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1. UVODNO POJASNILO
Pri pripravi rebalansa letnega programa dela za leto 2019 se je upoštevalo naslednje podlage:
- sprememba izhodišč Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za program dela in finančni
načrt za leto 2019 (dopis številka 0140-67/2018/56 z dne 15. 4. 2019),
- pripombe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za program na letni program dela za leto
2019 (dopis številka 0140-67/2018/60 z dne 19. 4. 2019),
- sklep o določitvi sredstev za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov za leto 2019 (številka
0140-67/2018/66 z dne 9. 5. 2019),
- sklep o določitvi sredstev za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto 2019/2020
(številka 410-12/2019/6 z dne 4. 4. 2019),
- sklep o merilih in razdelitvi sredstev za izvedbo nujnih investicijsko-vzdrževalnih del na področju
visokega šolstva v letu 2019 (številka 012-130/2013/74 z dne 11. 4. 2019),
- dodatek št. 1 k pogodbi št. C3330-18-459000 o financiranju odplačila kredita Univerze na
Primorskem po kreditni pogodbi z Banko Unicredit Banka Slovenija d.d. (10. 5. 2019),
- sredstva projekta InoTEZ - Inovativno s tehnologijo do znanja, ki ga financira MIZŠ za nakup
opreme v višini 24.641,00 EUR,
- sredstva za investicijo rekonstrukcije in obnove bivše STŠ za potrebe UP FM, nakupa opreme
Livade, obnove stavbe na Cankarjevi 5 v Kopru po selitvi UP FM za potrebe UP PEF v višini
763.000,00 EUR pa iz sredstev koncesnin,
- realizacija načrta investicij za leto 2018,
- realizacija finančnega načrta za leto 2018.
V skladu z določitvijo sredstev za študijsko dejavnost v letu 2019 se v finančnem načrtu uskladi višina
TSF-Z sredstev za tekoče koledarsko leto in razmerje med TSF-Z in RSF sredstvi. Dodeljena sredstva
TSF-Z znašajo 16.416.829,82 EUR, sredstva RSF pa ostajajo enaka RSF sredstvom drugega leta
(2018) pogodbenega obdobja 2017-2020, in sicer 412.628,75 EUR. Sredstva, ki jih za dejavnost
visokega šolstva za leto 2019 prejme UP, znašajo skupaj 16.829.458,57 EUR.
Na podlagi sklepa o določitvi sredstev za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto
2019/2020 se Univerzi na Primorskem dodelijo sredstva v višini največ do 212.340,58 EUR.
Investicije
Na podlagi realizacije načrta investicij za leto 2018 se uskladi načrt za leto 2019 (v Excelovi prilogi
NRSP 2019, zavihek Investicije-rebalans-maj 2019), kot navedeno v nadaljevanju:
- ocenjena vrednost investicije nakupa objekta Prisoje se zmanjša iz 2.930.622,99 EUR na
2.919.998,89 EUR,
- ocenjena vrednost investicije nakupa za rekonstrukcijo in obnovo bivše STŠ za potrebe UP FM,
nakupa opreme Livade, obnova stavbe na Cankarjevi 5 v Kopru po selitvi UP FM za potrebe UP
PEF se poveča iz 4.745.612,41 EUR na 4.938.175,88 EUR,
- ocenjena vrednost investicije za dokončanje GOI del Objekta A na naslovu Livade 6 in nakup
notranje pohištvene, laboratorijske in IKT opreme se poveča iz 3.041.923,91 EUR na
3.060.353,61 EUR (poroštveni kredit),
- odplačilo obresti in stroškov kredita iz sredstev proračunskega sklada (MIZŠ-koncesije) za
investicijo nakupa objekta Prisoje popravi se zmanjša iz 665.626,71 EUR na 629.999,44 EUR,
- načrtovano odplačilo obresti in stroškov kredita iz sredstev proračunskega sklada za
rekonstrukcijo in obnovo bivše STŠ za potrebe UP FM, nakup opreme Livade, obnova stavbe na
Cankarjevi 5 v Kopru po selitvi UP FM za potrebe UP PEF se poveča iz 239.726,76 EUR na
242.699,92 EUR (MIZŠ-koncesije; upoštevan dodatek št. 1 k pogodbi št. C3330-18-459000 o
financiranju odplačila kredita Univerze na Primorskem po kreditni pogodbi z Banko Unicredit
Banka Slovenija d.d.),
- proračunska sredstva za investicijo rekonstrukcije in obnove bivše STŠ za potrebe UP FM,
nakupa opreme Livade, obnove stavbe na Cankarjevi 5 v Kopru po selitvi UP FM za potrebe UP
PEF se povečajo iz 1.145.000,00 EUR na 1.908.000,00 EUR, od tega je predvidenih 1.145.000,00
EUR iz proračuna RS, 763.000 EUR pa iz sredstev koncesnin,
- odplačilo obresti in stroškov kredita iz sredstev proračunskega sklada (RS-poroštva) za
dokončanje GOI del Objekta A na naslovu Livade 6 in nakup notranje pohištvene, laboratorijske in
IKT opreme se poveča iz 598.014,44 na 598.924,42 EUR,
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na podlagi opravljene cenitve vrednosti nepremičnine na dan 11. 2. 2019 se poveča vrednost iz
82.520,00 EUR na 173.200,00 EUR,
vrednost že financirane investicije za rekonstrukcijo in obnovo bivše STŠ za potrebe UP FM,
nakup opreme Livade, obnove stavbe na Cankarjevi 5 v Kopru po selitvi UP FM za potrebe UP
PEF do konca leta 2018 se poveča iz 0,00 EUR na 47.936,42 EUR za stroške dokumentacije,
vrednost že financirane investicije za sanacijo stavbe Livade 1.0 v Univerzitetnem kampusu
Livade do konca leta 2018 se zmanjša iz 509.073,43 EUR na 228.489,51 EUR; ocenjena vrednost
investicije v 2019 znaša 3.089.466,16 EUR, zmanjšana za 508.434,22 EUR iz naslova prejetih
sredstev zavarovalnice, od katerih je bilo že porabljenih 228.489,51 EUR (investicijskih odhodki)
za nakup raziskovalne in laboratorijske opreme, 279.944,71 EUR (tekoči stroški) pa je bilo
namenjenih za stroške odprave posledic požara (čiščenje, varovanje, izvedenska mnenja o oceni
nastale škode itd.).

