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1. POVZETEK LETNEGA PROGRAMA DELA
Letni program dela Univerze na Primorskem za leto 2019 je sestavljen iz letnih programov dela
posameznih članic za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019. V nadaljevanju je podan strnjen pregled
načrtovanih aktivnosti v letu 2019.
Razpis za vpis v študijske programe v študijskem letu 2019/2020 in novosti
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje
UP je v študijskem letu 2019/2020 za vpis v 1. letnike študijskih programov (skupno za državljane RS,
državljane članic EU, Slovence brez slovenskega državljanstva, tujce, kandidate za vzporedni študij in
diplomante) razpisala 1.947 mest, od tega 1.423 za redni študij in 524 za izredni.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe vsebuje naslednje novosti:
univerzitetni študijski program Medijski študiji (UP FHŠ) je preimenovan in razpisan z novim
imenom Komuniciranje in mediji,
namesto univerzitetnega študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo (UP FAMNIT) je razpisan
nov visokošolski strokovni študijski program Sredozemsko kmetijstvo,
razpisan je nov univerzitetni študijski program Fizioterapija (UP FVZ),
UP FTŠ Turistica je pridobila novo dislocirano enoto v Mariboru, na kateri so razpisana mesta za
vpis v 2. letnik v visokošolski strokovni študijski program Management turističnih podjetij,
visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja (UP PEF) je razpisan na sedežu
fakultete v Kopru in na dveh dislociranih enotah - v Slovenskih Konjicah in Novi Gorici.
Za kandidate za vpis v 1. letnik je UP razpisala 29 študijskih programov, od tega 7 visokošolskih
strokovnih in 22 univerzitetnih. Izvedbo 5 študijskih programov je razpisala tudi v angleškem jeziku (4
univerzitetne: Bioinformatika, Matematika, Računalništvo in informatika, Management in 1 visokošolski
strokovni Management turističnih podjetij).
Magistrski študijski programi 2. stopnje
UP je v študijskem letu 2019/2020 za vpis v 1. letnike študijskih programov (skupno za državljane RS,
državljane članic EU, Slovence brez slovenskega državljanstva, tujce in kandidate za vzporedni študij)
razpisala 1.432 mest, od tega 1.118 mest za redni študij in 314 za izredni.
Novosti v razpisu za vpis v magistrske študijske programe so naslednje:
- UP FM ni razpisala dveh študijskih programov (Inoviranje in podjetništvo, Politologija),
- za izvedbo v angleškem jeziku sta razpisana še dva študijska programa: Trajnostno grajeno okolje
in Podatkovna znanost (UP FAMNIT),
- študijski program Podatkovna znanost (UP FAMNIT), ki je v postopku obravnave na NAKVIS, je
pogojno razpisan. Razpisan bo, če mu bo Svet NAKVIS akreditacijo podelil v roku, ki bo omogočal
pravočasno pridobitev soglasja Vlade RS k besedilu razpisa za vpis UP,
- dva študijska programa UP PEF sta, poleg izvedbe na sedežu fakultete v Kopru, razpisana tudi na
dislocirani enoti fakultete: Inkluzivna pedagogika v Slovenskih Konjicah, Socialna pedagogika na
Ptuju.
Za kandidate za vpis v 1. letnik je UP razpisala 33 študijskih programov, od tega izvedbo 5 tudi v
angleškem jeziku (Ekonomija in finance, Management, Matematične znanosti, Podatkovna znanost,
Trajnostno grajeno okolje).
Doktorski študijski programi 3. stopnje
UP je v študijskem letu 2019/2020 za vpis v 1. letnike študijskih programov (skupno za državljane RS,
državljane članic EU, Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce) razpisala 170 vpisnih mest,
od tega 167 mest za izredni študij in 3 mesta za redni.
Novosti v razpisu za vpis v doktorske študijske programe so naslednje:
- za študijski program Računalništvo in informatika (UP FAMNIT) je razpisana izvedba tudi v
angleškem jeziku,
- dva študijska programa UP FAMNIT sta pogojno razpisana, saj sta še v postopku obravnave na
NAKVIS (razpisana bosta, če jima bo Svet NAKVIS podelil akreditacijo v roku, ki bo omogočal
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pravočasno pridobitev soglasja Vlade RS k besedilu razpisa za vpis UP): Trajnostno grajeno
okolje, (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku) in skupni (z Univerzo St Andrews, Škotska)
mednarodni študijski program Računalništvo in informatika, ki se bo izvajal v angleškem jeziku in
je razpisan kot redni študij.
Za kandidate za vpis v 1. letnik je UP razpisala 16 študijskih programov, od tega izvedbo 4 doktorskih
(vsi UP FAMNIT) tudi v angleškem jeziku (Matematične znanosti, Računalništvo in informatika,
Trajnostno grajeno okolje in skupni mednarodni študijski program Računalništvo in informatika).
Načrtovana akreditacija novih študijskih programov
UP načrtuje, da bo Svet NAKVIS podelil akreditacijo naslednjim študijskim programom, ki jih je UP v
letu 2018 posredovala NAKVIS v obravnavo:
- univerzitetnima študijskima programoma 1. stopnje: Socialna pedagogika (UP PEF) ter Vizualne
umetnosti in oblikovanje (UP PEF);
- magistrskemu študijskemu programu 2. stopnje Podatkovna znanost (UP FAMNIT),
- doktorskima študijskima programoma 3. stopnje: Trajnostno grajeno okolje (UP FAMNIT) in
Preventiva za zdravje (UP FVZ) in
- skupnemu mednarodnemu doktorskemu študijskemu programu 3. stopnje Računalništvo in
informatika / Computer Science (UP FAMNIT in University of ST Andrews, Škotska).
V letu 2019 se načrtuje pripravo novih študijskih programov z različnih področij:
- UP FHŠ načrtuje pripravo novega skupnega pedagoškega magistrskega študijskega programa 2.
stopnje. Študijski program bo združil do sedaj samostojno akreditirane pedagoške magistrske
študijske programe fakultete, ki so bili pripravljeni skupaj z UP PEF;
- UP PEF načrtuje pripravo vlog za akreditacijo novih magistrskih študijskih programov 2. stopnje
Retorika in argumentacija in Razredni pouk (enovit magistrski študijski program);
- UP FVZ načrtuje pripravo vlog za akreditacijo novih magistrskih študijskih programov 2. stopnje
Fizioterapija in Športna vzgoja.
Predvidena zapolnitev razpisanih vpisnih mest
Za študijsko leto 2019/2020 se načrtuje, da bodo razpisana vpisna mesta za vpis v 1. letnike na
študijskih programih UP zapolnjena v deležih, kot sledi:
- na dodiplomski 1. stopnji: redni študij: 72,5 %, izredni študij: 68,7 %;
- na magistrski 2. stopnji: redni študij: 41,8 %, izredni študij: 34,4 %;
- na doktorski 3. stopnji: redni študij: 33,3 %, izredni študij: 33,5 %.
Predviden vpis tujih študentov: V študijskem letu 2019/20 se načrtuje povečanje deleža vpisanih
tujih študentov s 11,6% (v študijskem letu 2018/19) na 12,5 % od vseh vpisanih študentov.
Vseživljenjsko učenje in karierna orientacija: V okviru ponudbe VŽU na UP bo v letu 2019 univerza
s svojimi članicami ponudila skupaj 373 programov in pričakuje več kot 11.000 vključitev. Vse
aktivnosti bodo podrobneje predstavljene v Katalogu ponudbe vseživljenjskega učenja na Univerzi na
Primorskem 2019.
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje: V letu 2019 bo UP sodelovala s partnerskimi
institucijami pri izvajanju dogovorjenih aktivnosti, vezanih na skupne projekte, pripravo in izvedbo
skupnih študijskih programov in poletnih šol, mednarodnih konferenc in drugih dogodkov ter na
področju mobilnosti in osebja. Prizadevala si bo tudi za vzpostavitev novih partnerstev in aktivno vlogo
14-tih mednarodnih združenjih in mrežah, katerih članica je. Gostovanju večjega števila sodelavcev s
partnerskih univerz je namenjen mednarodni teden International Week of the University of Primorska,
ki ga bo UP že sedmo leto izvedla v maju 2019. Prednostno gostimo sodelavce z univerz, s katerimi
ima UP veljaven krovni sporazum o sodelovanju (65) ali Erasmus+ sporazum. Skladno s finančnimi
zmožnostmi se bo UP tudi v letu 2019 udeleževala izobraževalnih sejmov in drugih predstavitvenih
dogodkov v tujini, prednostno v okviru akcije Study in Slovenia, ki jo koordinira CMEPIUS. Nadaljevali
bomo s tesnim sodelovanjem z Moskovsko državno univerzo M. V. Lomonosov in z izvajanjem
aktivnosti v okviru Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in
zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE).
Izmenjave študentov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev: Mobilnost študentov,
pedagoškega in strokovnega osebja bo zagotovljena v okviru programa Erasmus+ (akcija KA103 za
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programske države (EU) in akcija KA107 za partnerske države (izven EU in EFTA)) in CEEPUS. V
študijskem letu 2018/2019 se načrtuje porast števila odhodnih študentov (na študij v tujino jih bo odšlo
106) ter števila dohodnih (70) in odhodnih (72) raziskovalcev. Na podlagi prejetih nominacij tujih
univerz (kar je odvisno od njihovih razpoložljivih sredstev sofinanciranja) pa je načrtovano nižje število
dohodnih študentov in dohodnih visokošolskih učiteljev in sodelavcev (delno posledica tudi tega, da ni
bilo nacionalnega razpisa za mobilnost tujih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih
zavodih). Iz naslova nižjega števila Erasmus+ projektov in manjšega obsega v letu 2018 pridobljenih
Erasmus+ sredstev sofinanciranja se načrtuje tudi nižje število dohodnih in odhodnih strokovnih
sodelavcev. Načrtovano število odhodnih mobilnosti pedagoškega osebja je prav tako nižje, čeprav je
upoštevano, da bo lahko UP v okviru projekta »Mobilnost visokošolskih učiteljev UP 2018-2021«,
pridobljenega na javnem razpisu MIZŠ, omogočila 24 odhodnih mobilnosti pedagoškega osebja za
obdobje 3, 4 ali 6 mesecev.
Znanstveno-raziskovalna dejavnost: UP bo v letu 2019 nadaljevala z uresničevanjem Strategije UP
na področju raziskovanja, pri čemer načrtujemo nadaljnje izboljšanje kazalnikov uspešnosti
raziskovalne dejavnosti ter aktivno prijavljanje na razpise za pridobitev novih projektov.
Na UP bo v letu 2019 delovalo 8 raziskovalnih skupin.
Znanstveno-raziskovalna dejavnost, ki jo (so)financira ARRS: V letu 2019 bo UP izvajala 11
raziskovalnih programov v skupnem obsegu 12 FTE (od tega bo soizvajala 6 raziskovalnih programov
v skupnem obsegu 2 FTE) in 1 infrastrukturni program v obsegu 2,50 FTE. V letu 2019 se poleg
navedenih raziskovalnih programov načrtuje izvajanje 33 temeljnih (od tega 17 v soizvajanju), 3
aplikativne (od tega 2 v soizvajanju) in 4 promocij znanosti ter 7 projektov ciljnega raziskovalnega
programa (od tega 5 v soizvajanju). Poleg tega bo UP v letu 2019 usposabljala 16 mladih
raziskovalcev v skupnem obsegu 7 FTE pod mentorstvom 13 mentorjev. UP načrtuje izvajanje 12
drugih nacionalnih projektov (od tega jih bo soizvajala 8). Planirani obseg števila zaposlenih
raziskovalcev na dan 31. 12. 2019 je 98 v skupnem obsegu 62 FTE.
Sodelovanje z okoljem: V letu 2019 načrtujemo, da bomo izvajali 51 projektov z okoljem in drugimi
uporabniki znanja, od tega 35 razvojnih projektov z gospodarstvom.
Projekti raziskovalne mobilnosti: UP bo v letu 2019 izvajala 55 projektov raziskovalne mobilnosti,
od tega bo 49 izvedenih v okviru bilateralnega sodelovanja, ki jih financira ARRS. Načrtovano je
štipendiranje dveh raziskovalcev za raziskovalno delo v tujini (štipendija Fulbright in štipendija MSCA).
Mednarodni znanstveno-raziskovalni projekti: V letu 2019 se načrtuje, da bo UP oddala 53 prijav
na mednarodne razpise s področja raziskovalnega in razvojnega dela. Glede na statistiko oddanih
prijav v letu 2019 pričakujemo pridobitev 9 novih projektov.
V partnerstvu z Univerzo v Mariboru bomo tudi v letu 2019 v okviru projekta SciFe izvedli dogodek
Noč raziskovalcev pod sloganom Varni z znanostjo, ki bo potekal v Kopru in Izoli 27. septembra 2019.
Namen dogodka je širši javnosti predstaviti poklic raziskovalca ter promovirati raziskovalno dejavnost
univerze. Projekt je sofinanciran iz programa Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie.
Na UP se bodo v letu 2019 nadaljevale aktivnosti za vzpostavitev in delovanje Centra odličnosti za
raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew
CoE) iz programa Horizon 2020. V okviru nacionalnega sofinanciranja bo UP v prihodnjih 3 letih
pridobila novo raziskovalno infrastrukturo.
Umetniška dejavnost: Umetniška dejavnost na UP sledi kratkoročnim ciljem srednjeročne razvojne
strategije UP 2014 - 2020. V letu 2019 se na področju umetniške dejavnosti načrtuje nadaljnje
razvijanje in kakovostno delovanje na področjih uprizoritvene, likovne in glasbene umetnosti ter
književnosti. V ospredju je dvig ravni kakovosti umetniških stvaritev.
V letu 2019 se načrtuje kandidiranje na razpise projektov Evropskih strukturnih skladov na temo
povezovanja umetnosti z znanostjo. Pripravljati se bodo začele strokovne podlage za razvoj področja
dizajna (UP PEF).
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Kakovost: V letu 2019 UP na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti načrtuje:
‐
vzpostavitev enotnega sistema preverjanja podobnosti vsebin elektronske oblike pisnih zaključnih
del študentov UP (na vseh stopnjah študija), in sicer izvedba 2. faze projekta - pilotno testiranje in
3. faze projekta - izvedena nadgradnja VIS na vseh članicah ter nadgradnja in vzpostavitev
funkcionalnosti repozitorija UP; zaključna dela se bodo preverjala s programom za detekcijo
podobnih vsebin, ki je bil razvit v okviru projekta ODUN,
‐
pripravo predloga informacijske podpore za analitično in statistično obdelavo podatkov v podporo
pripravljanju poročil in analiz o uspešnosti delovanja in poslovanja univerze,
‐
aktivnostim za večjo uspešnost študentov pri študiju (večja prehodnosti, manjši osip in skrajšanje
trajanja študija),
‐
nadgradnjo samoevalvacije študijskih programov UP.
Kadrovska politika in zaposlovanje: V letu 2019 se načrtuje povečanje števila zaposlenih v
primerjavi s preteklim letom. Na dan 31. 12. 2019 je na UP načrtovanih 705 zaposlenih v skupnem
obsegu 584,98 FTE. V primerjavi s številom zaposlenih na dan 31. 12. 2018, ko je bilo zaposlenih 653
oseb v skupnem obsegu 543,53 FTE, je načrtovano povečanje za 52 oseb oziroma 41,45 FTE. Pri
tem gre 16,29 FTE na račun nerealiziranih zaposlitev v letu 2018. Tako povečanje glede na plan na
dan 31.12.2018 znaša 25,16 FTE.
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem:
UP bo v letu 2019 nadaljevala z aktivnostmi za pridobivanje novih nastanitvenih kapacitet za študente.
Načrtovana je izvedba rekonstrukcije nekdanje Srednje tehnične šole v Kopru za potrebe članice UP
FM. Na podlagi izvedeniških mnenj UP načrtuje izvedbo sanacije škode po požaru v Kampus Livade,
ki se je zgodil 22. 10. 2017. Načrtovan je sprejem novega srednjeročnega načrta investicij UP za
obdobje 2019 - 2023.
Finančni načrt (povzetek izkazov prihodkov in odhodkov): Podatki iz izkaza prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov (po načelu denarnega toka):
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
31.591.562
30.815.045
776.517
31.560.775
30.865.723
695.052
30.787

REBALANS
Finančnega načrta
2019
31.232.204
30.134.796
1.097.408
38.036.824
37.160.652
876.172
-6.804.620

Rebalans FN 2019/
Realizacija 2018
99
98
141
121
120
126

Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu obračunskega toka):
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
26.009.193
24.875.168
5.585.015
17.850.140
1.440.013
1.134.025

REBALANS
Finančnega načrta
2019
27.280.335
27.280.335
5.782.366
20.215.656
1.282.313
0

Rebalans FN 2019/
Realizacija FN 2018
105
110
104
113
89

Prof. dr. Dragan Marušič, rektor
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2. VIZIJA
Vizija UP je:
- izvedba študijskih programov na najvišji možni kvalitetni ravni, z bistvenim povečanjem
vzporednega izvajanja v angleškem jeziku,
- dosegati najkvalitetnejšo znanstveno produkcijo (znanstveni članki v relevantnih revijah po
posameznih področjih, znanstvene monografije, izumi, itd.) in vsaj na treh znanstvenih področjih
doseči najvišjo svetovno raven,
- s svojo celotno znanstveno-raziskovalno in študijsko izobraževalno ponudbo in z vpetostjo v
lokalno in širše okolje postati eno pomembnejših vozlišč v svetovni akademski mreži.

