
1askupno univeľzo od Kolpe do Sotle
POSVET DOIEilJSKE AKADETTSKE POBUDE

Posvet Dolenjske akademske
Visokošolske aktelje povezal

pobude pokazal na nujnost sodelovanja, ki lahko vodi tudi v združevanje -

šele'skupnisovražnik* - Bogoviě: Težišče sodiv Novo mesto

I{OVO tlESTO - PovezovanJe
vlsokošotskih zavodov v legfil
|e možno, zaže|eno In celo
nuJno, sal lahko le skupnl
nastop v odnosu do Llubllane
pltpelje do hltle|šega lałoJa
vlsokega šolstva v ľeg[l' v
povezanl vIsokošolskl sfell pa

bI veě Intelesa našlo tudl
tuka|šnJe gospodalstvo. S temI
besedaml lahko povzamemo

ugotovltve celodnevnega
posvetovanJa, kl ga le v
ponedellek v Novem mestu
prlpravlla Dolenlska
akademska pobuda.

Da se ľegi|a med Kolpo in
Sotlo srečuje s pomanjkanjem
in oďivom visoko izobraŽenih
kadroĺ gospodarstveniki in
politĺki ugotavljajo że lep čas'
Na Dolenjskem oz. v Novem
mestu so se izziva lotili z usta-
navljanjem samoniklih visokih
Šol ĺn fakultet, v Posavju pa so
se pľi razvoju visokega Šolstva
naslonili na mariboľsko univer-
zo' Akot je međ dľugimi pouda-
ľil kľški Župan in poslanec Franc
Bogodč, prihaja cas, ko bo tre-

bá vse faku]tete v regţi zaćeti
povezovati v šašo izobraŽeval-
no in raziskovalno mreŽo' 'Za-
vedamo se, da sta obe kľŠki fa-
kulteti del šiľŠega mozaĺka, ka-
terega teżiŠče sođi v Novo me-
sto," pravi Bogovĺč, ki cilj teh
pľizadevanj tako kot ostďividi
v skupni ľegijski univerzi'

A pot do nje vodi pľek boljšega
sodelovanja visokošolskih zavo
dov, kot smo mubilipľiča doslej.

To velja tudi za oba novomeška
nosilca ľazvoja visokega šolstva
- VisokoŠolsko srediŠče na eni
teľ Univerzitetno in ľaziskova,lno
srediŠče na dľugi strani' 'To so
delovanje doslej nibilo nazaÄo-
sti visoki ravni, čemur je botľo
valo pľedvsem medsebojno ne
zaupanje. A odnosi se izboljšuje
jo, k temu pa je veliko pľipomo-
gel tudi 'zunanji sovraŽnik,' ki
ĺe stľnil naše vľste," pravi dekan
Faku]tete za or gaĺizaciiske štu-

dije Boris Bukovec.

'Skupni sovľaŽnik" ni seveda
nihče dľug kot ministľstvo za
visoko Šolstvo, ki, kot sodiio raz-
pravljavci, s svojimiorgani zavi-

ľa proces decentralizaciie vĹ
sokega šolstvapľi nas. "Univer-
zitetni ka,mpus, kot je zamiŠljen
v Drgančevju, bi bi] naše velika
konkurenčna prednost, zato
smo marsikomu trn v peti,. pľa-
vi Bukovec, sicer eden od orga-
nizatorjev srecanja. Tega oce-
njuje za uspeŠn e ga że zato, ker
so se pľvic v zgodovini za eno
mizo useďi dekanivseh sedmih
fakultet invisokih šol Dolenjske
in Posavja.'ĺ/ladala je ustvaľjď-
na atmosfera, skupni zaključek
pa je, da je univerza v regţi po
hebna, kdajjobomo imelţ pa je

odvisno od energţe, ki jo bomo
vlagali v pľepričevanje doloce-
valcev v Ljubljani,. pravi Buko-
vec.

Bukovcu se zazďaj zdi precej
veľjetna skupna pot novome-
ških visokošolskih zavodoĺ
medteń ko forńule uspeŠnega
povezovanja in zdľużevanja
ďolenjskih in posavskih faku]tet
śe nima: "Zavodi v Novem me-
stu in v Posavju so nastajali po
razlicnih poteh in vprašanje je,

aľ je mariboľska univeľza sploh

pľipravljena pristati na kaj
takega."

'Sođelovan]e visokošolskih za-

vodov se vedno začne na znan-
stveno ľaziskoÝa,lnem pođročju,.
pľavi dekan fakultete za energe
tiko iz krškega Andrej Pređin'

"Tako sodelovanje se lahko nad-
gľajuje v posebne dogovoľe in
konec koncev celo z zdľuŽítvijo'
Mi smo odprti za sodelovanje z
vsemiustanova,mĹ Še najľaje pa
s tistimi ki so v naši bližnji okoli-
ci o zdľużevanfu doslej še niko
Ii nismo javno govoľiľ, je pa to
zadeva, o kateri se mora najpľej
opredeliti senat fakultete, nato
senat univerze in navsezadnje Še

dľżavą ki je nas ustanovitďi' Tak
proces ni ne kratek ne hiteł pa
tuđi nemogoč na A sa,m sem pri-
staś decentrďiz rcije n za r anl oj

visokega šolstva po pokrajinaĘ
saj je to cvet njenega razvoja. Ce
bo tako ľazmišljanje podpľlo
tudi gospddarstvo, ne vidim
nobene ga pľav€ga r azlo ga, đa
bi bila drŽava pľoti," razmišlja-
nje konča Predin.

Bolls Blaló