V zavihku investicije-rebalans maj 2019 v Excelovi prilogi NRSP 2019 se uskladijo spremembe v tabeli
Gradnja, obnova ali nakup nepremičnine.
Oprema
Na podlagi spremembe izhodišč za program dela in finančni načrt za leto 2019 se za načrtovana
sredstva za UP Univerzitetno knjižnico poveča izhodišče iz 87.984,98 EUR na 92.747,22 EUR (PP
574610).
V skladu s pripombami MIZŠ na letni program dela za leto 2019 se izvzame načrtovana proračunska
sredstva (vir MIZŠ) za nakup opreme za knjižnično dejavnost v višini 34.785 EUR.
Vključi se sredstva iz projekta InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja, ki ga financira MIZŠ za
nakup opreme v višini 24.641,00 EUR. Sredstva iz proračuna so načrtovana v višini 19.450,00 EUR
(na viru MIZŠ-oprema povezana s pedagoško dejavnostjo 3.890,00 EUR in na viru Sredstva iz
državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 15.560,00 EUR), sredstva na viru Ostala sredstva iz
proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU pa v višini 5.191,00 EUR.
V skladu z navedenim se v poglavju 9.2 Nakup opreme uskladijo ocenjene vrednosti nakupa opreme
po posameznih članicah UP.
V zavihku oprema-rebalans maj 2019 v Excelovi prilogi NRSP 2019 se uskladijo spremembe v tabeli
Načrt nakupa opreme za leto 2019.
Investicijsko vzdrževanje
Na podlagi sklepa o merilih in razdelitvi sredstev za izvedbo nujnih investicijsko-vzdrževalnih del na
področju visokega šolstva v letu 2019 se v načrtu ravnanja stvarnega premoženja za leto 2019
upoštevajo prejeta sredstva iz proračuna RS v višini 35.647,00 EUR, in sicer 15.872,00 EUR za
sanacijo vlage v 1. in 2. kleti UP Fakultete za humanistične študije in 19.775,00 EUR za zamenjavo
toplotne črpalke na UP Fakulteti za humanistične študije na lokaciji Bolniška 20, Piran.
V skladu z navedenim se v poglavju 9.3 Investicijsko vzdrževanje na ustreznih mestih uskladi
besedilo.
V zavihku IVD-rebalans 2019 v Excelovi prilogi NRSP 2019 se uskladijo spremembe v tabeli Načrt
investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2019.
Finančni načrt
Na podlagi navedenih sprememb in upoštevane realizacije finančnega načrta za leto 2018 se v
rebalansu finančnega načrta za leto 2019 uskladijo prihodki in odhodki po denarnem in obračunskem
toku v poglavju 10 Finančni načrt in v Excelovi prilogi FN 2019. V skladu z navedenim se obrazložitve
in tabele v celoti nadomesti z novimi v poglavjih 1 (Finančni načrt (povzetek izkazov prihodkov in
odhodkov)), 4.8 (Podatki o sredstvih) in 10 (Finančni načrt) letnega programa dela za leto 2019.
V letnem programu dela za leto 2019 se na ustreznih mestih uskladi besedilo, kot navedeno v
nadaljevanju; vključeni so tudi manjši redakcijski popravki besedila. Spremembe in dopolnitve letnega
programa dela za leto 2019 so sestavna priloga Rebalansa letnega programa dela Univerze na
Primorskem za leto 2019.
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2. PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV
V rebalans letnega programa dela za leto 2019 se pred poglavjem 1. »Povzetek letnega programa
dela« doda novo poglavje, ki se glasi »Uvodno pojasnilo«.

