
 

Zapis seje članov Upravnega odbora UO društva 
Dolenjska akademska pobuda in nadaljnjega skupnega 

sestanka UO DAP s predstavniki regionalnega razvoja 
v naši širši regiji. 
 
Sreda, 12. oktober, 2011. Razvojni center, Podjetniški 
inkubator, Podbrežnik Novo mesto. 
 
 
A. SEJA UO  

(Prisotni zasl. prof. dr. J. Gričar, izr. prof. dr. B. Bukovec,  dr. J. Gabrijelčič, 
izr. prof. dr. M. Ravbar, prof. dr. T. Šolmajer, doc. dr. F. Merzel, prof. dr. M. 

Japelj, odsotna prof. ddr. J. Usenik in doc. dr. A. Gasparič). 
Dnevni red: 

1. pregled dela v letu 2011, 

2. priprava letnega poročila DAP, 
3. dogovor o organizaciji 5. Letnega zbora DAP (oktober, ali november), 

4. izvajanje tematskih večerov, novi predlogi, 
5. organizacija novega posvetovanja»Inovativni pristopi k regijskemu 

razvoju Bele krajine, Dolenjske, Kočevskega in Posavja«, 

6. čezmejna e-regija, v naši regiji (Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko, 
Posavje).  

7. informacija o poročilu o »Zeleni knjigi« z naslovom: Spremeniti izzive 

v priložnosti: na poti k skupnemu strateškemu okviru za 
financiranje raziskav in inovacij v EU, ki jo je sprejel Evropski 

parlament na rednem plenarnem zasedanju (poroča dr. Gričar), 
8. Nahtigalova priznanja, 
9. drugo. 

 
Ad. 1. 
7. marca letos smo uspešno izvedli posvetovanje »Inovativni pristopi k 

regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja«. Letos smo imeli 4. 
seje UO. Aktivno smo organizirali oz. sodelovali pri izvedbi Akademskih 

večerov. Finančne probleme smo uspeli rešiti z dotacijami TPV in MO NM.  
Ad. 2. 
Podrobnosti pripravi M. Japelj v svojem letnem poročilu. 

Ad. 3. 
Dogovorili smo se, da bomo izvedli 5. Letni zbor na Fakulteti za industrijski 

inženiring v četrtek 17. novembra, ob 17. uri. Po končanem letnem zboru 
bo predaval mag. R. Gole, župan Občine Šentrupert. Gospod Gole je povabilo 
M. Japlja že sprejel. Naslov in podrobnosti za predstavitev bo v kratkem 

dostavil M. Japlju.  
Ad. 4. 

Vsi smo si bili enotni, da bomo tudi v letu 2012 izvedli novo posvetovanje 
»Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja«. 
Posvetovanje bo potrebno skrbno zasnovati in jo prilagoditi sedanjim in 



prihodnjim dogodkom, razmeram in razvojnim izzivom v naši širši regiji. 

Predlagamo izvedbo posvetovanje za 5.marec, 2012; od 9. ure do 16.30, kjer 
bodo potekale plenarne sekcije in paneli v prostorih v prostorih 

Podjetniškega inkubatorja Podbrežnik (Podbrežnik 15). Pomoč pri 
organizaciji posvetovanja je načelno že ponudila mag. M. Špec Potočar, 
direktorica Razvojnega centra, Novo mesto. 

Ad. 5. in Ad. 6. 
DAP naj skuša ugotoviti kako bi delovala čezmejna e-regija. V ta 
prizadevanja Dolenjska akademska pobuda lahko vabi široko, vizionarsko in 

akcijsko: župane, direktorje podjetij, direktorje upravnih enot, dekane, 
direktorje razvojnih centrov, poslance, člane pobude v Sloveniji in po svetu. 

Izkoristili bi lahko nove izzive in možnosti pri financiranju raziskav in 
inovacij v EU Naš UO predlaga, da naj teh področjih prevzame bistveno 
koordinacijo in kompetence uveljavljeni ekspert z ta področja naš član UO J. 

Gričar. 
Ad. 7. 

URS je tudi sodelovanjem DAP letos prvič izvedel slavnostno podelitev 
Nahtigalovih. Med dobitniki je najvišje Nahtigalovo priznanje za svoje 
življenjsko delo  

prejel član našega UO zasl. prof. dr. J. Gričar. Vsi člani UO mu iskreno 
čestitamo! 
Ad. 8. 