3. POSLANSTVO IN VREDNOTE
Poslanstvo
V skladu s Statutom uresničuje UP svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,
Evropi in svetu. Njeno delovanje usmerjajo nacionalni program visokega šolstva, nacionalni
raziskovalno-razvojni program, strateški dokumenti Republike Slovenije ter smernice razvoja enotnega
evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora, s posebnim poudarkom na sredozemski regiji.
Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem želje po znanju in
raziskovanju ter graditi sinergije z drugimi univerzami in raziskovalnimi zavodi doma in v tujini.
Poslanstvo UP je prenesti pobude, ki se oblikujejo v stiku sredozemskega in srednjeevropskega sveta,
v mednarodni univerzitetni prostor in tako prispevati k trajnostnemu družbenemu razvoju lokalnega in
širšega regionalnega okolja.
Vrednote
Vrednote, na katerih temelji delovanje UP, so:
- svoboda: univerza je prostor svobodne ustvarjalnosti človekovega duha;
- avtonomija: univerza je avtonomna v odnosu do kapitala, politike, države in religije;
- pripadnost: univerza je prostor pripadnosti učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnega
osebja, kjer se sledeč skupnemu cilju lahko polno izrazi vsak posameznik;
- odprtost: univerza je v največji možni meri odprta v domači in mednarodni akademski in širši
družbeni prostor;
- kakovost: univerza zasleduje najvišje mednarodno primerljive kriterije na vseh področjih
delovanja.
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4. PREDSTAVITEV
4.1. ORGANIZIRANOST
Državni zbor RS je 29. 1. 2003 sprejel Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Odlok o
ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11 in
17/15) in Statut Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – uradno prečiščeno besedilo in
88/15) določata temeljno ureditev delovanja Univerze na Primorskem. Statut Univerze na Primorskem
omogoča članicam, da svojo organiziranost podrobneje uredijo z internimi pravili. Notranja
organiziranost univerze in članic zagotavlja izvajanje javne službe in drugih dejavnosti.
NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU
Univerza na Primorskem je pravna oseba in v skladu s 24. členom Statuta Univerze na Primorskem
nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Članice UP so zavodi brez lastnosti
pravne osebe, kadar v imenu in za račun univerze izvajajo dejavnosti v okviru nacionalnega programa
visokega šolstva in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, za katera zagotavlja
sredstva država. Članice UP lahko v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Odlokom o ustanovitvi
Univerze na Primorskem samostojno v svojem imenu in za svoj račun na študijskih in raziskovalnih
področjih opravljajo izobraževalno, raziskovalno, strokovno, razvojno, svetovalno in umetniško
dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti, kadar pri tem ne gre za izvajanje nacionalnega
programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter ne ovirajo
dejavnosti, ki je javna služba. Evidenca stroškov in sredstev ter premoženja pridobljenega iz
dejavnosti, ki jo članice UP opravljajo v svojem imenu in za svoj račun, izkazujejo v ločenih evidencah.
Pooblastilo za samostojno sklepanje pravnih poslov v okviru teh dejavnosti ne obsega sklepanja
pogodb o zaposlitvi ter pogodb, s katerimi se razpolaga z lastninsko in drugimi stvarnimi pravicami na
nepremičninah.
Organiziranost univerze je prikazana v organigramu v prilogi.
VODSTVO UNIVERZE
Tabela 1: Vodstvo
Funkcija
Rektor UP
Prorektorica za študijske zadeve UP
Prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP
Prorektor za internacionalizacijo
Prorektor za ekonomiko in finance UP
Glavni tajnik UP

ORGANI UNIVERZE

Nosilec
Prof. dr. Dragan Marušič
Doc. dr. Sonja Rutar
Prof. dr. Štefko Miklavič1
Izr. prof. dr. Boris Kavur2
Prof. dr. Rok Strašek
Mag. Mojca Kleva Kekuš

3

Tabela 2: Organi
Organ
Rektor UP
Senat UP

Člani
Prof. dr. Dragan Marušič
Prof. dr. Dragan Marušič (rektor UP)
Prof. dr. Irena Lazar (UP FHŠ)
Izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič (UP FHŠ)
Prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin (UP FHŠ)
Prof. dr. Matjaž Novak (UP FM)
Izr. prof. dr. Viktorija Florjančič (UP FM)
Izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein (UP FM)
Prof. dr. Klavdija Kutnar (UP FAMNIT)
Prof. dr. Bojan Kuzma (UP FAMNIT)
Izr. prof. dr. Dunja Bandelj (UP FAMNIT)

1

Izr. prof. dr. Boris Kavur je bil s funkcije prorektorja za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP razrešen dne 17. 1. 2018.
Na funkcijo prorektorja za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP je bil imenovan prof. dr. Štefko Miklavič dne 18. 1.
2018.
2
Izr. prof. dr. Boris Kavur je bil imenovan na funkcijo prorektorja za internacionalizacijo dne 18. 1. 2018.
3
Pristojnosti in naloge organov opredeljuje Statut Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – uradno prečiščeno
besedilo in 88/15) in drugi predpisi UP.
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Člani
Prof. dr. Mara Cotič (UP PEF)
Prof. dr. Bogdana Borota (UP PEF)
Izr. prof. dr. Sonja Rutar (UP PEF)
Izr. prof. dr. Janez Mekinc (UP FTŠ Turistica)
Prof. dr. Helena Nemec Rudež (UP FTŠ Turistica)
Doc. dr. Marijana Sikošek (UP FTŠ Turistica)
Izr. prof. dr. Nejc Šarabon (UP FVZ)
Izr. prof. dr. Boštjan Žvanut (UP FVZ)
Doc. dr. Maša Černelič Bizjak (UP FVZ)
Izr. prof. dr. Vito Vitrih (UP IAM)
Prof. dr. Andrej Brodnik (UP IAM)
Prof. dr. Tomaž Pisanski (UP IAM)
Gregor Gulič (študent UP FM in predsednik ŠS UP)
Matej Kekič (študent UP FM)
Matija Jenko (študent UP PEF)
Taja Pajmon Rak (študentka UP FAMNIT)
Nikolina Janković (študentka UP FTŠ – Turistica)
Adimir Preradović Nasufović (študent UP FM)
Izr. prof. dr. Igor Stubelj, predsednik UO UP in predstavnik UP
Elida Horvatič, predstavnica ustanovitelja
Prof. dr. Igor Lukšič, predstavnik ustanovitelja
Iztok Žigon, predstavnik ustanovitelja
Bogdan Božac, predstavnik gospodarstvenikov
Izr. prof. dr. Marko Orel, predstavnik UP
Doc. dr. Tina Štemberger, predstavnica UP
Martina Kovačič Kuzmić, predstavnica UP
Sandra Verdev, predstavnica študentov
Nika Stegovec, predsednica ŠS UP (ŠS UP FHŠ)
Peter Cividini Peloza (SŠ UP FHŠ)
Gregor Gulič (ŠS UP FM)
Matej Kekič (ŠS UP FM)
Taja Pajmon Rak (ŠS UP FAMNIT)
Sara Brglez (ŠS UP FAMNIT)
Matija Jenko (ŠS UP PEF)
Jurij Kočevar (ŠS UP PEF)
Sandra Verdev(ŠS UP FVZ)
Amadej Jelen (ŠS UP FVZ)
Andrijana Šučur (SŠ UP FTŠ-Turistica)
Nikolina Janković (ŠS UP FTŠ-Turistica)

POSVETOVALNA IN DELOVNA TELESA ORGANOV UNIVERZE
Tabela 3: Posvetovalna telesa rektorja
Posvetovalno telo
Kolegij rektorja UP

Kolegij dekanov in
direktorjev članic UP

Svet zaupnikov UP

Člani
Prof. dr. Dragan Marušič, rektor UP
Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve UP
Prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP
Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za internacionalizacijo UP
Prof. dr. Rok Strašek, prorektor za ekonomiko in finance UP
Mag. Mojca Kleva Kekuš, glavni tajnik UP
Prof. dr. Dragan Marušič, rektor UP
Izr. prof.. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve UP
Prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP
Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za internacionalizacijo UP
Prof. dr. Rok Strašek, prorektor za ekonomiko in finance UP
Prof. dr. Irena Lazar Dekanja UP Fakultete za humanistične študije
Prof. dr. Matjaž Novak, dekan UP Fakultete za management
Prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije
Prof. dr. Mara Cotič, dekanja UP Pedagoške fakultete
Izr. prof. dr. Janez Mekinc, dekan UP Fakultete za turistične študije
Izr. prof. Nejc Šarabon, dekan UP Fakultete za vede o zdravju
Izr. prof. dr. Vito Vitrih, direktor UP Inštitut Andrej Marušič
Viljem Leban, direktor UP Univerzitetne knjižnice
Viljem Tisnikar, direktor UP Študentskih domov
V mirovanju.
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Tabela 4: Delovna telesa Senata
Komisija Senata
Komisija za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem (KIN
UP)
Komisija za študijske zadeve Univerze na Primorskem (KŠZ
UP)
Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo
Univerze na Primorskem (KZRD UP)
Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje
Univerze na Primorskem (KMMS UP)
Komisije za študentske zadeve Univerze na Primorskem
(KŠTZ UP)
Komisija za pritožbe kandidatov za vpis v študijske programe
Univerze na Primorskem (KP UP)
Disciplinska komisija Univerze na Primorskem (DK UP)
Komisija za tutorstvo Univerze na Primorskem (KT UP)
Komisija za prošnje in vprašanja v prijavnem postopku za
vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov Univerze
na Primorskem (KPV UP)
Komisija za etična vprašanja Univerze na Primorskem (KEV
UP)
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti
izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na
Univerzi na Primorskem (KSSK UP)
Statutarna komisija Univerze na Primorskem (KOST UP)

Predsednik/-ca
Prof. dr. Maja Čemažar (UP FVZ)
Izr. prof. dr. Sonja Rutar (prorektorica za študijske zadeve)
Prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo UP
Doc. dr. Majda Šavle (UP FVZ)
Prof. dr. Bojan Kuzma (UP FAMNIT)
Doc. dr. Sonja Rutar (prorektorica za študijske zadeve)
Izr. prof. dr. Danila Djokić (UP FM)
Doc. dr. Marijana Sikošek (UP FTŠ-Turistica)
Izr. prof. Boštjan Žvanut (UP FVZ)

Prof. dr. Tomaž Pisanski (UP IAM)
Doc. dr. Sonja Rutar (prorektorica za študijske zadeve)

Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler (UP FHŠ)

Tabela 5: Delovna telesa Upravnega odbora
Komisije Upravnega odbora
Komisija za spremljanje izvajanja pravilnika o prispevkih in
vrednotenju stroškov Univerze na Primorskem
Statutarna komisija Univerze na Primorskem (KOST UP)

Predsednik/-ca
Erik Čok
Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler (UP FHŠ)

UNIVERZITETNI CENTRI
Tabela 6: Univerzitetni centri
Organizacijska / infrastrukturna enota
Center za obštudijske dejavnosti Univerze na Primorskem
(COD UP)
Karierni center Univerze na Primorskem, center za
vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo
Center za gastronomijo in kulturo vina Univerze na
Primorskem (CGKV UP)
Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem
(CRPZ UP)
Univerzitetni center Konfucijeva učilnica Koper (KUK)
Založba Univerze na Primorskem (ZUP)

Predstojnik/-ca / Vodja
Blaž Čeklić
Blanka Palčič
Doc. dr. Aleš Gačnik
Prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo UP
Doc. dr. Neva Čebron
Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler

ČLANICE IN PRIDRUŽENI ČLANICI
Univerza na Primorskem vključuje enajst članic in dve pridruženi članici.
Tabela 7: Odgovorne osebe članic in pridruženih članic
Članica UP
Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)
Fakulteta za management (UP FM)
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije (UP FAMNIT)
Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ –
Turistica)
Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)
Inštitut Andrej Marušič (UP IAM)
Študentski domovi (UP ŠD)
Univerzitetna knjižnica (UP UK)

Dekan/Direktor
Prof. dr. Irena Lazar, dekanja
Prof. dr. Matjaž Novak, dekan
Prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja
Prof. dr. Mara Cotič, dekanja
Izr. prof. dr. Janez Mekinc, dekan
Izr. prof. dr. Nejc Šarabon, dekan
Izr. prof. dr. Vito Vitrih, direktor
Viljem Tisnikar, direktor
Viljem Leban, direktor
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Pridruženi članici
Fakulteta za dizajn (FD)

9

Miha Matičič, direktor
Prof. Nada Rožmanec Matičič, u.d.i.a., dekanja
Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped, direktor

Ortopedska bolnišnica Valdoltra (OBV)

ZAPOSLENI
Tabela 8: Pregled števila zaposlenih
Plačna
skupina
B
D
H
J
SKUPAJ

Število redno zaposlenih na dan Število redno zaposlenih na dan
31.12.2017
31.12.2018
Število
Št. FTE
Število
Št. FTE
a
b
c
d
13
15,05
15
15,82
350
271,24
359
270,93
69
49,01
78
62,36
200
194,01
201
194,42
632
529,30
653
543,53

Indeks 18/17
Število
c/a
115,38
102,57
113,04
100,50
103,32

Št. FTE
d/b
105,12
99,89
127,24
100,21
102,69

4.2. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST IN VSEŽIVLJENSKO UČENJE
Univerza na Primorskem v proces posodabljanja obstoječih in oblikovanja novih študijskih programov
vključuje uporabnike znanj, v sodelovanju s katerimi prenaša spoznanja raziskovalnega in
izobraževalnega dela v gospodarstvo in družbeno dejavnost ter s tem prispeva k splošnemu razvoju.
V sodelovanju s sorodnimi organizacijami in z gospodarstvom ponuja tudi široko paleto možnosti
vseživljenjskega učenja. Preko različnih programov strokovnega usposabljanja, delov študijskih
programov in posameznih predmetov, izobraževanj, seminarjev, tečajev, delavnic in drugih dejavnosti
nudi možnosti pridobivanja dodatnih znanj in spretnosti različnim skupinam deležnikov.
Študijski programi za pridobitev izobrazbe
Tabela 9: Študijska področja

Članica

Študijsko področje po klasifikaciji področij izobraževalnih aktivnosti/izidov 2016
(KLASIUS-P-16)

UP FHŠ

01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
02 Umetnost in humanistika
03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
04 Poslovne in upravne vede, pravo
03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
05 Naravoslovje, matematika in statistika
06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)
07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
05 Naravoslovje, matematika in statistika
09 Zdravstvo in socialna varnost
10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
02 Umetnost in humanistika

UP FM
UP FAMNIT

UP FTŠ Turistica
UP FVZ

UP PEF

Tabela 10: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov na dan 31. 12. 2018

AKREDITIRANI
(31. 12. 2018)

V IZVAJANJU
2018/2019

AKREDITIRANI
(31. 12. 2018)

V IZVAJANJU
2018/2019

Skupaj

SKUPAJ

V IZVAJANJU
2018/2019

UP

VS, 1.stopnja

AKREDITIRANI
(31. 12. 2018)

UN, 1.stopnja

30

24

8

7

38

31
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Tabela 11: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov na dan 31. 12. 2018
MAG, 2. stopnja
DR, 3. stopnja
V IZVAJANJU
2018/2019

AKREDITIRANI
(31. 12. 2018)

V IZVAJANJU
2018/2019

AKREDITIRANI
(31. 12. 2018)

V IZVAJANJU
2018/2019

Skupaj

SKUPAJ

AKREDITIRANI
(31. 12. 2018)

UP

10

37

32

14

12

51

44

Opomba: * Interdisciplinarni študijski programi, pri katerih sodeluje več članic UP, so v tabeli v vrstici »skupaj« šteti enkrat.

Študenti in diplomanti
Tabela 12: Število vpisanih študentov v študijskem letu 2018/2019 (na dan 30. 10. 2018)

Vpisani v
1. letnik

Vsi
vpisani

Delež 1.
letnikov (%)

Skupaj
Vpisani v
1. letnik

Vsi
vpisani

Vsi
vpisani
SKUPAJ VPISANI
Dodipl. študijski programi 1. stopnje
visokošolski strokovni študijski
programi
univerzitetni študijski programi
Magistrski študijski programi 2.
stopnje
Doktorski študijski programi 3. stopnje

Izredni
Vpisani v
1. letnik

Redni

3820
2796
1303

1462
1057
463

1113
821
806

376
281
266

4933
3617
2109

1838
1338
719

1493
1024

594
405

15
172

15
45

1508
1196

609
450

0

0

120

50

120

50

37,26
36,99
34,09
40,38
37,63
41,67

Tabela 13: Število diplomantov v letu 2018
2018
1161
861
488
373
277
23

SKUPAJ DIPLOMANTI
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje
visokošolski strokovni študijski programi
univerzitetni študijski programi
Magistrski študijski programi 2. stopnje
Doktorski študijski programi 3. stopnje

Dislocirane enote članice, na katerih izvaja študijski proces
Naslednje pedagoške članice UP v študijskem letu 2018/2019 izvajajo študijske programe tudi na
svojih dislociranih enotah:
- UP FM v Celju in Škofji Loki,
- UP PEF v Novem mestu, Slovenskih Konjicah, Škofji Loki in na Ptuju,
- UP FTŠ Turistica v Ljubljani,
- UP FVZ v Novi Gorici.
Vpisani tuji študenti v študijskem letu 2018/2019
Tabela 14: Število vpisanih tujih študentov (na dan 30. 10. 2018)

Vsi vpisani
SKUPAJ VPISANI TUJI ŠTUDENTI
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje
Magistrski študijski programi 2. stopnje
Doktorski študijski programi 3. stopnje

572
436
106
30

Skupaj
Delež (%)
Vpisani v 1.
letnik
11,6
349
12,05
283
8,86
51
25
15

Delež (%)
18,99
21,15
11,33
30
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Programi vseživljenjskega učenja
S ciljem razvoja kakovostne ponudbe vseživljenjskega učenja, prenosa dobrih praks med članicami
UP ter intenzivnejšega sodelovanja z družbenim okoljem ima univerza vzpostavljen mrežni sistem
vseživljenjskega učenja. UP izdaja letni Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na
Primorskem, v katerem je združena ponudba vseh članic UP in rektorata.
Študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov
Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem
izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja. Kdor opravi vse obveznosti po
študijskem programu za izpopolnjevanje ali po delu študijskega programa za pridobitev izobrazbe,
pridobi potrdilo, ki je javna listina.
Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju
Na UP izvajamo na podlagi razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike
Slovenije programe za potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju.
Poletne šole
Poletne šole so namenjene vsem, ki želijo pridobiti nova ali poglobiti že osvojena znanja z različnih
področij. Nudijo preplet izobraževalnih dejavnosti, druženja in aktivnega preživljanja časa ter
spoznavanja različnih aktualnih tematik.
Tečaji, seminarji, usposabljanja, konference in druge oblike izobraževanja
V okviru vseživljenjskega učenja UP ponuja tudi različne druge dogodke, ki so namenjeni tako
študentom in zaposlenim na univerzi, kot širši javnosti. Različni tečaji, seminarji, delavnice,
usposabljanja, tabori, okrogle mize, posveti, idr., so priložnost za širjenje posameznikovih obzorij, za
pridobivanje dodatnih znanj in kompetenc. V okviru slednjih se izvajajo tudi aktivnosti, ki jih ponuja
Karierni center Univerze na Primorskem.
Podrobnejši opis programov vseživljenjskega učenja v letu 2019 je predstavljen v poglavju 7.2.
Vseživljenjsko učenje.