2.1 – Poglavje 1. Povzetek letnega programa dela
Na strani 4, v razdelku besedila »Finančni načrt (povzetek izkazov prihodkov in odhodkov)«, se tabelo
o podatkih iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu denarnega toka)
nadomesti z novo:
Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov (po načelu denarnega
toka)
SKUPAJ PRIHODKI
Prihodki za izvajanje javne službe
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (skupaj)
SKUPAJ ODHODKI
Odhodki za izvajanje javne službe (skupaj)
Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (skupaj)
PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ

Realizacija 2018 (v
EUR)
31.591.562
30.815.045
776.517
31.560.775
30.865.723
695.052
30.787

REBALANS
Finančnega načrta
2019 (v EUR)
31.232.204
30.134.796
1.097.408
38.036.824
37.160.652
876.172
-6.804.620

FN 2019/
Realizacija 2018 (v
EUR)
99
98
141
121
120
126

Na strani 4, v razdelku besedila »Finančni načrt (povzetek izkazov prihodkov in odhodkov)«, se tabelo
o podatkih iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu obračunskega toka)
nadomesti z novo:
Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov (po načelu obračunskega
toka)
CELOTNI PRIHODKI
CELOTNI ODHODKI
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Drugi stroški in odhodki
PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (pred obdavčitvijo)

Realizacija 2018 (v
EUR)
26.009.193
24.875.168
5.585.015
17.850.140
1.440.013
1.134.025

REBALANS
Finančnega načrta
2019 (v EUR)
27.280.335
27.280.335
5.782.366
20.215.656
1.282.313
0

FN 2019/
Realizacija FN 2018
(v EUR)
105
110
104
113
89

2.3 – Poglavje 4.3 Raziskovalna in razvojna dejavnost
Na strani 15 se za drugim odstavkom besedila pod tabelo 20 doda nov odstavek, ki se glasi:
»Od leta 2016 UP uspešno sodeluje tudi v programu IQ DOM »Inteligentni dom nove generacije
zasnovan na pametnih napravah in lesu«, ki je sofinanciran v okviru Strategije pametne specializacije
RS. Program združuje 25 meddisciplinarnih razvojnih projektov, ki pokrivajo tri stebre – lesno verigo s
stavbnim delom, področje inteligentnih naprav ter inteligentnega upravljanja doma. V konzorcij, pod
vodstvom podjetja Gorenje gospodinjski aparati d.d, je vključenih 26 partnerjev iz gospodarstva in
raziskovalnih organizacij.«

