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v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto
vabi na

četrto posvetovanje

Kaj bo Univerza v Novem mestu
ponudila gospodarstvu in regiji
v okviru Inovativnih pristopov k regionalnemu razvoju Bele
krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja

26. marca 2014 med 16.00 in 19.00

v banketni dvorani Gostišča na trgu – Hiše kulinarike in turizma
na Glavnem trgu 30 v Novem mestu

Društvo Dolenjska akademska pobuda že več kot dvajset let vlaga napore, dobro voljo in
entuziazem v načrtovanja in prizadevanja v akcijah za ustanovitev Univerze v Novem mestu,
ki bi s svojim delovanjem pokrivala celotno jugovzhodno regijo, t.j. Belo krajino, Dolenjsko,
Kočevsko-Ribniško in Posavje. Od leta 2011 dalje so del teh naporov tudi letna
posvetovanja na osrednjo temo umeščanja univerze v jugovzhodno regijo. Ugotovitve
vsakega posvetovanja so bile zbrane in objavljene v memorandumih, ki jih vsako leto
pošljemo na skoraj 600 naslovov.
Osrednje ugotovitve dosedanjih posvetovanj so bile naslednje:
- ustanovitev in uspešno delovanje Univerze v Novem mestu postaja pomemben pogoj
za nadaljnji razvoj regije (2011);
- načrtovana univerza ima dobre možnosti za čezmejno sodelovanje (2012), ki so se z
vstopom Hrvaške v Evropsko unijo še povečale;
- kljub vloženim naporom ti še niso obrodili sadov, saj se akterji razhajajo pri odločanju
o ustanovitelju univerze, vendar je večina za državno univerzo (2013), zato se bodo
aktivnosti nadaljevale v tej smeri.
Kljub različnim poudarkom je bila na posvetovanjih vedno prisotna zamisel, da morajo biti
napori za ustanovitev Univerze v Novem mestu tesno povezani s potrebami regionalnega
gospodarstva. V tej smeri smo razvili tudi idejo o vsebini letošnjega posvetovanja z naslovom
kaj bo Univerza v Novem mestu ponudila gospodarstvu in regiji. Za osvetlitev te zamisli
iz različnih perspektiv – univerze in gospodarstva – smo na posvet povabili strokovnjake iz
akademskega prostora in gospodarstva, in sicer mag. Majdo Androjna, dr. Japca Jakopina
in prof. dr. Vojteha Leskovška.

Mag. Majda Androjna je generalna direktorica slovenskega oddelka podjetja Duropack v Brestanici
in Logatcu od leta 2003 dalje. Kot diplomirana univerzitetna inženirka je leta 1992 začela svojo
uspešno kariero v podjetju Duropack-Tespack, d. o. o. najprej kot vodja oddelka za informatiko,
kasneje pa kot kontrolor. V obdobju 2000 do 2003 je bila generalna direktorica podjetja Nil d. o. o. v
Ljubljani.
Dr. Japec Jakopin je ustanovitelj Seaway. Z bratom Jernejem že več kot trideset let uspešno deluje
na področju konstruiranja in izdelovanja plovil (jadrnice, jahte in čolni), za kar je podjetje Seaway
prejelo že več kot trideset prestižnih nagrad – ena zadnjih je The Royal Thames Mansure Trophy
(marec 2013). Seaway je v zadnjih letih posebno uspešno – in večkrat že nagrajeno – podjetje na
področju razvoja 'zelenega' čolna iz serije Greenline Hybride.
Prof. dr. Vojteh Leskovšek je zaposlen na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije kot vodja
laboratorija za vakuumsko toplotno in kemotermično obdelavo. Svojo profesionalno pot je začel leta
1977 v IMV Novo mesto (do 1986) na različnih vodstvenih položajih. Rezultate svojega raziskovalnega
dela je oplemenitil v štirih patentih; predava na Univerzi na Reki in Mednarodni podiplomski šoli Jožef
Štefan. Leta 2008 je prejel priznanje za pogosto citirani članek v obdobju 2005 - 2010 s področja
toplotne in mehanske obdelave (Vacuum, 2006). Je ustanovitelj in predsednik Slovenskega društva za
toplotno obdelavo in v obdobju 2013/14 predsednik Inženirske akademije Slovenije.
,
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UVODNI DEL
15.30

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

16.00

UVODNI POZDRAVI
prof. ddr. Janez Usenik, predsednik Dolenjske akademske pobude
mag. Mojca Špec Potočar, podžupanja Mestne občine Novo mesto
prof. dr. Miha Japelj, častni predsednik Dolenjske akademske pobude

16.15

UVODNE PREDSTAVITVE

prof. dr. Vojteh Leskovšek:
Slovenija potrebuje novo vizijo gospodarstva in družbe
mag. Majda Androjna: Kaj potrebuje industriija od raziskovalnih inštitutov
dr. Japec Jakopin: Zavihajmo rokave

Moderacija: izr. prof. dr. Mojca Novak
RAZPRAVA
17.45

Moderacija: izr. prof. dr. Mojca Novak

ZAKLJUČEK
19.00

SKLEPNE MISLI IN ZAKLJUČEK POSVETOVANJA
prof. ddr. Janez Usenik, predsednik Dolenjske akademske pobude

Programski in organizacijski odbor:
prof. ddr. Janez Usenik – predsednik
izr. prof. dr. Boris Bukovec
doc. dr. Aleš Gasparič
dr. Janez Gril
prof. dr. Miha Japelj
doc. dr. Franci Merzel
izr. prof. dr. Mojca Novak
izr. prof. dr. Janez Povh
doc. dr. Tomaž Savšek
Slavka Štemberger