4.3. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja
Tabela 15: Raziskovalne skupine

Šifra ARRS

Ime raziskovalne skupine

1822-001

Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ

1822-002

Inštitut za dediščino Sredozemlja (UP
FHŠ)

7097-001

Inštitut za raziskovanje in svetovanje v
managementu

2790-001

Raziskovalna skupina UP FAMNIT

2158-001

Inštitut za edukacijske vede

1718-001

Turizem

2413-001

Raziskovalna skupina UP FVZ

1669-001

Raziskovalna skupina UP IAM

Raziskovalna področja

5.00.00 Družboslovne vede
6.00.00 Humanistične vede
6.00.00 Humanistične vede
7.00.00 Interdisciplinarne raziskave
5.04.00 Družboslovne vede / Upravne in
organizacijske vede
5.02.00 Družboslovne vede / Ekonomija
5.05.00 Družboslovne vede / Pravo
1.01.00 Naravoslovno-matematične vede
/ Matematika
2.07.00 Tehniške vede / Računalništvo
in informatika
5.00.00 Družboslovne vede
5.02.00 Družboslovne vede / Ekonomija
5.02.02 Družboslovne vede / Ekonomija /
Poslovne vede
3.00.00 Medicinske vede
5.00.00 Družboslovne vede
1.00.00 Naravoslovno-matematične vede
2.00.00 Tehniške vede

Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan 31. 12.
2018)
37
9
56

118
66
43
44

73
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Šifra ARRS

Ime raziskovalne skupine

12

Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan 31. 12.
2018)

Raziskovalna področja

4.00.00 Biotehniške vede
7.00.00 Interdisciplinarne raziskave

V okviru 8 raziskovalnih skupin, ki bodo delovale v letu 2019 in ki pokrivajo 5 raziskovalnih ved in
multidisciplinarne raziskave, je bilo na dan 31. 12. 2018 vključenih 404 registriranih raziskovalcev. V
raziskovalnih skupinah je sodelovalo tudi 23 tehnikov, skupaj torej 427 zaposlenih.
Raziskovalni programi in projekti
Tabela 16: Raziskovalni programi
Šifra ARRS
P1-0285
P1-0386
P3-0384
P5-0049
P1-0404
P1-0294
P2-0250
P2-0266
P3-0003
P4-0092
P5-0147

Naslov
Matični raziskovalni programi
Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger
Varstvena biologija od molekul do ekosistema
Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora
Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja
Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij
Raziskovalni programi v soizvajanju
Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični
optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju
Metrologija in biometrični sistemi
Napredne izdelovalne tehnologije za visoko kakovostno in trajnostno proizvodnjo
Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev
Zdravje živali, okolje in varna hrana
Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov

Na UP se bo v letu 2019 nadaljevalo z izvajanjem 4 matičnih raziskovalnih programov ARRS ter 6
raziskovalnih programov v soizvajanju. V letu 2018 je UP pridobila nov matični program P1-0404
Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, pod
vodstvom prof. dr. Enesa Pašaliča. Program v obsegu 2,5 FTE se bo začel izvajati 1.1.2019.
Skupno se bo v letu 2019 izvajalo 11 raziskovalnih programov ARRS.
Tabela 17: Raziskovalna infrastruktura
Financer

Šifra ARRS
/ Akronim
projekta

ARRS

I0-0035

MIZŠ

InnoRenew
CoE

Naslov
ARRS infrastrukturni program
Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem
Drugi projekti za raziskovalno infrastrukturo
Renewable Materials and Heathy Environment Research and Innovation Centre of
Excellence (InnoRenew CoE)

V letu 2019 se bo v okviru financiranja ARRS izvajal Infrastrukturni program UP (I0-0035) ter v okviru
financiranja MIZŠ projekt za izgradnjo in nabavo raziskovalne infrastrukture InnoRenew CoE.
Infrastrukturni program UP je financiran s strani ARRS v obsegu 2,5 FTE.
Tabela 18: Nacionalni projekti
Vrsta raziskovalnega projekta
TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI
ARRS
APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI
ARRS
ARRS PROJEKTI CRP
ARRS PROJEKTI MEDNARODNEGA
SODELOVANJA
PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI
DRUGI NACIONALNI RAZISKOVALNI

Matični

Leto 2018
Partnerski

Skupaj

Matični

Leto 2019
Partnerski

Skupaj

11

14

25

14

17

31

0

2

2

1

2

3

2

6

8

2

5

7

3

0

3

2

0

2

1
7

0
15

1
22

2
4

0
8

2
12
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Vrsta raziskovalnega projekta
PROJEKTI IZVEN FINANCIRANJA ARRS
SKUPAJ

13

Matični

Leto 2018
Partnerski

Skupaj

Matični

Leto 2019
Partnerski

Skupaj

24

37

61

25

32

57

V letu 2019 bomo glede prijave projektov na razpisih ARRS v predhodnih letih izvajali 33 temeljnih
raziskovalnih projektov v obsegu 13 FTE, od tega 2 projekta mednarodnega sodelovanja ARRS, 3
aplikativne raziskovalne projekte v obsegu 1 FTE, 7 ciljnih raziskovalnih projektov ter 2 podoktorska
projekta.
Od le-teh se bo v letu 2019 začelo izvajati 10 novih temeljnih raziskovalnih projektov, 1 nov aplikativni
raziskovalni projekt ter 2 nova podoktorska raziskovalna projekta.
V letu 2019 se bo izvajalo 12 drugih nacionalnih raziskovalnih projektov, ki niso financirani s strani
ARRS. Glede na realizacijo v letu 2018 se je plan za leto 2019 znižal predvsem na račun drugačnega
evidentiranja projektov, sofinanciranih s strani MIZŠ.
V letu 2019 načrtujemo naslednje prijave na razpise ARRS:
- nacionalni razpisi: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa
CRP 2019, Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij 2019, Javni razpis za
sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2020, Javni razpis za dodelitev mentorskih mest
raziskovalnim programom v letu 2019, Javni razpis za financiranje raziskovalnih programov JRO,
Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme – paket 2018, Javni razpis za
povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu za leto 2019, Javni razpis za izbor
mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2020 – pilotni razpis MR+.
- razpisi mednarodnega sodelovanja: Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih
projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta
(ERC), Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov
kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije, Javni razpis za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko
republiko Program PROTEUS v letih 2020 do 2021, Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih
2020 do 2021, Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 do 2021, Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020
do 2021, Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020 – 2022, Javni razpis za sofinanciranje
slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research,
Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije, Javni razpis za sofinanciranje
članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019, Javni razpis za
(so)financiranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje
znanstvenih dosežkov v letu 2019, Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 do 2021, Javni razpis za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno
republiko Nemčijo 2020- 2021, Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko 2020 – 2022, Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike
v letih 2019 do 2021, Javni poziv za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat
odličnosti, Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Črno goro v letih 2020 – 2022, Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo 2020 2022.
Tabela 19: Mladi raziskovalci
Število mladih raziskovalcev

2018

2019

Število mladih raziskovalcev na usposabljanju

22

16

Število novih mladih raziskovalcev

4

2

Število mladih raziskovalcev, ki uspešno zaključijo usposabljanje

8

4
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V letu 2019 se bo usposabljalo 16 mladih raziskovalcev v skupnem obsegu 7 FTE pod mentorstvom
13 mentorjev. 14 mladih raziskovalcev bo nadaljevalo usposabljanje, ki so ga pričeli pred letom 2019,
od tega so 4 mladi raziskovalci začeli z usposabljanjem v letu 2018. V letu 2019 načrtujemo pridobitev
dveh novih mladih raziskovalcev. Načrtujemo, da bodo v letu 2019 uspešno zaključili usposabljanje z
zagovorom doktorske disertacije 4 mladi raziskovalci.
Tabela 20: Projekti v sodelovanju z drugimi uporabniki znanja (gospodarstvo, lokalne skupnosti itd.)
Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi
uporabniki (gospodarstvo, lokalne
skupnosti, itd.)
Lokalne skupnosti
Gospodarstvo
Drugi zavodi, ustanove, društva, drugi
uporabniki znanja
Skupaj

Leto 2018

Leto 2019

Matični

Partnerski

Skupaj

Matični

Partnerski

Skupaj

1
45
15

0
0
1

1
45
16

1
34
14

0
1
1

1
35
15

61

1

62

49

2

51

Poleg navedenih nacionalnih projektov se izvajajo različni projekti v sodelovanju z gospodarstvom,
lokalnimi skupnostmi in drugimi uporabniki znanja.
V letu 2019 načrtujemo, da bomo z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja izvajali 51 projektov,
od tega 35 z gospodarskimi subjekti, 15 z drugimi uporabniki znanja ter 1 z lokalnimi skupnostmi.
Večina sodelovanj se bo izvajala v okviru projektov Po kreativni poti do znanja (8 projektov) ter
Študentski inovativni projekti za družbeno korist (9 projektov), izbranih v sofinanciranje preko javnega
razpisa pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS.
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.
Tabela 21: Projekti raziskovalne mobilnosti
Leto 2018
Matični
Partnerski
47
0
2
4
0
0
1
0
50
4

Projekti raziskovalne mobilnosti
Projekti bilaterale ARRS
Akcije COST
Marie Curie štipendije
Drugi programi (Fulbrightova štipendija)
Skupaj

Leto 2019
Matični
Partnerski
49
0
2
4
1
0
1
0
53
4

Skupaj
47
6
0
1
54

Skupaj
49
6
1
1
57

V letu 2019 se bo izvajalo 55 projektov raziskovalne mobilnosti, od tega 49 bilateralnih projektov
ARRS ter 6 akcij COST. Potekalo bo štipendiranje 2 raziskovalcev za raziskovalno delo v tujini, eden
bo tudi v 2019 prejemal Fulbrightovo štipendijo, načrtujemo pa tudi novo Marie Skłodowska-Curie
štipendijo.
V letu 2019 bo izvedenih 52 gostovanj tujih raziskovalcev na UP, 60 matičnih raziskovalcev pa bo
odšlo za krajše ali daljše obdobje raziskovat na inštitucije v tujino.
Tabela 22: Mednarodni projekti s področja raziskovanja
Vrsta mednarodnega projekta
Horizon 2020
Interreg V-A Slovenija-Italija
Interreg V-A Slovenija-Hrvaška
Interreg V-B Adrion
Interreg V-B Alpe
Interreg V-B Mediteran
EEA& Norway grants
LIFE
Ustvarjalna Evropa
COSME
Drugi programi Evropske
komisije (DG Grants)
Drugi mednarodni programi
oziroma razpisi

Matični
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Leto 2018
Partnerski
4
5
3
1
1
2
1
1
0
6

Skupaj
5
6
3
1
1
2
1
1
0
6

Matični
3
1
0
1
0
0
1
0
1
0

Leto 2019
Partnerski
5
6
3
2
0
2
1
1
0
4

Skupaj
8
7
3
3
0
2
2
1
1
4

0

3

3

0

1

1

1

18

19

1

14

15
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Vrsta mednarodnega projekta
SKUPAJ

Matični
3

Leto 2018
Partnerski
45

Skupaj
48

Matični
8

Leto 2019
Partnerski
39

15

Skupaj
47

V letu 2018 se je izvajalo 48 mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov, oddane pa so bile
prijave za 71 novih projektnih predlogov. Od tega je UP pridobila 10 novih projektov.
V letu 2019 načrtujemo prijave v naslednje mednarodne programe: Horizon 2020, programi
teritorialnega sodelovanja (Interreg V-A Slovenija-Italija, Interreg V-B Adrion, Interreg V-B Alpe,
Interreg V-B Mediteran, Interreg V-B Srednja Evropa, Interreg Podonavje), programi v okviru
generalnih direktoratov EU in drugih mednarodnih programov oziroma razpisov.
V letu 2019 bomo izvajali 47 projektov, od tega 8 v programu Horizon 2020, 15 v programih
evropskega sodelovanja Interreg, 4 v programu COSME, 2 v EEA& Norway grants, po enega v
programih Life, Ustvarjala Evropa ter drugih programih Evropske komisije, ostale pa v drugih
mednarodnih programih in razpisih.
V letu 2019 načrtujemo 53 prijav na mednarodne znanstveno raziskovalne in razvojne projekte, od
tega 11 na vse tri stebre programa Horizon 2020. Načrtujemo 9 novih dobljenih mednarodnih
znanstveno raziskovalnih in razvojnih projektov v tekočem letu, od tega 3 nove projekte Horizon 2020.
Tabela 23: Število objav UP v indeksiranih revijah
Indeksirane revije
Število objav v WOS SCI, SSCI in A&HCI
Število objav v SCOPUS
Število raziskovalcev, ki objavljajo v WOS SCI, SSCI in A&HCI

2018
206
273
128

2019
226
300
167

Vir:
*Podatki na dan 14.1.2019 (baza WOS).
** Podatki na dan 7.1.2019 (baza SCOPUS).

4.4. MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
Mednarodno sodelovanje obsega krepitev obstoječih odnosov s partnerskimi institucijami in
vzpostavljanje novih oblik sodelovanja s tujimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami. Bilateralni
in multilateralni odnosi zajemajo sodelovanje pri skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih ter
skupnih študijskih programih, pripravo in izvedbo poletnih šol, izmenjave študentov, učiteljev,
raziskovalcev in strokovnega osebja, sodelovanje na različnih mednarodnih konferencah, kongresih in
simpozijih ter članstvo in sodelovanje v mednarodnih združenjih in mrežah.
UP je od ustanovitve sklenila mednarodne sporazume s številnimi tujimi institucijami, izmed katerih je
na dan 1. 1. 2019 veljavnih 65 sporazumov s tujimi univerzami. Včlanjena je v 14 mednarodnih mrež
oziroma združenj. Na nacionalni ravni ima sklenjene sporazume o sodelovanju s 15 institucijami in je
vključena v 5 združenj. Pomemben segment mednarodnega sodelovanja predstavljajo mobilnosti
študentov ter pedagoškega in strokovnega osebja, ki jih UP omogoča v okviru programa Erasmus+ in
mrež CEEPUS ter v okviru operacij, ki jih sofinancira MIZŠ; mobilnost raziskovalcev pa se izvaja
predvsem v sklopu bilateralnih projektov.
Izvajanje študija v tujem jeziku in v tujini v študijskem letu 2018/2019
Tabela 24: Študijski programi, ki se izvajajo v tujem jeziku*
Vrsta študijskega programa
1. stopnja (skupaj)
‐
Univerzitetni program
‐

Visokošolski program

Število
6
4
2

2. stopnja

2

3. stopnja
SKUPAJ

1
9

Ime študijskega programa
Management, Mathematics, Computer
Science, Bioinformatics
Management , Tourism Enterprise
Management
Ekonomija in finance, Mathematical
Sciences
Mathematical Sciences

* V to kategorijo se štejejo tudi skupni študijski programi (joint study programmes) in dvojni programi (double degree
programmes). Ne štejejo se študijski programi tujih jezikov.)
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Mobilnost študentov in zaposlenih v študijskem letu 2017/2018
Tabela 25: Število študentov na izmenjavi in delež mobilnosti v skupnem številu vseh vpisanih študentov
Vrsta izmenjave
Študenti na izmenjavi v tujini
Študenti iz tujine na izmenjavi

Število
105
203

Delež (%)
2,1
4

Tabela 26: Število zaposlenih na izmenjavi in delež mobilnosti v skupnem številu vseh zaposlenih
Vrsta izmenjave
Zaposleni* na izmenjavi v tujini
Tuji zaposleni na izmenjavi

Število
213
257

Delež (%)
34,4
41,5

Opomba: * Vključene kategorije zaposlenih so visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, raziskovalci in strokovni sodelavci.