2.2 – Poglavje 4.8 Podatki o sredstvih
Na strani 21 se besedilo celotnega poglavja nadomesti z naslednjim:
»Univerza na Primorskem načrtuje za leto 2019 prihodke po obračunskem toku v višini 27.280.335
EUR. Načrtovani prihodki po obračunskem toku so za 5 % višji od realizacije za leto 2018. Po
razčlenitvi prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti v letu 2019, načrtujemo 94 %
prihodkov iz javne službe in 6 % prihodkov iz tržne dejavnosti.
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Od načrtovanih 31.232.204 EUR prihodkov po denarnem toku, znašajo prihodki za izvajanje javne
službe 30.134.796 EUR, prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa 1.097.408 EUR. Celotni
prihodki so v finančnem načrtu za leto 2019 nižji za 1 % od realizacije za leto 2018.
Načrtovana sredstva MIZŠ znašajo 20.934.405 EUR, od tega znašajo sredstva po Uredbi (TSF-Z in
RSF) 16.829.459 EUR in so višja za 6,8 % glede na preteklo leto, ko je UP po Uredbi prejela sredstva
v višini 15.762.227 EUR.
Načrtovana sredstva ARRS znašajo 2.362.841 EUR, sredstva od drugih ministrstev 197.971 EUR,
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 1.102.315 EUR, sredstva iz občinskih
proračunov pa 9.500 EUR.«
Načrtovana sredstva od prodaje blaga in storitev po ceniku UP (tudi šolnine in vpisnine) znašajo
3.689.882 EUR, sredstva iz proračuna EU pa 953.182 EUR, 884.700 EUR pa je načrtovanih sredstev
iz drugih virov.
Sodila za delitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost so določena z zakonodajo in internim
navodilom za razporejanje in spremljanje prihodkov in odhodkov na UP.

2.3 – Poglavje 9.1.1 Gradnja, obnova in rekonstrukcija nepremičnin
Na strani 55, v razdelku besedila »NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – študentski
domovi«, se osmi stavek prvega odstavka nadomesti z naslednjim, ki se glasi:
»Sredstva za obnovo oziroma dokončno sanacijo stavbe bodo predvidena s strani zavarovalnice in
MIZŠ v dogovorjenih deležih na podlagi projektne in investicijske dokumentacije ter s strani financerjev
potrjene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidni tudi pripadajoči stroški za vsakega financerja.«
Na strani 55, v razdelku besedila »NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – študentski
domovi«, se deveti stavek prvega odstavka nadomesti z naslednjim, ki se glasi:
»Predvidevamo, da bo v letu 2019 v čim krajšem roku izdelana vsa potrebna dokumentacija, na
podlagi katere bo lahko potrjena finančna konstrukcija in odobrena sredstva s strani financerjev, kar
bo zagotovilo obnovo stavbe, s čimer bi se preprečilo nadaljnjo gospodarsko škodo na objektu.«
Na strani 55, v razdelku besedila »Ostali projekti investicijskega značaja, Odplačilo obresti in glavnice
dolgoročnega kredita za Rekonstrukcijo Armerije in Foresterije z novogradnjo prizidka ter novogradnja
UP FTŠ Turistica«, se v drugem odstavku za besedo višini popravi vrednost iz 145.481.98 EUR na
142.284,70 EUR.
Na strani 56, v razdelku besedila »Ostali projekti investicijskega značaja, NPR 3211-11-0072:
Odplačilo obresti dolgoročnega kredita za dokončanje GOI del Objekta A na naslovu Livade 6 in
nakup notranje pohištvene, laboratorijske in IKT opreme«, se v četrtem stavku
- za besedo »višini« popravi vrednost iz 598.014,45 EUR na 598.924,42 EUR,
- v oklepaju popravi višina obresti iz 10.291,80 EUR na 11.291,80 EUR.
Na strani 56, v razdelku besedila »Ostali projekti investicijskega značaja, 3211-11-0072: Nakup
objekta Prisoje 9, Koper za potrebe študentskih namestitev, se v šestem stavku za besedo »načrtom«
črta naslednji del stavka: »za porabljen znesek 2.600.000 EUR z dne 16. 10. 2018«.
Na strani 56, v razdelku besedila »Ostali projekti investicijskega značaja, NPR 3211-11-0072:
Odplačilo obresti dolgoročnega kredita za dokončanje GOI del Objekta A na naslovu Livade 6 in
nakup notranje pohištvene, laboratorijske in IKT opreme, se sedmi stavek nadomesti z naslednjim, ki
se glasi:
»V letu 2019 so s strani MIZŠ zagotovljena sredstva za plačilo prvega obroka kredita in razlike med
plačanimi in povrnjenimi stroški v višini 3.245,00 EUR za leto 2018 in plačilo dveh obrokov z obrestmi
v višini 426.754,44 EUR za leto 2019, kar skupaj znaša 629.999,44 EUR.«
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Na strani 56, v razdelku besedila »Ostali projekti investicijskega značaja, NPR 3211-11-0072:
Odplačilo obresti dolgoročnega kredita za dokončanje GOI del Objekta A na naslovu Livade 6 in
nakup notranje pohištvene, laboratorijske in IKT opreme«, se za zadnjim stavkom doda nov stavek, ki
se glasi, ki se glasi:
»V letu 2019 bo MIZŠ za investicijo nakazalo proračunska sredstva v višini 1.908.000 EUR.«