 Seja našega UO je potekala v ustvarjalne vzdušju in z veliko sinergijo 
medsebojnega sodelovanja.  

 Vsi prisotni se bomo še naprej zavzemali in prizadevali za visoko 
kulturo, etiko in apolitičnost delovanja našega DAP.  

 dr. Janez Gril je v svojem slavnostnem nagovoru ob začetku novega 

akademskega leta, javno izrazil lepo priznanje našemu društvu DAP, 
ko je dejal da izvaja naše društvo DAP zelo plemenito dejavnost in 
aktivnost pri snovanju univerze v Novem mestu.  

 Ko bo izvoljen nov direktor URS ga bo potrebno posebej spodbujati in 
motivirati za sodelovanje z našim DAP.  

 Naš UO in M. Japelj naj proučita možnost izvedbe dekanske 
konference.  

 Vsi v UO in društvu DAP bi se morali še bolj prizadevati za širša »P/R« 
aktivnosti pri javnemu obveščanju (tisk, TV, drugo) o pomembnih 

prizadevanjih in dogodkih na področjih snovanja univerze, šolstva, 
raziskav, razvoja, inovacij in ustvarjalnosti. 

 

B. SKUPNI SESTANEK UO DAP s predstavniki regionalnega 
razvoja v naši širši regiji. 
   o organizaciji novega posvetovanja»Inovativni pristopi k regijskemu 
razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja. 
 

Prisotni: mag. M. Špec Potočar (direktorica RC Novo mesto), Peter Črnič ( 
direktor RIC Bela Krajina), Martin Bratanič (direktor RRA Posavje), Milena 

Glavač (direktorica RC Kočevje, Ribnica), 



 zasl. prof. dr. J. Gričar, izr. prof. dr. B. Bukovec,  dr. J. Gabrijelčič, izr. prof. 

dr. M. Ravbar, prof. dr. T. Šolmajer, doc. dr. F. Merzel, prof. dr. M. Japelj (vsi 
člani UO DAP).  

Obravnavali smo možnosti organizacije novega posvetovanja, ki naj bi ga 
organiziralo naše društvo DAP, v sodelovanju z Razvojnim Centrom in 
predstavniki regionalnega razvoja v naši širši regiji. Predlagam datum 5. 

marec 2012. Na tem posvetovanju bi nadaljevali in razširjali naše osnovne 
zamisli in želje po modernemu in usklajenemu sodelovanju in usklajevanju 
izbranih področij razvojnih aktivnosti v naši širši regiji.  

Naš skupni sestanek je potekal v spodbudnem vzdušju. Mag. M. Špec-
Potočar in vsi prisotni predstavniki regionalnega razvoja v naši širši regiji so 

sprejel predlog našega UO, da bomo skupaj organizirali novo posvetovanje 5. 
marca, 2012. Prvi predlagani naslov posvetovanja naj bo: 
 Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske, 

Kočevskega in Posavja -  prispevek k razvoju Podonavske regije. REGIJA 
ODLIČNOSTI (naslov se še lahko spremeni). 

 
Posvetovanje bo potekalo v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbrežnik 
(Podbrežnik 1), od 9. ure do 16.30. Potekale bodo plenarne sekcije in paneli. 

Predlagamo naslednje panele: 

 župani  

 direktorji podjetij,  

 predstavniki regionalnega razvoja, 

 načelniki upravnih enot,  

 dekani,  

 poslanci. 

 
Na skupnem sestanku smo izbrali zasl. prof. dr. J. Gričarja za 

predsednika programskega odbora, izr. prof. dr. Borisa Bukovca za 
predsednika organizacijskega odbora in mag. M. Špec Potočarjevo za 
voditeljico novega panela (predstavniki regionalnega razvoja). Osnovne 

programske usmeritve in vse preostale odgovorne nosilce ostalih panelov pa 
naj bi tudi čimpreje izbrali. Po enem izmed naših predlogov, naj bi prevzeli 

paneli kar člani našega UO. Lahko pa se dogovorimo še drugače (to 
povzemam po kasnejših informacijah), tako, da vodili vse preostale panele 
izbrani posamezniki iz udeležencev v posameznih panelih. 

 
V Novem mestu, 15. oktobra, 2011 
 

 
Zapisal: prof. dr. Miha Japelj 
 