4.5. RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Univerza na Primorskem izvaja vse potrebne aktivnosti za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
svojega delovanja, in sicer v skladu z zahtevo po odgovornosti različnim javnostim ter zagotavljanju
procesov nenehnih notranjih izboljšav. Pri svojem delu je univerza zavezana slovenskim in evropskim
priporočilom ter standardom na področju kakovosti.
Sistem kakovosti sestavlja nabor ukrepov spremljanja in zagotavljanja naslednjih procesov notranjih
izboljšav:
1. evalvacija:
‐
samoevalvacija (institucionalna in programska), oziroma notranja evalvacija,
‐
zunanja evalvacija (vključno z mednarodnimi akreditacijami in evalvacijami),
2. izmenjava in prenos primerov dobrih praks v strategijo delovanja in upravljanja,
3. poročanje o poslovanju:
‐
statistika in statistična analiza,
‐
letno in polletno poročilo,
‐
notranji nadzor porabe javnih financ z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavljanja
doseganje ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in preglednosti,
4. anketiranje uporabnikov:
‐
študentska anketa: pridobivanje mnenj študentov o študiju; rezultati anketiranja so namenjeni
izboljšanju študija (posodabljanju in dopolnjevanju študijskih programov), pomembni so tudi v
‐
postopkih izvolitve v naziv in pogovorih vodstva z zaposlenimi,
‐
anketa o zaposlenosti in zaposljivosti diplomantih,
‐
anketa o zadovoljstvu zaposlenih,
‐
spremljanje mnenj zunanjih deležnikov,
5. nagrajevanje (nagrade in priznanje) zaposlenih in študentov za znanstvene in pedagoške dosežke
ter uspešno delo,
6. skrb za študente od vpisa do dokončanja študija:
vključevanje v procese odločanja v najmanj 1/5 deležu v vseh organih UP in članic UP,
tutorstvo in svetovanja študentom,
kakovostno karierno svetovanje, ki študentom omogoča boljšo odločitev za študij ter povečuje
njihovo uspešnost pri oblikovanju osebne karierne poti,
obštudijske dejavnosti s področja preventive, kulture, umetnosti, športa, socialne in svetovalne
dejavnosti,
dodatna izvenštudijska in neformalna izobraževanja s katerimi študentje pridobivajo dodatne
specifične kompetence.

4.6. OPIS OKOLJA
Univerzo kot institucijo definirajo dejavniki njenega notranjega in zunanjega okolja. Univerza je
opredeljena kot najvišja stopnja (visokošolskega) izobraževanja v sodobni družbi. Tudi univerza sama
je okolje, ki jo definirajo različni procesi in odnosi med posamezniki, ki vanjo vstopajo in drugi pravni
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subjekti, ki se z njo povezujejo. V svojem okolju je univerza sestavni del širšega okolja in kot taka tudi
dejavnik sprememb.
Družbeno okolje na lokalni, državni in regionalni ravni
Ustanovitev UP je bila zaznamovala z drugačnostjo, posebnim geografskim, kulturnim in etničnim
prostorom v Istri, kjer se prepletajo različne kulture, jeziki in tradicije. V svojem obdobju delovanja je
bistveno zaznamovala razvoj obalnih mest (Koper, Izola, Portorož) in regijo Južne Primorske. Razvoj
infrastrukture univerze (gradnja Kampusa Livade in drugi investicijski projekti) prinaša dvig
raziskovalnih in tehnoloških kapacitet za družbeni in gospodarski preboj regije. Pomen univerze za
okolje se odraža na več ravneh:
- v zagotavljanju horizontalnega povezovanja v celotni verigi razvoja znanja, ki se izvaja na temelju
strateškega partnerstva med akademsko sfero in različni uporabniki znaj (sodelovanje med
gospodarstvom, izobraževalnimi in razvojno-raziskovalnimi institucijami ter večja notranja
povezanost regije z zmanjšanjem njene razdrobljenosti, dvosmerni pretok kadra in znanja),
- v povečanju absorpcije izobraževalnega in raziskovalnega potenciala, ki se generira v regiji
(pospešen tehnološki razvoj, povečanje vlaganj v inovacije in aplikativne raziskave, spodbujanje
inovativnosti),
- v povečanju intelektualne (v sodelovanju z okoljem tudi industrijske) lastnine ter izboljšanje
njenega upravljanja (avtorske in sorodne pravice, patenti, modeli, blagovne in storitvene znamke,
geografske oznake),
- v zmanjšanju razdrobljenosti znotraj raziskovalno-razvojne sfere,
- v zadrževanju najperspektivnejšega kadra (strokovnjakov) in zmanjšanju t.i. pojava bega
možganov,
- v pospeševanju razvoja in zagona novih tehnološko usmerjenih dinamičnih podjetij (start-up in
spin-off podjetja),
- v internacionalizaciji, ki prispeva k utrjevanju večkulturnosti in večjezičnosti ter povečanju pritoka
tujih študentov in strokovnjakov (mednarodno-kulturna dimenzija).
Na področju akademskega sodelovanja v Sloveniji (izvajanje pedagoške dejavnosti, recenzij,
mentorstvo na doktorskem študiju, nacionalna mobilnost itd.) se UP povezuje s preostalimi
slovenskimi univerzami ter drugimi raziskovalnimi inštituti, zavodi in centri. Pomembna skrb je
namenjena promocijski dejavnosti študijskih programov in sodelovanju z osnovnimi ter srednjimi
šolami. UP je vključena v Rektorsko konferenco Republike Slovenije (RK RS), v okviru katere
slovenske univerze izvajajo različne oblike sodelovanja in obravnavajo vprašanja skupnega pomena o
razvoju slovenskega visokega šolstva in raziskovalni dejavnosti.
Na področju gospodarstva se UP prek svojih članic povezuje z organizacijami iz različnih
gospodarskih panog in poslovnih okolij, in sicer turizem, bančništvo, zavarovalništvo, IKT sistemi,
logistika, prehrambena industrija idr. Na področju negospodarstva pa se članice povezujejo z vzgojno
izobraževalnimi zavodi (vrtci in osnovnimi šolami), zavodi za zaposlovanje in drugimi zavodi (večje
slovenske bolnišnice, zdravstvenimi domovi, domovi upokojencev itd.). Ključni gospodarski in drugi
partnerji sodelovanja v regiji so obalne in južnoprimorske občine, Luka Koper, d.d., Istrabenz,
holdinška družba d.d., Banka Intesa SanPaolo d.d. ter številna druga podjetja in organizacije, v katerih
lahko študenti opravljajo tudi študijsko prakso oziroma praktično usposabljanje. Povezovanje z
gospodarstvom, negospodarstvom in kulturnim okoljem udejanja univerza prek posebej zato
ustanovljenih univerzitetnih centrov (Center za razvoj in prenos znanja, Univerzitetni center
Konfucijeva učilnica Koper, Center za obštudijske dejavnosti Univerze na Primorskem, Karierni center
Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo, Center za obštudijske
dejavnosti UP in Center za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem). Utrjevanje
partnerstva z deležniki iz okolja se odvija tudi v okviru Štipendijskega sklada UP. Namen sklada je
ponuditi delodajalcem najboljši in najbolj kakovosten kader za prihodnje delovne potrebe, študentom
pa zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med študijem in jim odpreti možnost kasnejše
zaposlitve v izbrani delovni organizaciji.
Družbeno okolje na mednarodni ravni
Sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami poteka na podlagi medinstitucionalnih sporazumov,
pogodb skupnega izvajanja projektov (raziskovalni in bilateralni projekti ARRS, evropski projekti v
okviru finančne perspektive Obzorje 2020, programi teritorialnega in čezmejnega sodelovanja ter
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drugih mednarodnih finančnih programov), sporazumov o sodelovanju v okviru študijskih programov
ter posameznih sporazumov o študijskih izmenjavah.
UP je članica Evropske zveze univerz (European University Association – EUA) ter dveh mednarodnih
rektorskih konferenc - Rektorske konference Alpe-Jadran (Rectors' Conference of the Universities of
the Alps Adriatic Region – AARC) in Podonavske rektorske konference (Danube Rector's Conference
- DRC). Vključena je tudi v številna združenja, med katerimi tudi UNIADRION - Virtual University of the
Adriatic-Ionian Basin in LEA EBAN European Associated Laboratory "Pulsed Electric Fields
Applications in Biology and Medicine".
Na področju raziskovanja univerza sodeluje in se povezuje z velikim številom partnerjev iz
mednarodnega okolja. Raziskovalno delo v mednarodnem okolju poteka tudi v okviru projektov
znanstvenoraziskovalnega bilateralnega sodelovanja, ki ga sofinancira ARRS.

4.7. PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE
Prostorski pogoji
UP FHŠ: Fakulteta ima dovolj prostorskih kapacitet za izvedbo svoje dejavnosti, vendar se že dalj
časa sooča z zastarelostjo opreme prostorov ter pomanjkanjem sredstev za redno in investicijsko
vzdrževanje. Že več let se fakulteta sooča z zamakanjem kletnih prostorov, katerih sanacija se je
pričela v letu 2018 s strani rektorata z uporabo sistema elektro osmotske zaščite objekta, rezultate
izsuševanja pa se pričakuje v letu 2019. Rektorat je v letu 2018 prevzel tudi menjavo oken na celotni
stavbi Armerije – Foresterije, kar vključuje tudi okna v knjižnici UP FHŠ.
Celotni grelno-hladilni sistem je energetsko potraten in neučinkovit. V letu 2018 je prišlo do večje
okvare hladilnih agregatov, ki so tudi nevzdržno glasni in motijo dejavnosti na fakulteti, ko je hladilni
agregat v delovanju (maj - oktober). Načrtovana je prenova celotnega sistema z vgradnjo toplotne
črpalke, ki bo zagotovil optimalne delovne pogoje brez večjih temperaturnih nihanj in hrupa. Do
realizirane prenove grelno-hladilnega sistema je potrebna sanacija obstoječega krmiljenja toplotne
črpalke - SCADA nadzornega sistema ter zamenjava regulacijskih ventilov na konvektorjih, kar bi
pomenilo zmanjšanje porabe energije in optimalno temperaturo v prostoru. Predvidena je tudi sanacija
vodovodne inštalacije v sanitarijah in menjava talne obloge v kletnih prostorih zaradi posledic
zamakanja.
V prihodnje bi bilo potrebno sanirati parket v predavalnicah. Prav tako je celotna fakulteta potrebna
pleskanja, en del bo izveden v letu 2019. Priporočljiva bi bila protisončna zaščita strešnega
»svetlobnega jaška« in drugih prostorov v 4. nadstropju ter prehodov v knjižnico v 2. in 3. nadstropju
zaradi izboljšanja izolativnosti in s tem manjših temperaturnih izgub ter energetske učinkovitosti
stavbe. Potrebna bi bila sanacija talne površine balkona v 4. nadstropju. Dolgoročno je smiselna
zamenjava luči v pisarniških prostorih zaradi zagotovitve optimalne osvetlitve in namestitev senzorjev
za prižiganje in ugašanje luči v sanitarijah ter na hodnikih.
V letu 2019 bo s strani Rektorata UP v prostorih UP FHŠ na lokaciji Piran, Bolniška 20, izvedena
zamenjana toplotne črpalke zaradi okvar in sorazmerno prevelikega stroška popravila stare črpalke.
UP FM: Prostorski pogoji UP FM so neprimerni z vidika velikosti in števila predavalnic, in zaradi dveh
lokacij v Kopru, zaradi česar so nepovezani visokošolski učitelji, sodelavci ter raziskovalci in študenti
ter strokovni delavci in vodstvo. S ciljem reševanja prostorske stiske UP FM in UP PEF je univerza
pričela z investicijo rekonstrukcije in obnove nekdanje STŠ stavbe. S tem se bo UP FM preselila v
večje, sodobnejše, predvsem pa skupne prostore. Realizacija oz. preselitev je predvidena v začetku
novega študijskega leta 2019/2020.
S 30. 4. 2020 se izteče veljavna najemna pogodba za najete prostore v ŠS Celje; do takrat UP FM
zaključuje študijska programa z že vpisanimi študenti. Novi vpisi v dodiplomski in podiplomski študijski
program se ne izvajajo več. Po zaključeni izvedbi študijskega procesa v Škofji Loki bo prenehalo tudi
pogodbeno sodelovanje z Ljudsko univerzo Škofja Loka.
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UP FAMNIT: Fakulteta je v študijskem letu 2017/18 bistveno izboljšala prostorske pogoje za izvajanje
izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, saj je UP aprila 2018 realizirala odkup objekta »Stara pošta«
na Glagoljaški 8 v Kopru, kjer fakulteta deluje že od ustanovitve. Nakup omenjenega objekta je bil
vključen v Srednjeročni načrt investicij Univerze na Primorskem 2012-2016. UP FAMNIT tako v
študijskem letu 2018/19 uporablja približno 3.800 m2. S prihodnjim študijskim letom, ko naj bi bila
zaključena tudi sanacija Univerzitetnega kampusa Livade, pa bo fakulteta uporabljala približno 4.500
m2, od tega za tretjino prostorov ne plačuje najemnine. Ob ponovni vzpostavitvi Univerzitetnega
kampusa Livade v Izoli, se bo delež najetih prostorov dodatno znižal (na okrog četrtino prostorov, ki jih
uporablja fakulteta).
Za dolgoročno ureditev prostorih razmer fakultete bi morala biti realizirana še dva cilja, in sicer odkup
preostalega dela stavbe na Kettejevi 1 v Kopru (1. in 2. nadstropje) ter, bistveno za kakovost
pedagoškega in raziskovalnega dela, zaključek sanacije Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli. Z
realizacijo navedenih ciljev bi bili zagotovljeni prostori za nadaljnji razvoj na področju študijske in
raziskovalne dejavnosti fakultete za dolgoročno obdobje.
UP PEF: Fakulteta deluje v prostorih na Cankarjevi ulici številka 5 v Kopru, v tako imenovani 1. stavbi
na parcela številka 168, k. o. Koper, v okviru sklopa stavb, ki so bile do poletja 2004 v upravljanju
Dijaškega doma Koper. Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 79/2004) je Republika Slovenija zagotovila uporabo teh
prostorov neposredno Univerzi na Primorskem. Do danes med UP in med pristojnim ministrstvom za
področje visokega šolstva ni prišlo do uradne zapisniške ugotovitve zgoraj navedene uporabe
prostorov, ki jo je predvidevala sprememba odloka. Fakulteta brezplačno uporablja vse prostore v 1.
stavbi v površini 1.007,80 m2 (celotna površina stavbe je 1.097,80 m2), vključno z dvema
predavalnicama v pritličju (v površini 90 m2), ki pa sta uradno še vedno v uporabi članice UP MF. V
prizidku Dijaškega in študentskega doma Koper deluje v prostoru s približno 105 m2 tudi skupna
visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF, vzpostavljena na podlagi Sporazuma o vzpostavitvi Skupne
visokošolske knjižnice za potrebe obeh članic.
Prostori, s katerimi fakulteta razpolaga, ne zadoščajo za opravljanje dejavnosti. Zaradi prostorske
stiske in specifičnih potreb pri izvajanju študijskih programov je UP PEF primorana najemati oziroma
prevzemati v uporabo tudi druge prostore. Tako se študijski proces, poleg na sedežu fakultete, izvaja
tudi v drugih prostorih na območju Mestne občine Koper. To so predavalnice članic UP (UP FHŠ, UP
FM in UP FAMNIT), predavalnici Primorske gospodarske zbornice, telovadnice Osnovne šole Koper,
Osnovne šole Dušana Bordona Semedela, Gimnazije Koper, večnamenski prostor Vrtca Koper,
plesna dvorana Plesne šole Elite itd. UP PEF za izvajanje študijske dejavnosti občasno uporablja tudi
prostore drugih uporabnikov na drugih lokacijah v Mestni občini Koper (atletski stadion, teniška igrišča,
plavalni bazen ipd.). Fakulteta uporablja v najemu tudi 5 kabinetov v prostorih Dijaškega in
študentskega doma Koper na enakem naslovu, kot je sedež fakultete.
UP PEF izvaja svojo dejavnost tudi na dislociranih enotah, kjer se uporaba prostorov za izvajanje
študijske dejavnosti zagotavlja na podlagi pogodb o sodelovanju s pogodbenimi partnerji pri izvajanju
študijskega procesa na dislociranih enotah (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Ljudska univerza
Ptuj, Ljudska univerza Škorja Loka in Šolski center Slovenske Konjice – Zreče) oziroma najemne
pogodbe na dislocirani enoti Ljudska univerza Nova Gorica.
Zaradi nevzdržnih prostorskih pogojev, ki bremenijo fakulteto že vse od njenega nastanka, je bilo
obravnavanih že veliko predlogov za rešitev prostorske stiske fakultete. Konec leta 2019 se
predvideva zaključek prenove prostorov STŠ Koper za potrebe UP FM in UP PEF, kjer naj bi UP PEF
pridobila v uporabo predvsem amfiteatersko predavalnico in telovadnico. Poleg tega naj bi po izselitvi
UP FM, UP PEF prevzela tudi prostore, ki jih sedaj v prizidku Dijaškega in študentskega doma Koper
na Cankarjevi ulici 5 v Kopru, uporablja UP FM. UP PEF pa si je zadala, da bo v letu 2019 pristopila k
pripravi projektne in delno investicijske dokumentacije za potrebe obnove celotnega prizidka
Dijaškega in študentskega doma Koper za potrebe UP PEF. Tako bi UP PEF pridobila celoten
prizidek, ki bi se ga lahko z nekaj posegi povezalo v smiselno in funkcionalno celoto z obstoječo
stavbo. Ti prostori bi UP PEF, po pridobitvi prenovljene telovadnice in amfiteaterske predavalnice v
okviru prenove Srednje tehniške šole Koper, srednjeročno zagotovili ustrezne prostorske pogoje za
delovanje.
UP FTŠ: Fakulteta izvaja svoje dejavnosti v prostorih, ki ustrezajo namenu. V prihodnje se načrtuje
ureditev parkirišča na gramozu, ki je v skupni uporabi z UP ŠD. Za potrebe izrednega študija v
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Ljubljani najema fakulteta prostore v Študentskem kampusu Ljubljana na lokaciji Pivovarniška ulica 6,
1000 Ljubljana.
UP FVZ: Do sanacije prostorov Univerzitetnega kampusa Livade se bo poslovanje fakultete izvajalo v
prostorih ob Splošni bolnišnici Izola (SBI). Zaradi velikega števila zaposlenih in študentov ter
prostorske omejenosti, se tudi v letu 2019 načrtuje najem dodatnih učilnic na Srednji šoli Izola.
Za nemoten potek raziskovalnega in učnega procesa se bodo uporabljali dodatno najeti nadomestni
prostori na naslovu Industrijska ulica 4b, Izola. Najete prostore souporablja tudi UP FAMNIT, zato se
stroški najema ustrezno delijo med uporabnike.
Najem dosedanjih in novo pridobljenih prostorov v EDA Centru v Novi Gorici bo v letu 2019 krila
Mestna občina Nova Gorica. Glede nadaljnje izvedbe študijskega programa Zdravstvena nega, 1.
stopnja, v Novi Gorici, se že v začetnih mesecih leta 2019 načrtuje sestanek s predstavniki MONG z
namenom iskanja dolgoročno ustreznejše rešitve prostorske problematike.
Za potrebe izvajanja študijskih programov Aplikativna kineziologija fakulteta redno najema telovadnico
v Izoli (Center za kulturo, šport in prireditve Izola), atletski stadion Bonifika Koper in bazen v Žusterni
(MOK).
Fakulteta že s študijskim letom 2019/2020 načrtuje širjenje ponudbe študijskih programov. Obstoječe
prostorske kapacitete ne bodo več zadoščale potrebam, zato se iščejo ustrezne možnosti za
uresničitev skupnega načrta za gradnjo novega objekta na območju SBI. V dogovoru z vodstvom SBI
in Srednje šole Izola - SŠI (izobraževalni program zdravstvena nega) je načrtovana selitev UP FVZ in
SŠI izven zgradbe SBI in novogradnja novega zahtevnega objekta ob obstoječi bolnici ob njeni južni
fasadi na zemljišču s parcelnimi številkami 178/4,171, 167, 16 katastrske občine Cetore. V novi
zgradbi bi se izvajal celoten poslovni proces UP FVZ: vsi študijski programi UP FVZ, raziskovanje in
administrativno delo. S tem namenom je bil 15. 10. 2018 sklican sestanek za dolgoročno reševanje
prostorske problematike UP FVZ, SŠI in SBI. Na sestanku je bila predstavljena analiza prostorskih
potreb UP FVZ in SŠI. UP FVZ je izpolnila tudi vprašalnik za pripravo projektne naloge ter pridobila
grobo oceno izračuna potrebnih finančnih sredstev. Pri načrtovanju prostorskih potreb je bila
upoštevana načelna namera SŠI, da pridobi nove prostore, delno v souporabi UP FVZ in interes ter
potreba SBI, da v 5-ih letih pridobi dodatnih 3.000 m2. Stavba bi imela več nadstropij, z lastnim
dostopom in parkiriščem. Prostorske specifike stavbe so zagotovo laboratoriji, specialne učilnice,
kuhinja za prehransko načrtovanje, telovadnica s pregradnimi stenami, knjižnica ipd. Pri načrtovanju
prostorov je značilna večnamenska uporaba prostorov in modularne stene, ki omogočajo pregrado
večjega prostora v več manjših. Pridobljena je bila tudi lokacijska informacija in predstavljen Odlok o
spremembah planskih aktov Občine Izola za obalno območje med Koprom in Izolo s kontaktnimi
površinami bolnišnice. Gre za mešano območje in območje javne infrastrukture, prioritetno namenjeno
zdravstvu, vzgoji in izobraževanju, socialnemu varstvu in stanovanjem. Območje je lahko namenjeno
izgradnji spremljajočih in dopolnilnih programov s Srednjo zdravstveno šolo in razvojem višjega in
visokošolskega izobraževanja, osnovni in spremljajoči objekti zdravstvenih in drugih šol različnih
stopenj, dijaški oz. študentski dom, zelene rekreacijske, šolske in športno rekreacijske ter druge
odprte površine. Ocenjena vrednost investicije:
UP FVZ
SŠ IZOLA
5.000 m2
2.200 m2
1.200 EUR/ m2 brez DDV
1.200 EUR/ m2 brez DDV
6.000.000 EUR
2.640.000 EUR
Ocenjena vrednost investicije ne predvideva stroškov notranje opreme. Ocenjena vrednost osnovne
opreme znaša 1.000.000 EUR. Zneski predstavljajo grobo ocenjene vrednosti pridobljene na podlagi
posveta s strokovnjaki gradbene stroke pod predpostavko, da pridobitev zemljišča ne predstavlja
stroška. Natančna ocena stroškov bo pripravljena po pripravi gradbene dokumentacije. Za izvedbo
investicije je potrebno izpeljati arhitekturni natečaj, zato bo v tem smislu potrebno dopolniti oceno
stroškov (dodatnih 50.000 do 60.000 EUR). Tu so še stroški PGD in PZI. Pred sprejemom odločitve
bo potrebno pripraviti DIIP, katerega vrednost se ocenjuje na cca. 3.000 EUR. Za kritje stroškov
priprave DIIP-a bo fakulteta zaprosila ministrstvo. V začetku leta 2019 se načrtuje izvedba cenitve
prostorov UP FVZ in priprava DIIP-a, seznanitev resornega ministrstva z izvedenimi koraki ter
nadaljnje načrtovanje postopkov za novogradnjo.
UP IAM: Inštitut deluje na več lokacijah – na Muzejskem trgu 2, Kettejevi ulici 1, do požara (oktobra
2017) pa tudi v Univerzitetnem kampusu Livade, ki je še vedno v fazi obnove. Na osnovi znanstvenoraziskovalnih uspehov in uspešne mednarodne vpetosti pa UP IAM izredno hitro širi obseg dejavnosti
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– delno se je prostorska stiska rešila s pridobitvijo objekta »Stara pošta«, kjer je UP IAM z UP
FAMMNIT lahko umestil vsaj nujno opremo novo vzpostavljenih laboratorijev.
Inštitut je v procesu preoblikovanja v doktorsko šolo (UP DAM), kar pomeni, da bo ob preoblikovanju
povečal potrebe tudi za izvajanje študijskega procesa, saj je v planu tudi razvoj novih (doktorskih)
študijskih smeri. Zato je nujno v plan umestiti tudi nakup preostalih nadstropij stavbe na Kettejevi 1 v
Kopru, kar bi znižalo stroške najemnin, izvedba investicijskih del pa bi ustrezno znižala tudi
obratovalne stroške, ki so trenutno previsoki.
UP ŠD: Pomanjkanje prostorskih pogojev v študentskih domovih predstavlja predvsem pomanjkanje
ležišč za študente UP. Ustrezno število teh bo doseženo, ko bomo lahko vsakemu študentu ob vpisu
zagotovili vsaj eno, prvo leto bivanja v domu. Izboljšanje števila in standarda je sicer prinesel odkup
prostorov v Prisojah, vendar to še vedno ne zadošča zastavljenim ciljem. Prostori za administrativne in
vzdrževalne službe so ustrezno zagotovljeni.
Svet UP ŠD je na svoji 1. redni seji (29. 6. 2018) sprejel strateški dokument “Analiza stanja UP ŠD in
načrti razvoja UP ŠD”, ki poleg opisa stanja, zajema tudi predloge rešitev oziroma zastavlja ključne
cilje povečanje namestitvenih kapacitet.
UP UK: Članica nima zagotovljenih ustreznih prostorskih kapacitet za opravljanje dejavnosti, le-ti se
trenutno rešujejo v okviru prostorski zmožnosti Rektorata UP.

