. Pogoršek. 
 
V UO smo vsi ocenili, da je bila udeležba in celotna izvedba »Posvetovanja« 
odmevna in zelo uspešna. Vsi prisotni na tem posvetovanju so bili prepričljivo enotni 
in soglasni, da je potrebno boljše in učinkovitejše medsebojno povezovanje v širši 
regiji. Ustvarjanje realnih pogojih za ustanovitev enovitega in samostojnega 
univerzitetnega prostora pa nujnost za uspešen nadaljnji razvoj regije. 
 
J. Gričar je poudaril, da je Memorandum izredno pomembna publikacija - dokument, 
ki povzema izražena mnenja ter namere panelistov s skupnim sporočilom, da razlogi 
za ustanovitev univerze v regiji nedvomno obstajajo. Zelo pomembno je tudi 
opažanje, da se je naklonjenost zainteresirane javnosti iz leta 2010 do 2011 opazno 
povečala.  
 
M. Japelj in J. Gričar naj bi se sestala z mag. Špecovo z namenom, da bi organizirali 
sestanek direktorjev regijskih centrov na temo novega posvetovanja DAP v letu 
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2012. Informativni sestanek naj bi organizirali konec maja 2011. Na sestanku (v 
maju) , bi predstavili bistvene sklepe in smernice iz našega Memoranduma in se 
dogovorili za nadaljnje sodelovanje. Sestanek bi poskusili izkoristiti tudi za srečanje z 
novinarji in za našo promocijo pri ustanavljanju univerze v regiji. 
 
M. Japelj je povedal, da je na Vašem kanalu predviden termin za okroglo mizo s 
panelisti Posvetovanja. Datum še ni določen. Obenem je člane UO DAP pozval, naj 
za časopise in revije pripravimo članke v smislu promocije univerze v regiji. 
 
Add2.: Dogovorili smo se, komu in katerim inštitucijam bomo distribuirali 
Memorandum. Čim več izvodov bomo distribuirali posamezni člani UO DAP. 
 
Add3.: Na UO DAP 12. 4. 2011 smo ugotovili, da ukrepi prof dr. Novaka proti 
Fakulteti za industrijski inženiring (FINI) ni v skladu z njegovimi izjavami v 
Memorandumu o univerzi regije. Menimo, da je tako delovanje izrazito 
neproduktivno. J J. Usenik naj pripravi osnutek odgovora DAP za P. Novaka. 
Razno 
 
Pošto, ki prihaja na naslov DAP, Seidlova 1, je treba prekovertirati ter poslati na 
naslov predsednika DAP, M. Japelj, Trdinova 14 c. 
 