2.4 – Poglavje 9.1.2 Nakup ali odprodaja nepremičnin
Na strani 57, v razdelku besedila »Nakup stanovanja v sklopu kompleksa bivše STŠ v Kopru, se
zadnji stavek nadomesti z naslednjim, ki se glasi:
»Za potrebe nakupa stanovanja je podjetje Brik d.o.o izdelalo cenitev. Vrednost nepremičnine v skupni
izmeri 68,90 m2 po cenitvi z dne 11. 2. 2019 znaša 173.200 EUR.«

2.5 – Poglavje 9.2 Nakup opreme
V skladu s pripombami MIZŠ na letni program dela za leto 2019 se izvzame načrtovana proračunska
sredstva (vir MIZŠ) za nakup opreme za knjižnično dejavnost v višini 34.785 EUR.
V letni program dela za leto 2019 se vključi sredstva iz projekta InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do
znanja, ki ga financira MIZŠ za nakup opreme v višini 24.641 EUR. Sredstva iz proračuna so
načrtovana v višini 19.450 EUR (na viru MIZŠ-oprema povezana s pedagoško dejavnostjo 3.890 EUR
in na viru Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 15.560 EUR), sredstva na viru
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU pa v višini 5.191 EUR
S skladu z navedenim se v poglavju uskladijo ocenjene vrednosti nakupa opreme po posameznih
članicah UP.
Na strani 57, v razdelku besedila UP REKTORAT, se v besedilu odstavka poveča vrednost nakupa
opreme iz 136.000 EUR na 150.541 EUR.
Na strani 57, v razdelku besedila UP FHŠ, se v besedilu odstavka:
- črta prvi stavek,
- v novem , prvem stavku se za besedo »sredstev« doda kratico »MIZŠ«,
- v novem drugem stavku se za besedo »višini« poveča vrednost stroška nakupa opreme iz 38.400
EUR na 40. 000EUR.
Na strani 58, v razdelku besedila UP PEF, se v drugem stavku prvega odstavka poveča ocenjena
vrednost opreme za šolska učila in opremo učilnic iz 64.000 EUR na 64.312,20 EUR.
Na strani 58, v razdelku besedila UP PEF, se v zadnjem stavku drugega odstavka poveča ocenjena
vrednost računalniške opreme iz 50.980 EUR na 51.667,80 EUR.
Na strani 58 in 59, v razdelku besedila UP FTŠ Turistica, se besedilo odstavka nadomesti z
naslednjim, ki se glasi:
»UP FTŠ Turistica v letu 2019 načrtuje nakup pedagoške opremo za dve računalniški učilnici
(računalniške mize in stole) z namenom povečanja kapacitet (števila mest za študente) za izvedbo vaj
in nakup novega projektorja. Ocenjena vrednost te opreme je 19.400 EUR. Nakup IKT opreme je
načrtovan v skupni vrednost 32.716 EUR, stroški telefonije in mobilnih telefonov (zamenjava
dotrajanih in pokvarjenih telefonov) pa so načrtovani v višini 1.000 EUR. Ocenjena vrednost stroška
pohištvene in druge opreme je ocenjena na 9.289 EUR. Nakup nujne študijske literature za izvajanje
študijskega procesa pa je načrtovan v višini 2.500 EUR. Skupna ocenjena vrednost opreme je 64.905
EUR.
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Na strani 59, v razdelku besedila UP FVZ, se v besedilo odstavka za zadnjim stavkom doda nov
stavek, ki se glasi:
»Ocenjena vrednost opreme je 260.216,62 EUR.«
Na strani 59, v razdelku besedila UP IAM, se v besedilo odstavka za zadnjim stavkom doda nov
stavek, ki se glasi:
»Ocenjena vrednost opreme je 55.450 EUR.«
Na strani 59, v razdelku besedila UP UK, se besedilo odstavka nadomesti naslednjim, ki se glasi:
»UP UK v letu 2019 ne načrtuje nakupa opreme za knjižnično dejavnost, saj za ta namen v letu 2019
nima zagotovljenih proračunskih sredstev ali drugih virov.«