4.8. PODATKI O SREDSTVIH
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.
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.
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5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
Univerza na Primorskem deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike
Slovenije, zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki urejajo visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost
ter predpisov drugih področij (javne finance, delovna zakonodaja idr.).
V okviru zakonske ureditve na državni ravni navajamo temeljne predpise in področno zakonodajo, ki
ureja visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost, in sicer:
‐
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 –
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148 in 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16),
‐
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020 (ReNPVS;
Ur. l. RS, št. 41/11),
‐
Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št.
43/11),
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Ur.l. RS, št. 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12,
85/14, 75/16,61/17 ZUPŠ in 65/17),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur. l. RS, št. 22/06-UPB1, 112/07, 9/11, 57/12ZPOP-1A in 21/18 ZNOrg),
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZVPI; Uradni list RS, št. 61/06 87/11in 55/17),
- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE;
Ur. l. RS, št. 14/99),
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 87/11-ZVPI (97/11 popr.),
109/12),
- Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Ur. l. RS, št. 38/94),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ( Uradni list RS št.71/17
in 13/18-ZJF-H in 83/18)
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št 35/17),
- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17),
- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list
RS, št. 46/06 in 8/17),
- Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem za obdobje 2014 – 2020,
- Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP; Ur. l. RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06,
67/08, 85/11 17/15, 9/17 in 26/17),
- Statut Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 51/15-UPB2 63/16, 2/17 in 31/17), Priloga k Statutu
UP (Uradni list RS št. 21/11, 88/15 31/17 in 77/18).
Pri svojem delovanju UP uporablja tudi vso ostalo splošno zakonodajo, ki ureja delovanje javnih
zavodov ter drugih pravnih oseb (statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje
zakonodaje).
Predpisi, ki zadevajo poslovanje Univerze na Primorskem so objavljeni na spletni strani:
https://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti.
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6. STRATEŠKI, DOLGOROČNI IN RAZVOJNI CILJI
V pogodbi o financiranju študijske dejavnosti med MIZŠ in UP so opredeljeni:
strateški in dolgoročni cilji, ukrepi za njihovo dosego, ciljne in izhodiščne vrednosti in kazalci, s
katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti;
načrt izvajanja študijske dejavnosti, ki vključuje predvsem študijska področja, na katerih se bodo
izvajali študijski programi, morebitna povečanja ali zmanjšanja razpisanih mest za vpis v prvi
letnik za naslednja štiri študijska leta v primerjavi z zadnjim razpisom in številom vpisanih
študentov v prvi letnik, pričakovano število študentov ter opredelitev morebitnih novih študijskih
področij in članic;
razvojni cilji, ukrepi za njihovo doseganje, ciljne in izhodiščne vrednosti in kazalci, s katerimi se
spremlja doseganje ciljnih vrednosti;
način in dinamika poročanja o doseganju ciljev;
ukrepi v primeru neizpolnjevanja določil pogodbe.
UP je pri opredelitvi dolgoročnih in razvojnih ciljev izhajala iz Srednjeročne razvojne strategije UP
2014-2020, ki sledi Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20)
in Resoluciji o Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRISS11-20).
Uresničevanje dolgoročnih ciljev po posameznih področjih se spremlja na podlagi kratkoročnih ciljev,
ki se za posamezno leto določijo z letnim programom dela univerze. Pri tem se sledi uresničecvanju
ukrepov 3, 22 in 33 iz ReNPVŠ11-20.
Načrt razvojnih ciljev (cilji RSF) za 2019 je v prilogi. V skladu s prečno razvojno prioriteto »Dolgoročni
razvoj študijskih področij in programov« iz ReNPVŠ11-20 cilji RSF povezujejo dimenzije kakovosti
študija, internacionalizacije, sodelovanja in povezovanja z okoljem.
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7. KRATKOROČNI CILJI ZA LETO 2019 – PREGLED PO DEJAVNOSTIH
7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
V letu 2019 se nadaljuje postopek preoblikovanja UP IAM v fakulteto – Doktorsko šolo Andrej Marušič
(UP DAM). Ob ustanovitvi DAM bodo nanjo prešli vsi doktorski študijski programi UP FAMNIT.

Načrtovani novi študijski programi
UP načrtuje, da bo Svet NAKVIS podelil akreditacijo naslednjim študijskim programom, ki jih je UP v
letu 2018 posredovala NAKVIS v obravnavo:
univerzitetnima študijskima programoma 1. stopnje: Socialna pedagogika (UP PEF) ter Vizualne
umetnosti in oblikovanje (UP PEF); dne 17. 1. 2019 je Svet NAKVIS podelil akreditacijo
študijskemu programu Fizioterapija (UP FVZ);
magistrskemu študijskemu programu 2. stopnje Podatkovna znanost (UP FAMNIT),
doktorskima študijskima programoma 3. stopnje: Trajnostno grajeno okolje (UP FAMNIT) in
Preventiva za zdravje (UP FVZ) in
skupnemu mednarodnemu doktorskemu študijskemu programu 3. stopnje Računalništvo in
informatika / Computer Science (UP FAMNIT in University of ST Andrews, Škotska).
V letu 2019 se načrtuje pripravo novih študijskih programov z različnih področij.
UP FHŠ načrtuje v študijskem letu 2019/2020 pripravo novega skupnega pedagoškega magistrskega
študijskega programa 2. stopnje. Študijski program bo združil do sedaj samostojno akreditirane
pedagoške magistrske študijske programe fakultete, ki so bili pripravljeni skupaj z UP PEF
(dvopredmetni Geografija, dvopredmetni Zgodovina, Slovenistika, dvopredmetni Slovenistika in
Italijanistika). Program bo omogočal eno in dvopredmetni študij.
UP PEF načrtuje pripravo vlog za akreditacijo novih magistrskih študijskih programov 2. stopnje
Retorika in argumentacija in Razredni pouk (enovit magistrski študijski program).
UP FVZ načrtuje pripravo vlog za akreditacijo novih magistrskih študijskih programov 2. stopnje
Fizioterapija in Športna vzgoja.

Načrtovana razširitev študijskih področij
V letu 2019 UP ne načrtuje razširitve študijskih področij.

Načrtovane nove dislocirane enote
V letu 2019 niso načrtovane nove dislocirane enote. UP FVZ bo iskala nadomestno lokacijo
dislocirane enote v Novi Gorici, v primeru, da najemna pogodba za obstoječo lokacijo na naslovu
Delpinova 18/b ne bo podaljšana.
Načrt razpisa za vpis in vpisa v 1. letnike študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem
letu 2019/2020 v primerjavi s študijskim letom 2018/2019
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje
UP je v študijskem letu 2019/2020 za vpis v 1. letnike za državljane RS in državljane članic EU
razpisala 1.558 mest, od tega 1.133 mest za redni in 425 mest za izredni študij (2018/2019: 1.498
mest: 1.133 mest za redni in 365 mest za izredni študij). Za Slovence brez slovenskega državljanstva
in tujce je UP razpisala 298 mest, od tega 225 za redni in 73 za izredni študij (2018/2019: 274 mest,
od tega 206 za redni in 68 za izredni študij). Za kandidate za vzporedni študij in diplomante za vpis v
1. letnik je posebej razpisanih še 91 vpisnih mest (65 za redni in 26 za izredni študij).
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V primerjavi s študijskim letom 2018/2019 se je skupno število razpisanih vpisnih mest, zaradi
prerazporejanja števila razpisanih mest med študijskimi programi oziroma povečanja vpisnih mest za
tujce, nekoliko povečalo na UP FHŠ (za redni študij), UP FM (redni študij), UP FAMNIT (redni študij) in
UP FTŠ Turistici (za redni študij se je nekoliko zmanjšalo, za izredni pa povečalo). Na UP PEF se je
število razpisanih mest za redni študij zmanjšalo, ker fakulteta na dveh študijskih programih ni
razpisala vpisnih mest za smeri za zavode z italijanskim učnim jezikom. Na UP FVZ je večje število
razpisanih mest zaradi razpisa novega študijskega programa.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe vsebuje nekaj novosti, in sicer:
univerzitetni študijski program Medijski študiji (UP FHŠ) je preimenovan in razpisan z novim
imenom Komuniciranje in mediji,
namesto univerzitetnega študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo (UP FAMNIT) je razpisan
nov visokošolski strokovni študijski program Sredozemsko kmetijstvo,
razpisan je nov univerzitetni študijski program Fizioterapija (UP FVZ),
UP FTŠ Turistica je pridobila novo dislocirano enoto v Mariboru, na kateri so razpisana mesta za
vpis v 2. letnik v visokošolski strokovni študijski program Management turističnih podjetij,
visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja (UP PEF) je razpisan na sedežu
fakultete in na dveh dislociranih enotah - v Slovenskih Konjicah in Novi Gorici.
Za kandidate za vpis v 1. letnik je UP razpisala 29 študijskih programov (2018/2019: 28), od tega 7
visokošolskih strokovnih in 22 univerzitetnih. Izvedbo 5 študijskih programov (2018/2019: 5) je
razpisala tudi v angleškem jeziku (4 univerzitetne: Bioinformatika, Matematika, Računalništvo in
informatika, Management in 1 visokošolski strokovni Management turističnih podjetij).
Magistrski študijski programi 2. stopnje
UP je v študijskem letu 2019/2020 za vpis v 1. letnike za državljane RS in državljane članic EU
razpisala 1.165 mest, od tega 905 mest za redni in 260 mest za izredni študij (2018/2019: 1.325 mest:
925 mest za redni in 400 mest za izredni študij). Za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce
je UP razpisala 209 mest, od tega za redni študij 156 mest in 53 mest za izredni (2018/2019: 238
mest, od tega 140 mest za redni študij mest in 98 mest za izredni študij). Posebej je za vpis v 1. letnik
za kandidate za vzporedni študij razpisanih še 58 mest (redni študij: 57 mest, izredni študij: 1 mesto).
V primerjavi z razpisom za vpis v študijskem letu 2018/2019 se je število razpisanih vpisnih mest za
redni in izredni študij zmanjšalo na UP FM. Na UP FAMNIT se je nekoliko povečalo število mest za
redni študij, na UP PEF pa se je povečalo število razpisanih mest za izredni študij.
Novosti v razpisu za vpis v magistrske študijske programe so naslednje:
- UP FM ni razpisala dveh študijskih programov (Inoviranje in podjetništvo, Politologija),
- za izvedbo v angleškem jeziku sta razpisana še dva študijska programa: Trajnostno grajeno okolje
in Podatkovna znanost (UP FAMNIT),
- študijski program Podatkovna znanost (UP FAMNIT), ki je v postopku obravnave na NAKVIS, je
pogojno razpisan. Razpisan bo v primeru, v kolikor mu bo Svet NAKVIS akreditacijo podelil v roku,
ki bo omogočal pravočasno pridobitev soglasja Vlade RS k besedilu razpisa za vpis UP,
- dva študijska programa UP PEF sta, poleg izvedbe na sedežu fakultete, razpisana tudi na
dislocirani enoti fakultete: Inkluzivna pedagogika v Slovenskih Konjicah, Socialna pedagogika na
Ptuju.
Za kandidate za vpis v 1. letnik je UP razpisala 33 študijskih programov (2018/2019: 34), od tega
izvedbo 5 študijskih programov (2018/2019: 4) tudi v angleškem jeziku (Ekonomija in finance,
Management, Matematične znanosti, Podatkovna znanost, Trajnostno grajeno okolje).
Doktorski študijski programi 3. stopnje
UP je v študijskem letu 2019/2020 za vpis v 1. letnike razpisala 121 vpisnih mest za izredni študij
(2018/2019: 113). Za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce je UP posebej razpisala še 46
mest (2018/2019: 38 mest). Za skupni mednarodni študijski program UP FAMNIT so razpisana 3
vpisna mesta za redni študij. V primerjavi s študijskim letom 2018/2019 je število razpisanih vpisnih
mest večje na UP FAMNIT zaradi razpisa dveh novih študijskih programov (pogojno razpisana).
Novosti v razpisu za vpis v doktorske študijske programe so naslednje:
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za študijski program Računalništvo in informatika (UP FAMNIT) je razpisana izvedba tudi v
angleškem jeziku,
dva študijska programa UP FAMNIT sta pogojno razpisana, saj sta še v postopku obravnave na
NAKVIS (razpisana bosta, če jima bo Svet NAKVIS podelil akreditacijo v roku, ki bo omogočal
pravočasno pridobitev soglasja Vlade RS k besedilu razpisa za vpis UP): Trajnostno grajeno
okolje, (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku) in skupni (z Univerzo St Andrews, Škotska)
mednarodni študijski program Računalništvo in informatika, ki se bo izvajal v angleškem jeziku in
je razpisan kot redni študij.

Za kandidate za vpis v 1. letnik je UP razpisala 16 študijskih programov (2018/2019: 14), od tega
izvedbo 4 študijskih programov (2018/2019: 1) tudi v angleškem jeziku (vsi UP FAMNIT: Matematične
znanosti, Računalništvo in informatika, Trajnostno grajeno okolje in skupni mednarodni študijski
program Računalništvo in informatika).
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Zapolnitev razpisanih
vpisnih mest v 1.
letnike študijskih
programov na UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
Članica navede
ukrepe za doseganje
cilja

Odstotni delež prvič
vpisanih študentov v
1. letnike

Povečanje števila
tujih študentov,
vpisanih za celotno
obdobje študija na UP

Članica navede
ukrepe za doseganje
cilja

Delež tujih študentov,
vpisanih za celotno
obdobje študija na UP

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018
Študijsko leto
2018/2019:
Odstotni delež
zasedenosti
razpisanih vpisnih
mest glede na razpis:
1. stopnja (redni): 69,1
% vpis glede na
razpisana mesta;
1. stopnja (izredni):
60,1 % vpis glede na
razpisana mesta;
2. stopnja (redni): 34,0
% vpis glede na
razpisana mesta;
2. stopnja (izredni):
8,8 % vpis glede na
razpisana mesta;
3. stopnja (izredni):
32,5 % vpis glede na
razpisana mesta.

Študijsko leto
2018/2019: 11,6%

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019
Študijsko leto
2019/2020:
Odstotni delež
zasedenosti
razpisanih vpisnih
mest glede na razpis:
1. stopnja (redni): 72,5
% vpis glede na
razpisana mesta);
1. stopnja (izredni):
68,7 % vpis glede na
razpisana mesta);
2. stopnja (redni): 41,8
% vpis glede na
razpisana mesta);
2. stopnja (izredni):
34,4 % vpis glede na
razpisana mesta);
3. stopnja (izredni):
33,5 % vpis glede na
razpisana mesta).
3. stopnja (redni): 33,3
% vpis glede na
razpisana mesta).
Študijsko leto
2019/2020: 12,5%

Kazalniki: Kazalniki načrtovanja študijske dejavnosti so podrobneje predstavljeni v prilogah (Excel
tabele).

7.2. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
UP ponuja široko paleto programov vseživljenjskega učenja. Programi strokovnega usposabljanja, deli
študijskih programov in posamezni predmeti, izobraževanja, seminarji, tečaji, delavnice, konference,
tabori, poletne šole ter druge oblike izobraževanja so vključeni v vsakoletnem katalogu ponudbe
vseživljenjskega učenja. V spodnji tabeli je predstavljen pregled načrtovanih aktivnosti.
Pregled kratkoročnih ciljev
Tabela 27: Pregled načrtovanih aktivnosti
Vrsta programa aktivnosti VŽU

Leto 2018 oz. študijsko leto
2018/2019

NAČRT
Leto 2019 oz. študijsko leto
2019/2020
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Število
izvedenih
programov
Študijski programi za izpopolnjevanje
Deli študijskih programov oz. posamezni predmeti
Program nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju
Druga usposabljanja
Poletne/ zimske šole
Tečaji, seminarji, delavnice
Predavanja in druge javne prireditve
Konference
Tabori
SKUPAJ

27

1
0
3

Število
vključenih
udeležencev
48
0
114

4
1
9

Število
vključenih
udeležencev
135
2
280

20
8
92
217
19
1
361

335
297
2.059
6.187
1.567
40
10.647

10
12
106
212
18
1
373

200
330
2.165
6.340
1.570
20
11.042

Število
programov

Opomba: *Podrobnejši opis aktivnosti se nahaja v prilogi Kazalniki VŽU.

V okviru ponudbe VŽU na UP bo v letu 2019 univerza s svojimi članicami ponudila skupaj 373
programov ter načrtuje vključitev več kot 11.000 udeležencev. Pri ponudbi sodeluje UP tudi s
sorodnimi institucijami in z gospodarstvom iz lokalnega in širšega okolja. Vse aktivnosti bodo
podrobneje predstavljene v Katalogu ponudbe vseživljenjskega učenja na Univerzi na
Primorskem 2019.
V študijskem letu 2019/2020 UP PEF načrtuje razpis in izvedbo naslednjih študijskih programov za
izpopolnjevanje:
Pedagoško-andragoško izobraževanje,
študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine,
študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine in
študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
Prav tako bo UP FHŠ v letu 2019/2020 ponudila vsem zainteresiranim del študijskega programa Jezik,
stil in diskurz v okviru diplomskega študijskega programa 1. stopnje Slovenistika.
UP FM načrtuje v letu 2019 akreditacijo študijskega programa za izpopolnjevanje za pridobitev
managerskih kompetenc za zdravnike.
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Posodobitev oz.
razširitev programske
ponudbe VŽU

Informacijsko podprt
VŽU

Ukrepi (naloge) za
dosego
dolgoročnega cilja
Oblikovanje ponudbe
VŽU glede na ciljne
skupine in potrebe na
trgu
Povečati dostopnost
in preglednost
ponudbe programov
VŽU na UP ter jo
promovirati na trgu
Vzpostavitev vodenja
evidenc in izvedbe
programov VŽU ob
podpori IKT

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Ponudba VŽU

Zbir vsebin, ki jih
ponuja univerza in
članice UP v letu 2018

Prenovljen in
promoviran Katalog
VŽU v letu 2019

Informacijska podpora
VŽU

Pripravljen predlog
nadgradnje
obstoječega sistema

IKT podprt katalog
VŽU 2019
Vzpostavljene
elektronske evidence
programov VŽU

Ime kazalnika

Komentar
Dolgoročni cilj UP so povezane storitve svetovanja, ponudbe, izobraževanja in priznavanja
pridobljenega znanja v koncept vseživljenjskega učenja, ki omogoča odprt in trajen dostop do
kakovostnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja za pridobitev in obnovo znanj in
spretnosti. Kratkoročni cilj, ki smo si ga zadali v letu 2019, je okrepitev ponudbe programov
vseživljenjskega učenja glede na različne ciljne skupine in potrebe na trgu ter njihova promocija. Prav
tako želimo v letu 2019 podpreti izvedbo programov VŽU z informacijsko podprtim okoljem.
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7.3. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Dvig odličnosti
rezultatov
znanstvenoraziskoval
ne dejavnosti

Povečanje uspešnosti
črpanja evropskih
sredstev za
raziskovalno-razvojno
dejavnost

Povečanje uspešnosti
upravljanja pravic
intelektualne lastnine,
znanja in inovacij

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Povečanje števila
vrhunskih znanstvenih
objav

Spodbujanje
prijavljanja na
mednarodne
znanstvenoraziskovalne in
razvojne projekte

Povečanje prenosa
znanja in inovacij

Povečanje prihodkov
od sodelovanja z
gospodarstvom
(raziskovalni projekti)
in pravic intelektualne
lastnine

Ime kazalnika
Število znanstvenih
objav s podpisom UP
v WoS
Število znanstvenih
objav s podpisom UP
v Scopus
Število pridobljenih
projektov v okviru EU
Obzorje 2020
Višina sredstev
pridobljenih projektov
v okviru EU Obzorje
2020
Število pridobljenih
projektov v okviru
operativnih programov
in drugih programov
EU
Sredstva iz
pridobljenih projektov
v okviru operativnih
programov in drugih
programov EU
Število vloženih
nacionalnih in
mednarodnih
patentnih prijav na
patentni urad, ki so
opravili popoln
preizkus patente
prijave
Število inovacij
(Razvojni) projekti z
gospodarstvom
Sredstva od
sodelovanja z
gospodarstvom
(raziskovalni projekti)
v vseh prihodkih

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

206

226

273

300

- ˂ 1.000.000 EUR: 2
- ˃ 1.000.000 EUR: 0
93.835 EUR

- ˂ 1.000.000 EUR:
najmanj 3
- ˃ 1.000.000 EUR: 0
500.000 EUR

8

6

340.993 EUR

1.385.836 EUR

0

2

0
45

2
35

332.943

200.288

Komentar
V letu 2019 bo UP povečala število vrhunskih znanstvenih objav za 10 % glede na realizirano število v
letu 2018. UP bo pridobila najmanj 3 projekte v programu Horizon 2020, v skupni vrednosti 0,5 mio
EUR ter 6 novih projektov iz drugih programov EU v skupni vrednosti 1,4 mio EUR. Vloženi bosta 2
patentni prijavi in ustvarjeni 2 inovaciji. Izvedenih bo najmanj 35 razvojnih projektov z gospodarstvom
v skupni vrednosti 0,2 mio EUR.
Kazalniki: Kazalniki znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti so podrobneje predstavljeni v
prilogah (Excel tabele)

7.4. UMETNIŠKA DEJAVNOST
UP razvija umetniško dejavnost na področju razvojne in študijske dejavnosti. Cilj univerze je
spodbujati in dosegati izvirno umetniško udejstvovanje in vrhunsko umetniško produkcijo ter
povezanost umetnosti z znanostjo. UP na svojih članicah spodbuja umetnost ter načrtuje povečati
število študijskih programov z akreditacijo študijskih programov na področju umetnosti. Z razvojem
področja umetnosti bo lahko univerza prispevala k zaokroženi celoti znanja.
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Tabela 28: Kazalniki umetniške dejavnosti
Cilj
Umetniško delovanje
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
raziskovalcev

Sodelovanje visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev na natečajih,
razpisih, festivalih
Umetniško delovanje
študentov pod mentorstvom
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev

Organiziranje in izvedba
umetniških dogodkov
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
raziskovalcev in študentov

Kazalnik
Število javnih izvedenih, objavljenih ali
predstavljenih umetniških del s področja
umetnosti, ki jih v preteklem koledarskem letu
izkazuje zaposleni na članici, od tega:
- vrhunski dosežek nacionalnega pomena
- pomemben dosežek nacionalnega pomena
- vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru
- pomemben dosežek v mednarodnem
prostoru
Število umetniških dosežkov, od tega:
- na nacionalni ravni
- na mednarodni ravni
Število nominacij za umetniška dela, objave
ali predstavitve
Število javni izvedenih, objavljenih ali
predstavljenih umetniških del s področja
umetnosti, ki jih v preteklem koledarskem letu
izkazujejo študenti, od tega:
- vrhunski dosežek nacionalnega pomena
- pomemben dosežek nacionalnega pomena
- vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru
- pomemben dosežek v mednarodnem
prostor
Druga dokumentirana umetniška dejavnost
Število umetniških dogodkov s področja
umetnosti, ki jih v preteklem koledarskem letu
izkazuje članica, od tega:
- Režija
- Dramaturgija
- Avtorska glasba
- Glasbene priredbe
- Gledališke uprizoritve (lutkovne, glasbene,
plesne)
- Koncerti
- Razstave
- Druge prireditve
- Bienale
- Umetniške delavnice
- Okrogla miza, pogovori
SKUPAJ

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018
26

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019
15

1
16
2
7

1
7
0
7

14
9
5
1

8
5
3
0

11

12

0
9
0
2

0
9
0
3

12
92

6
88

2
2
1
11
7

2
1
1
11
6

7
10
29
1
16
6
156

12
7
26
0
16
6
129

Komentar
UP FHŠ: Fakulteta za humanistične študije UP je bila kot prva članica UP akreditirana tudi za
področje umetnosti in čeprav zaradi finančnih težav ne izvaja umetniškega programa, je aktivna pri
izvajanju raznolikih vsebin s področja umetnosti. V letu 2019 bomo nadaljevali in okrepili sodelovanje
z institucijami na področju umetnosti in umetniškega delovanja na nacionalni in mednarodni ravni ter
pri promociji umetnosti. Nadaljevali bomo z rednimi dogodki kot so Geovečeri, Slovečeri ter
organizirali izobraževalne cikle predavanj o kulturni dediščini. Izvedli bomo tudi dve poletni šoli, 13.
Mednarodno poletno šolo muzeologije in kulturne dediščine ter Halo, tukaj slovensko Mediteran.
Pri organiziranju in izvedbi umetniških dogodkov visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev in študentov se tesno povezujemo z Arheološkim parkom Simonov zaliv v Izoli in
Pomorskim muzejem Sergej Mašera iz Pirana, Mestno knjižnico Izola, Pokrajinskim muzejem iz
Kopra, Gledališčem Koper in Knjižnico Srečka Vilharja Koper. V sklopu Arheološkega parka Simonov
zaliv redno izvajamo umetniške delavnice izdelave nakita, pisave, oblačil in mozaikov in literarne
večere. V vse dejavnosti so vključeni tako študenti kot sodelavci UP FHŠ, ki so na ta način
spodbujeni, da razvijajo svojo ustvarjalnost tudi na tem področju oziroma se vključujejo v umetniške
dejavnosti okolja v katerem deluje UP FHŠ.
UP PEF: V primerjavi z izhodiščno vrednostjo kazalnika v letu 2018 se za leto 2019 načrtuje manj
umetniških dogodkov, ker so cilji razvoja umetniških področij usmerjeni v dvig kakovostne ravni
izvedbe in promocijo na nacionalni in mednarodni ravni.
UP PEF bo nadaljevala z umetniškim snovanjem na področjih uprizoritvene, vizualne in glasbene
umetnosti ter književnosti. Načrtuje se dvig kakovostne ravni umetniške produkcije ter promocijo
umetnosti znotraj univerzitetnega prostora in širše. Z gostovanji v tujini želimo prispevati k večji
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prepoznavnosti umetniškega snovanja učiteljev in študentov tudi na mednarodni ravni. Umetniške
dejavnosti potekajo kot sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela, zlasti na študijskih programih, ki
izobražujejo za poklic vzgojitelja in učitelja, pa tudi v okviru obštudijskih dejavnosti in Centra za
umetnost in oblikovanje UP PEF. Nadaljnji razvoj področja umetnosti poteka tudi v okviru projekta
Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM, www.skum.si),
predvsem v smeri razvijanja inovativnih učnih okolij za umetnost v sodelovanju z umetniki in kulturnimi
ustanovami. UP PEF bo kandidirala na razpise projektov Evropskih strukturnih skladov na temo
povezovanja umetnosti z znanostjo. Pripravljati se bodo začele strokovne podlage za razvoj področja
dizajna. Vsi kratkoročni cilji so usklajeni s Strategijo delovanja UP PEF na področju umetniških
dejavnosti UP PEF za obdobje 2013-2020.
Na izvedbeni ravni se načrtujejo tradicionalno srečanje lutkovnih skupin pedagoških fakultet, izvedba
olimpijade ter drugih umetniških dogodkov, ki bodo še posebej zgoščeni v tednu univerze, tednu
fakultete ter v novembru in decembru. Gledališka skupina PEF teater načrtuje premiero gledališke
predstave. Porast produkcije načrtujejo pevski in instrumentalni ansambli. Razvoj uprizoritvene
umetnosti bo poleg novih gledaliških predstav potekal tudi na področjih režije in dramaturgije. Orkester
UP PEF pripravlja program za snemanje zgoščenke, dekliški pevski zbor načrtuje gostovanje v
Makedoniji. Nadaljevalo se bo tradicionalno sodelovanje z Društvom prijateljev mladine Koper pri
izvajanju glasbenih pravljic v prednovoletnem času.
Na literarnem področju se načrtujejo projekti s področij haiku poezije, pripovedovanja pravljic in
snovanja tipank ter veččutnih slikanic. V sodelovanju z ustvarjalci in umetniki se pripravljajo pogovori
in okrogle mize. Na likovnem področju se bo vzpostavilo sodelovanje z Obalnimi galerijami, ki bodo
zaposlenim in študentom nudile razstavne prostore za tematske likovne razstave. Velik izziv bo prodor
umetniškega delovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev na mednarodna umetniška prizorišča.
Nove možnosti za poglabljanje umetniških izkušenj se bodo vzpostavile v okviru poletnih šol in
umetniških delavnic.
Odmevni projekt Odprti vrtovi Kopra, pri katerem sodeluje UP PEF, nudi podlage za nadaljnji razvoj
področja dizajna. Načrtuje se snovanje strokovnih podlag za študijski program s področja dizajna.
Prizadevanja bodo usmerjena tudi v oživitev umetniške fotografije.