2.6 – Poglavje 9.3 Investicijsko vzdrževanje
Na podlagi sklepa o merilih in razdelitvi sredstev za izvedbo nujnih investicijsko-vzdrževalnih del na
področju visokega šolstva v letu 2019 se v načrtu ravnanja stvarnega premoženja za leto 2019
upoštevajo prejeta sredstva iz proračuna RS v višini 35.647 EUR, in sicer 15.872 EUR za sanacijo
vlage v 1. in 2. kleti UP Fakultete za humanistične študije in 19.775 EUR za zamenjavo toplotne
črpalke na UP Fakulteti za humanistične študije na lokaciji Bolniška 20, Piran.
Na strani 59, v razdelku besedila UP REKTORAT, se v odstavku besedila prvi stavek nadomesti z
naslednjim:
»V letu 2019 je za investicijsko vzdrževanje načrtovan strošek v višini 262.707 EUR, od tega je za UP
FHŠ načrtovanih 219.707 EUR za sanacijo vodovodne inštalacije v WC-jih (3.500 EUR) in krmiljenja
toplotne črpalke na UP FHŠ, Armerija in Foresterija (25.000 EUR), menjavo talne obloge v kletnih
prostorih fakultete (po sanaciji namakanja; 5.560 EUR), zamenjavo toplotne črpalke na Bolniški 20,
Piran (19.775 EUR), menjavo grelno-hladilnega sistema na UP FHŠ (vgradnja toplotne črpalke in
prenova celotnega sistema (vključno s statično presojo, opremo, vgradnjo, delom; 150.000 EUR) in
sanacijo vlage v 1. in 2. kleti UP FHŠ (15.872 EUR). Načrtovan je strošek sanacije podpornega zidu in
jaška za zajemanje meteorne vode z nadgradnjo črpalke na UP FTŠ v višini 14.000 EUR ter strošek
sanacije prostorov na Rektoratu UP v višini 29.000 EUR.«
Na strani 59, v razdelku besedila UP FHŠ, se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:
»UP FHŠ v letu 2019 ne načrtuje investicijsko vzdrževalnih del. Sredstva za nujno potrebno
investicijsko vzdrževanje na UP FHŠ bo zagotovil Rektorat UP iz sredstev MIZŠ v višini 35.647 EUR
za sanacijo vlage v 1. in 2. kleti UP FHŠ v višini 15.872 EUR in zamenjavo toplotne črpalke na Bolniški
20, Piran v višini 19.775 EUR.«
Na strani 60, v razdelku besedila UP FHŠ, se črta besedilo četrtega odstavka.
Na strani 60, v razdelku besedila UP FAMNIT, se v prvem odstavku za zadnjim stavkom doda nov
stavek, ki se glasi:
»Ocenjena vrednost predvidenih del je 79.086,04 EUR.«
Na strani 60, v razdelku besedila UP FAMNIT, se črta besedilo drugega odstavka.
Na strani 60, v razdelku besedila UP FVZ, se v drugem odstavku za zadnjim stavkom doda nov
stavek, ki se glasi:
»Ocenjena vrednost predvidenih del je 22.500 EUR.«
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2.9 – Poglavje 10 Finančni načrt
Poglavje 10 Finančni načrt se nadomesti z novim.

2.15 – Spremembe prilog
V Excelovi prilogi NRSP 2019 se tabela 3: Gradnja, obnova ali nakup nepremičnine, tabela 4: Načrt
investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2019 in tabela 6: Načrt nakupa opreme za
leto 2019 nadomesti z novo tabelo.
Excelova priloga FN 2019 se nadomesti z novo Excel prilogo FN 2019.

3. PRILOGE
Excelova priloga Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019 (rebalans)
Excelova priloga Finančni načrt za leto 2019 (rebalans)