7.5. MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Povečanje
mednarodne
mobilnosti zaposlenih
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Spodbujanje
vključevanja
zaposlenih v
programe izmenjave
(promocija):
- Sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programa Erasmus+
- Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
- Priprava in objava
razpisov za mobilnost
zaposlenih v okviru
različnih programov
mobilnosti

Povečanje
mednarodne
mobilnosti študentov

Spodbujanje
vključevanja
študentov v programe
izmenjave

Ime kazalnika
Število visokošolskih
učiteljev in
visokošolskih
sodelavcev (npr.
asistentov) UP na
izmenjavah v tujini
Število tujih
visokošolskih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev (npr.
asistentov) na
izmenjavah na UP
Število strokovnih
sodelavcev UP na
izmenjavah v tujini
Število tujih strokovnih
sodelavcev na
izmenjavah na UP
Število raziskovalcev
UP na izmenjavah v
tujini
Število tujih
raziskovalcev na
izmenjavah na UP
Število študentov,
vključenih v izmenjave
v tujini
Število tujih študentov,

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018
(št. leto 2017/2018)
90

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019
(št. leto 2018/2019)
84

104

70

53

40

85

56

70

72

68

70

105

106

203

178

7. KRATKOROČNI CILJI ZA LETO 2019 – PREGLED PO DEJAVNOSTIH

UP – REBALANS LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2019
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
(promocija):
- Sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programa – Erasmus+
- Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
- Priprava in objava
razpisov za mobilnost
študentov v okviru
različnih programov
mobilnosti

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018
(št. leto 2017/2018)
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019
(št. leto 2018/2019)

ki opravijo del študija
na UP

Komentar
V letu 2019 bo mobilnost študentov, pedagoškega in strokovnega osebja omogočena v okviru
programa Erasmus+ in CEEPUS. Znotraj programa Erasmus+ načrtujemo mobilnosti z državami
programa (akcija KA103) in s partnerskimi državami, t.j. državami izven EU in EFTA (akcija KA107).
Izmed slednjih bo UP v letu 2019 lahko izvajala mobilnosti z Argentino in Kazahstanom, od rezultatov
projekta E+KA107 2019, ki ga bo univerza prijavila v februarju 2019, pa je odvisno, ali tudi z
institucijami iz Argentine, Avstralije, Brazilije, BiH, Črne gore, Indije, Japonske, Kitajske, Rusije,
Uzbekistana in ZDA. V okviru projekta Mobilnost visokošolskih učiteljev UP 2018-2021, pridobljenega
na javnem razpisu MIZŠ, bo UP omogočila 24 odhodnih mobilnosti pedagoškega osebja za obdobje 3,
4 ali 6 mesecev. So pa kazalniki mobilnosti za leto 2019 pri posameznih kategorijah nižji, npr.
načrtovano je nižje število tujih visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev na izmenjavah na
UP, saj MIZŠ ni razpisalo projekta, ki bi omogočalo mobilnost tujih visokošolskih učiteljev na
slovenskih visokošolskih zavodih; nižje število odhodnih strokovnih sodelavcev, saj bomo v letu 2019
lahko omogočili nižje število mobilnosti izven EU glede na rezultate razpisa 2018, nižje število
dohodnih strokovnih sodelavcev glede na nižje število Erasmus+ projektov in nižje število dohodnih
študentov, kjer smo vezani na nominacije tujih univerz, ki so odvisne od njihovih razpoložljivih
sredstev sofinanciranja.
V tednu od 13. do 17. maja 2019 bo UP organizirala 7. mednarodni teden »International Week of the
University of Primorska«, v okviru katerega bomo gostili pedagoške in strokovne sodelavce s
partnerskih univerz iz tujine.
Članice UP bodo nadaljevale z izvajanjem mednarodnih projektov in projektov bilateralnega
sodelovanja, v okviru katerih so načrtovani obiski tujih ustanov in tujih raziskovalcev v Sloveniji oz. na
UP. Poleg tega bodo posamezne članice izvajale že tradicionalne poletne šole in mednarodne
konference. Tako bo UP FHŠ v juliju organizirala poletno šolo »Halo, tukaj slovenski Mediteran«, s
katero želi slovenski jezik približati širši množici slušateljev, ter »Mednarodno poletno šolo
muzeologije«, na kateri sodelujejo predvsem študenti iz Italije in držav nekdanje Jugoslavije. UP
FAMNIT bo organizirala dve poletni šoli (na vsaki pričakuje po 15 udeležencev iz tujine): »PhD
Summer School in Discrete Mathematics«, ki je ovrednotena s 3 ECTS kreditnimi točkami, in »Alpine
Europe: Innovation in the Circular Economy«, ki je ovrednotena s 6 ECTS kreditnimi točkami. UP FVZ
bo organizirala prvo mednarodno poletno šolo z naslovom »Preventiva in rehabilitacija spodnjih
okončin v športu«, katere osrednji namen je študentom predstaviti in približati gibalno-terapevtsko,
preventivno in pozno-rehabilitacijsko obravnavo športnikov. UP FM bo konec maja 2019 organizirala
mednarodno uveljavljeno konferenco MIC 2019 v Opatiji (Hrvaška), soorganizirala pa tudi konferenci
EMAN 2019 in M&S 2019 ter razne dogodke v okviru raziskovalnih projektov.
V letu 2019 načrtuje UP FVZ včlanitev v mednarodni združenji EFAD - Education Associate Members
(za področje dietetike) in ICSSPE - International Council of Sport Science and Physical Education (za
področje kineziologije).
Članice UP si bodo prizadevale povečati izvajanje študijskih vsebin v tujem (prednostno angleškem)
jeziku, UP FVZ pa načrtuje pripraviti mednarodni modul v angleškem jeziku na 2. stopnji, ki pokriva
področje vseh treh študijskih programov (dietetiko, zdravstveno nego, aplikativno kineziologijo).
UP bo nadaljevala z izvajanjem dejavnosti v okviru UNESCO mrež, katerih članica je. Skladno s
finančnimi zmožnostmi se bo predstavljala na izobraževalnih sejmih in drugih predstavitvenih
dogodkih v tujini, prednostno v okviru iniciative »Study in Slovenia« v sodelovanju z ministrstvom in
ostalimi slovenskimi univerzami. V letu 2019 bo UP nadaljevala z dejavnostmi sodelovanja z
Moskovsko državno univerzo M. V. Lomonosov. Intenzivne aktivnosti bodo potekale tudi v okviru
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»Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega
bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)«, ki je bil ustanovljen v letu 2016.
Kazalniki: Kazalniki mednarodne mobilnosti s področja izobraževanja so podrobneje predstavljeni v
prilogah (Excel tabele).

7.6. KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Knjižnica zbira, ureja, hrani in strokovno obdeluje tiskane in elektronske vire, podpira študijski in
znanstvenoraziskovalni proces univerze, zagotavlja najboljši možni dostop do njih, skrbi za njihovo
zaščito in varovanje ter za njihovo ohranjanje za prihodnost. Z izdelavo tekoče bibliografije skrbi za
promocijo slovenske znanstvene dediščine. Uporabnikom omogoča dostop do informacij iz lastne
zbirke in zbirk drugih knjižnic in ostalih ponudnikov informacij. Digitalne tehnologije in svetovni splet ji
omogočajo nove poti do uporabnikov, izboljšanje in povečanje obsega storitev in prinašajo novosti v
njeno delovanje.
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Sodelovanje pri
vzpostavitvi portala
Akademska digitalna
zbirka (ADZ.SI) za
iskanje vsebin po
dostopnih e-virih
Usposabljanja za
uporabo ADZ.SI

Razširitev nabora
dostopnih e-virov na
UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Sooblikovanje in
priprava vsebinskih
zahtev ter testiranje

Priprava
informacijskih gradiv,
organizacija in
izvedba
usposabljanja,
nudenje pomoči pri
uporabi portala.
Nabava SSH T&F
baze

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

ADZ.SI

Neobstoječ

Vzpostavljena testna
verzija portala

Usposabljanja

Neobstoječ

Izvedena
usposabljanja

E-revije iz zbirke SSH
T&F

Nedostopne

Dostopne

Ime kazalnika

Tabela 29: Uporabniki knjižnice
Uporabniki
Študenti – dodiplomski, redni
Študenti – dodiplomski, izredni
Študenti – podiplomski
Srednješolci
Zaposleni
Upokojenci
Tuji državljani
Drugi uporabniki

Število 2018
2950
634
275
1
468
0
9
20

Število 2019
2950
634
275
1
468
0
9
20

Komentar
Podatki o uporabnikih knjižnice se nanašajo na uporabnike knjižnic TM/PEF, FHŠ, FAMNIT
4
(Temena ), FTŠ in FVZ. Načrtovan je enak obseg uporabe knjižnic. UP UK kot članica nima
uporabnikov in neposredno ne vpliva na pogoje uporabe knjižnic članic UP (odprtost knjižnice, nabava
gradiva za potrebe uporabnikov, organizacija usposabljanj v knjižnici ipd.).

7.7. DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
Dejavnost UP ŠD je usmerjena v naslednje cilje:

4

TeMeNa je visokošolska knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje, ki deluje v okviru Fakultete za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ter Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM).
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nameščanje študentov v lastnih kapacitetah in pri zasebnikih,
zagotavljanje visoke ravni bivanja za obstoječe nastanjene študente (tako v domovih kot pri
zasebnikih),
pridobivanje in iskanje novih možnosti za povečanje števila ležišč za študente UP,
uspešno izvajanje dejavnosti sobodajalstva v poletnih mesecih, ki predstavlja finančno podporo
aktivnostim,
skrb za študente v domovih,
ustrezno delovanje strokovnih služb (pisarna, administracija ipd.)

Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2018
Višji standard bivalnih
pogojev v ŠD

Dobro sodelovanje s
študentskimi domovi
doma in v tujini

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Izvedba IVD v
objektih:
- redno vzdrževanje
objektov in opreme,
- adaptacija za
energijsko
učinkovitost objektov,
- nadgradnja
programske opreme.
Operacionalizacija
delovanja združenja in
začetek izvajanja
aktivnosti.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Kakovost bivalnih
pogojev

2018: Boljši pogoji
bivanja študentov

2019:
Boljši pogoji bivanja
študentov

Sodelovanje z drugimi
ŠD

2018: redne seje
ZŠDS
- večjih sinergijskih
učinkov,
- profesionalne in
kakovostnejše
izvedbe skupnih
aktivnosti,
- vsebinske podpore
za večjo promocijo in
prepoznavnost ŠD.
2018: 3 (načrtovano
število)
- Usposabljanja: 1
(načrtovano število)
- Izobraževalni
seminarji:1
(načrtovano število)
- Delavnice
(načrtovano število) 1
2018: 6 (načrtovano
število)
- Število predavanj: 1
- Število razstav: 1
- Število poletnih
jezikovnih tečajev: 1
- Število likovnih
delavnic: 1
- Število glasbenih
delavnic: 1
- Število športnih
delavnic: 1
Prenovljena in
sprejeta Pravila UP
ŠD: 0

2019: redne seje
ZŠDS
- večjih sinergijskih
učinkov,
- profesionalne in
kakovostnejše
izvedbe skupnih
aktivnosti,
- vsebinske podpore
za večjo promocijo in
prepoznavnost ŠD.
2019: 3 (načrtovano
število)
- Usposabljanja: 1
(načrtovano število)
- Izobraževalni
seminarji:1
(načrtovano število)
- Delavnice
(načrtovano število) 1
2019: 6 (načrtovano
število)
- Število predavanj: 1
- Število razstav: 1
- Število poletnih
jezikovnih tečajev: 1
- Število likovnih
delavnic: 1
- Število glasbenih
delavnic: 1
- Število športnih
delavnic: 1
Prenovljena in
potrjena Pravila UP
ŠD: 1

Sprejet akt o vlogi in
definicijah: 0
Sprejeti sporazumi s
sogovorniki: 0

Sprejet akt o vlogi in
definicijah: 1
Sprejeti sporazumi s
sogovorniki: polovica
od 11 možnih

Ime kazalnika

Uspešna organizacija
skupnih dogodkov
Izmenjava primerov
dobrih praks pri
upravljanju in
poslovanju ŠD

Število skupno
izvedenih dogodkov

Organizirana
obštudijska dejavnost

Izvedba predavanj in
razstav.

Število izvedenih
aktivnosti

Urejanje pravnoformalnih procesov in
aktov

Ureditev in dopolnitev
internih aktov

Ureditev vloge UP ŠD
pri nameščanju
študentov izven
lastnih kapacitet

Definicija vloge in
uskladitev aktov

Posodobitev in
uskladitev Pravil z akti
UP in delovnimi
procesi na UP ŠD ter
potrditev na potrebnih
organih
Definicija vloge in
uskladitev aktov v
zvezi z namestitvami
v DD in zasebnih ŠD

Tabela 30: Kazalniki za študentske domove
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Kazalnik

Študijsko leto 2018

Število razpoložljivih ležišč v javnih študentskih domovih UP na
študenta UP.
Število drugih razpoložljivih subvencioniranih ležišč na študenta UP.
Razmerje med navedenima kazalnikoma. (Število razpoložljivih
ležišč v javnih študentskih domovih UP na študenta UP, število
drugih razpoložljivih subvencioniranih ležišč na študenta UP)
% študentov UP, ki bivajo v študentskih domovih ali pri zasebnikih v
skladu s Pravilnikom o subvencioniranju bivanja študentov

34

Načrt v študijskem letu
2019

328/4989

328/4933

1076/4989

1076/4933

1:3,55

1:3,51

11,71

11,84

Tabela 31: Število razpisanih ležišč v javnih ŠD v RS v letu 2017/18 (razpis za leto 2018/19 je v pripravi) in razmerje
zaposlenih v posameznih visokošolskih središčih

UP ŠD
ŠD LJ
ŠD MB

Število vseh
študentov
(dodipl. in
podipl.)

Število
nastanjenih
študentov v
ŠD

Odstotek
nastanjenih
študentov v
ŠD: število
vseh
študentov

4933
37865
13337

325
7196
2663

6,59
18,93
19,97

Število
nastanjenih
študentov
pri
zasebnikih s
subvencijo
259
194
0

Razmerje
nastanitve v
javnih
domovih:
nastanitve
pri
zasebnikih
(zaokroženo)
1:0,80
1:0,03
1:0,00

Število vseh
zaposlenih

Razmerje
zaposleni v
UP ŠD/
nastanjeni
študentje

8,5
89
70

1:69
1:83
1:38

Tabela 32: Število nameščenih študentov v dijaških domovih na Primorskem
DIJAŠKI DOM
Dijaški dom Koper
Dijaški dom Nova Gorica
Dijaški dom Portorož
Dijaški dom Izola

Dijaki
112
163
50
143

Študentje
132
13
79
39

Delež (%)
84,85
7,98
63,29
27,27

ŠTUDENTSKA LEŽIŠČA V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019
UP Študentski domovi (UP ŠD)
Študentom je na voljo v javnih študentskih domovih – v UP ŠD:
 94 ležišč v Študentskem domu v Kopru, in sicer:
‐
15 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena in
‐
79 mest za podaljšanje bivanja;
 130 ležišč v Študentskem domu v Portorožu, in sicer:
25 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena in
105 mest za podaljšanje bivanja;
 2 ležišči v stanovanju v Izoli, in sicer za sprejem oz. za študenta, za katera bo subvencija prvič
dodeljena;
 104 ležišča v Študentskem domu v Prisojah, in sicer:
- 50 ležišč za sprejem,
- 54 ležišč za podaljšanje.
Skupaj UP ŠD: Razpisanih 328 ležišč od tega 238 za podaljšanje bivanja in 90 za sprejem.
Dijaški domovi (dd) 375 Primorska
Študentom so na voljo tudi postelje v dijaških domovih, in sicer:
 Dijaški dom Koper razpisuje 160 ležišč, od tega je predvidenih:
78 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
82 mest za podaljšanje bivanja.
 Dijaški dom Portorož razpisuje 90 ležišč, od tega je predvidenih:
‐
50 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
‐
40 mest za podaljšanje bivanja.
 Dijaški dom Izola razpisuje 50 ležišč, od tega je predvidenih:
‐
20 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
‐
30 mest za podaljšanje bivanja.
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Dijaški dom Nova Gorica razpisuje 75 ležišč, od tega je predvidenih:
‐
62 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
‐
13 mest za podaljšanje bivanja.

Skupaj dd: Razpisanih 375 ležišč, od tega 165 za podaljšanje in 210 za sprejem. Od tega je 75 ležišč
v Novi Gorici.
Zasebniki s subvencijo
Možnosti bivanja v času študija tudi pri zasebnikih - subvencionirana ležišča, kjer je na voljo 600
ležišč oz. subvencij, od tega je predvidenih:
290 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
310 mest za podaljšanje bivanja.
Zasebni študentski domovi
V okviru zasebnih študentskih domov
 Študentski center Jadro/Zavod sveti Hieronim razpisuje 20 prostih mest, od tega je
predvidenih:
‐
8 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
‐
12 za podaljšanje bivanja.
 SŽ - ŽIP, storitve, d.o.o. razpisuje 37 ležišč v Domu železničarjev Nova Gorica, od tega je
predvidenih:
‐
28 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
‐
9 mest za podaljšanje.
 Presta d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana, razpisuje 12 ležišč na lokaciji Bazoviška 1, Nova Gorica:
10 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
2 prostih mest za podaljšanje.
 AMK inženiring d.o.o., Strma pot 9, Portorož, ležišča na Ul. Agrarne reforme 19, Koper, za
bivanje največ 14 študentov:
1 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
13 prostih mest za podaljšanje.
 Študentski dom Sidro:
18 ležišč za sprejem.
SKUPAJ zasebni študentski domovi: razpisanih 101 ležišče od tega 36 za podaljšanje bivanja in 65 za
sprejem.

7.8. NACIONALNO POMEBNE NALOGE
7.8.1. VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA
V letu 2017 so bila na Univerzi na Primorskem sprejeta nova Pravila o notranji organiziranosti
rektorata UP, s katerimi je bila vzpostavljena Služba za prijavno-vpisne postopke in študentske
zadeve, znotraj katere se izvajajo tudi naloge Visokošolske prijavno-informacijske službe (dosedanji
VPIS UP).
Služba bo tudi v letu 2019 samostojno vodila prijavno-sprejemne postopke v prvem in drugem
prijavnem roku za vpis slovenskih državljanov, državljanov držav članic Evropske unije (EU) in
državljanov držav izven EU v 1. letnike študijskih programov 1. stopnje UP. Poleg tega bo služba
izvajala postopke priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na študijskih
programih 1. stopnje na UP, sodelovala s službami za študentske zadeve članic univerze, s
svetovalnimi službami srednjih šol in drugih izobraževalnih zavodov, informirala in svetovala
kandidatom za vpis. Izdelane bodo različne analize in statistična poročila.
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Služba bo sodelovala tudi pri promocijski dejavnosti univerze, posebej pri promociji, namenjeni
povečanju števila tujcev, vpisanih v študijske programe UP. Kakor v preteklih letih, bo služba tudi v
letu 2019 organizirala in koordinirala promocije študijskih programov UP na srednjih šolah po Sloveniji.
Pregled kratkoročnih ciljev 2019
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Posodobitev internih
pravilnikov s področja
Prilagoditev analize
prijav in vpisa

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Vsebinski pregled
obstoječih pravilnikov
in potreb po uskladitvi
in posodobitvi
V sodelovanju z
drugimi službami
identificirati potrebe
po določenih
podatkih, ki jih
konstantno
potrebujemo preko
leta; oblikovanje
ustreznega nabora
podatkov, ki bodo
zagotavljali hiter
dostop večini služb na
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Ažurni interni
pravilniki s področja

Mestoma neažurni
pravilniki

Ažurni in usklajeni
interni pravilniki s
področja

Analiza prijav in vpisa

Obstoječa analiza ne
vsebuje vseh ključnih
podatkov, ki so
relevantni tudi za
druge službe.

Usklajeno pripravljen
dokument, ki bo v
pomoč vsem službam
na univerzi

Ime kazalnika

Komentar
Služba za prijavno-vpisne postopke in študentske zadeve UP, znotraj katere se opravljajo tudi naloge
visokošolske-prijavno vpisne službe, sledi nacionalno zastavljenim ciljem in deluje v sodelovanju z
vpisnimi službami drugih slovenskih univerz.

7.8.2. SKRB ZA RAZVOJ IN UČENJE SLOVENŠČINE
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Širjenje ali
izpopolnjevanje
jezikovne zmožnosti v
slovenščini kot
drugem in tujem
jeziku

Promocija slovenske
kulture, jezika in
literature po svetu

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Organizacija tečajev
splošnosporazumeval
ne in strokovne
slovenščine
Ureditev delovanja
lektoratov UP
slovenskega jezika na
tujih univerzah
Organizacija
seminarjev,
simpozijev in drugih
strokovnih srečanj

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Število tečajev
slovenščine kot
drugega ali tujega
jezika glede na
jezikovno raven
Poučevanje
slovenščine na tujih
univerzah

A1 – 4 izvedbe
A2 – 3 izvedbe

A1: 5 izvedb
A2: 8 izvedb
B1: 1 izvedba

Izvajanje lektoratov
UP slovenskega
jezika na tujih
univerzah

Število strokovnih
srečanj

1

Priprava pravne
podlage za
poučevanje
slovenščine na tujih
univerzah
1

Ime kazalnika

Komentar
UP FHŠ izvaja tečaje slovenskega jezika za vse tuje študente in zaposlene na UP. Vsako leto je
organizirana Poletna šola slovenščine Halo, tukaj slovenski Mediteran, v letu 2019 bo to že 26.
izvedba. V sodelovanju z Radiem Koper vodi Oddelek za slovenistiko radijsko rubriko Kotiček za
jeziček. Na oddelku skrbijo tudi za Lektorski krožek, kjer zainteresirani elektronsko pošiljajo
pravopisna vprašanja, na katera lahko odgovarjajo vsi člani krožka.
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Tabela 33: Pregled lektoratov slovenskega jezika v tujini
Kazalniki
Število udeležencev lektoratov tipa A
Število lektoratov tipa A
Število lektoratov tipa A, kjer se na univerzah izvaja študij slovenščine
Število udeležencev lektoratov tipa B
Število lektoratov tipa B
Število lektoratov tipa B, kjer se na univerzah izvaja študij slovenščine
Število udeležencev lektoratov tipa C
Število lektoratov tipa C
Število lektoratov tipa C, kjer se na univerzah izvaja študij slovenščine
Število udeležencev tečajev (šol) slovenščine za tujce Slovence brez
slovenskega državljanstva na univerzi

REALIZACIJA
Študijsko leto
2017/2018

NAČRT
Študijsko leto
2018/2019

- 110 udeležencev
lektoratov slovenščine
kot zunanje izbirnega
predmeta je opravilo
izpit na ravni A1 ali A2,
ob začetku študijskega
leta pa se je k predmetu
prijavilo 177 študentov,
- Poletna šola
slovenščine »Halo, tukaj
slovenski Mediteran« 32 udeležencev

- 200 tujih študentov,
vpisanih na UP, ki
morajo opraviti zunanje
izbirni predmet
Slovenski jezik kot
drugi/tuji jezik A2 za vpis
v višji letnik.
- Poletna šola
slovenščine »Halo, tukaj
slovenski Mediteran« 32 udeležencev

7.8.3. PISARNA ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Nastanitve študentov
(neposredne
nastanitve v ŠD, DD,
pri zasebnikih)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Izvedba postopkov
razpisa in nastanitve
študentov (v
študentskih domovih,
v dijaških domovih, za
bivanje pri zasebnikih,
v zasebnih
študentskih domovih)
za vse študente, ki
podajo vloge in
izpolnjujejo pogoje

Ime kazalnika
Število nastanjenih
študentov
884

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Skupaj, …
od tega:
- ŠD: 328…
- DD: 375…
- zasebniki:600 …
Zasebni študentski
domovi 101

Skupaj, …
od tega:
- ŠD: 328
- DD: 375…
- zasebniki: …600
Zasebni študentski
domovi 101

Tabela 34: Kazalniki za pisarne za študentske domove
Kazalnik
Število študentov, za katere se ugotavlja izpolnjevanje
pogojev in meril za subvencioniranje bivanja

Študijsko leto 2017/2018

NAČRT
študijsko leto 2018/2019

1253

1130

Komentar
UP ŠD v okviru nalog »pisarne« skladno s predpisi in sklenjeno pogodbo med MIZŠ in UP ŠD
izvedejo vse naloge in postopke glede ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in meril za subvencioniranje
bivanja študentov na študentskih ležiščih v ŠD v Kopru, ŠD v Portorožu, v Dijaškem domu v Kopru, v
Izoli, v Portorožu, v Novi Gorici, v zasebnih domovih in pri zasebnikih s subvencijo po vsej Primorski
ter namestitve oz. napotitve študentov. Postopki so:
‐
postopki priprave podatkov za objavo nacionalnega razpisa za študente, ki kandidirajo za
študentska ležišča ter skupna objava javnega razpisa za študente. MIZŠ nadzira postopke prijave
in obdelave podatkov. Pisarna sprejema pisne vloge študentov in vodi postopke,
‐
po pridobitvi potrebnih podatkov za obdelavo vlog sledi še izpeljava točkovanja ter razvrstitev
študentov po posameznih fakultetah, po kraju študija, po posameznih domovih itd.,
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priprava in izdaja odločbe vsem študentom o izpolnjevanju pravice bivanja za sprejem in
podaljšanja bivanja, priprava prednostnega seznama za sprejem in podaljšanje ter sprotno
razvrščanje študentov na prednostno listo za 615 novincev in 515 podaljševalcev,
vročitve sklepov o napotitvi na vselitev (1130 sklepov),
prijave začasnih bivališč in preverjanje statusa študenta za vseh 323 študentov,
vodenje evidence stanodajalcev z vsemi potrebnimi podatki, pregledi bivalnih kapacitet in priprava
sklepov o izboru zasebnikom (210 sklepov).

UP ŠD, Rektor UP, Svet UP ŠD in Študentski svet stanovalcev UP ŠD ob sprejemanju Sklepa
ministra MIZŠ o merilih za plačilo pisarn za študentske domove in pogodbe že nekaj let zapored
opozarjajo, da dejavnost pisarne zahteva bistveno večji finančni, organizacijski, kadrovski vložek od
priznanega. Resorno ministrstvo na podlagi števila obravnavanih in rešenih vlog ŠD dejansko
namenja premalo finančnih sredstev in zaradi tega se UP ŠD letno soočajo z negativnim rezultatom iz
naslova javne službe. Primanjkljaj ŠD krijejo že več let iz lastnih – tržnih sredstev, ki bi jih sicer
skladno z Letnim programom dela potrebovali za izvedbo dodatnih vzdrževalnih del in dviga bivalnega
standarda študentov. Kljub navedenemu so vse naloge »pisarne« s strani UP ŠD izvedene
pravočasno in učinkovito.
Javne uslužbenke imajo opravljen izpit iz ZUP-a ter upravnega spora in izvajajo določila 26. člena
pravilnika.

7.9. OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
7.9.1. UNIVERZITETNI ŠPORT
Za spremljanje in evalvacijo realizacije programov s področja športa ter razvoj te dejavnosti skrbi
Center za obštudijske dejavnosti. Center za obštudijske dejavnosti je organizacijska enota UP v
sodelovanju z drugimi akterji obštudijskih dejavnosti skrbi tudi za:
zagotavljanje in usklajevanje športnih vsebin in aktivnosti,
zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za izvedbo programa univerzitetnega športa,
usklajevanje tekmovanj in športnih prireditev v okviru univerze,
organiziranje oblik sodelovanj z univerzami v Sloveniji in v širšem mednarodnem prostoru,
stalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev športnih programov,
ustrezno izbiro in kadrovanje študentov in študentk za univerzitetne ekipe in marketinško
dejavnost,
koordinacijo vseh športnih aktivnosti na UP,
pridobivanje športnih kapacitet in upravljanje z le-temi,
izdelavo skupnih strokovnih poročil.
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Krepitev, spodbujanje
in povečanje športnih
aktivnosti.

Krepitev, spodbujanje
in povečanje
aktivnosti v

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Ohranjati in
izboljševati celostni
zdravstveni status
študentov:
- aktivno preživljanje
prostega časa;
- vzdrževanje telesne
kondicije.

Organizacija
tekmovanj iz različnih
športnih disciplin.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Število športnih
dogodkov (ur).

720 študentov.
Skupaj 966,5 ur
rekreativne vadbe od
tega:
- košarka: 238,5 ur;
- futsal: 129 ur;
- odbojka: 240 ur;
- badminton: 121,5 ur;
- namizni tenis: 120,5
ur;
- plavanje 108 ur;
- floorball 9 ur.

Število študentov
redno vključenih, v
športno-rekreativne

230 študentov.
Uspešna izvedba:
- Univerzitetne futsal

800 študentov.
Skupaj do 1050 ur
rekreativne vadbe od
tega:
- košarka: 250 ur;
- futsal: 150 ur;
- odbojka: 250 ur;
- badminton: 130 ur;
- namizni tenis: 120
ur.
- plavanje: 100
- drugi športi glede na
potrebe študentov.
250 študentov.
Uspešna izvedba:
- univerzitetni futsal,

Ime kazalnika
Število študentov
redno vključenih, v
športno-rekreativne
programe.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
tekmovalnem športu
na lokalni, nacionalni
in mednarodni ravni.

Izvedba množičnih
medfakultetnih
športnih aktivnosti

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Oblikovanje
fakultetnih in
univerzitetnih ekip za
sodelovanje na
različnih tekmovanjih.
Zagotavljanje
strokovnega kadra za
vodenje športnih
programov in
dogodkov.

Organizacija športnih
dogodkov.
Spodbujanje mladih k
udeležbi na športnih
dogodkih.
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

programe.

lige;
- Univerzitetne
košarkarske lige;
- Univerzitetne
odbojkarske lige.
Uspešna udeležba
univerzitetnih ekip na:
- Državnih
univerzitetnih
prvenstvih.
- Mednarodnih
tekmovanjih.

Število udeležencev

Uspešna izvedba
Jesenske Čiste
desetke (oktober
2018)

- univerzitetne
košarkarske lige,
- univerzitetne
odbojkarske lige.
Udeležba na
univerzitetnih državnih
prvenstvih
Udeležba na
mednarodnih
tekmovanjih:
- vaterpolo (M)
- odbojka na mivki
(M,Ž)
- košarka (M);
- košarka 3x3 (M).
Uspešna izvedba
Jesenske Čiste
desetke
(medfakutletna
športno-zabavna
prireditev).

Ime kazalnika

7.9.2. INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
Letni program Študentskega sveta Univerze na Primorskem, v katerem so določene s študijem
povezane interesne dejavnosti študentov, je sestavni del letnega programa dela Univerze na
Primorskem.
Letni program interesnih dejavnosti študentov Univerze na Primorskem za leto 2018 je bil sprejet na
15. dopisni seji Študentskega sveta dne 25. 1. 2018.
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Povečanje splošne
prepoznavnosti ŠS
UP med študenti UP

Povečanje števila
sledilcev preko
Facebook strani ŠS
UP

Aktivacija študentov
UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Organizacija
dobrodošlice brucem,
predstavitev ŠS UP
na informativnih
dnevih,
organizacija dogodkov
z drugimi študentskimi
sveti, nakup
promocijskega
materiala.
Promocija
Študentskega sveta
na FB strani,
povečanje število
objav, povečanje
število sledilcev in
objav.
Promocija in
udejstvovanje na
dogodkih ŠS UP in
UP, spodbujanje
participacije med
študenti UP.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Prepoznavnost ŠS UP

4.000

4.500

Promocija na
Facebook strani ŠS
UP

1000 všečkov
950 sledilcev

1200 všečkov
1000 sledilcv

Participacija
študentov UP

600

750

Ime kazalnika

Komentar
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s sklepom o določitvi vrednosti točke na študenta in o
določitvi sredstev za interesne dejavnosti študentov v letu 2019 številka 0140-67/2018/27 z dne 11. 1.
2019 dodelilo sredstva v višini 3.367 EUR. Aktivnosti, ki se bodo financirale iz namenskih sredstev za
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interesno dejavnost študentov so nadene v spodnji tabeli.
Tabela 35: Strošek načrtovanih aktivnosti/dejavnosti (vir MIZŠ)
Aktivnost/dejavnost
Projekti in sodelovanje na projektih ŠS članic UP
Sklad za socialno ogrožene študente UP
Interesne dejavnosti ŠS UP
SKUPAJ

Predviden strošek v EUR
2.000
500
867
3.367

7.9.3. INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV, KI BIVAJO V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH
Študentski svet stanovalcev je v dopisnem dogovoru dne 16. 1. 2019 poslal plan letnih aktivnosti.
Letni program je sestavna priloga letnega programa dela članice.
Vodstvo UP ŠD bo Študentskemu svetu stanovalcev pri izvedbi pomagal tako finančno (v okviru
razpoložljivih sredstev) kot organizacijsko.
Pregled kratkoročnih ciljev
Aktivnost
Druženje vseh ŠD s predstavitvami vsakega posameznega
doma
Piknik študentov na sv. Katarini
Bowling za študente

Predviden termin
marec 2019
junij 2019
december 2019

7.10. DRUGA DEJAVNOST
7.10.1. UNIVERZITETNI CENTRI
Center za obštudijske dejavnosti UP
Center za obštudijske dejavnosti UP (COD UP) deluje kot univerzitetni center za podporne dejavnosti
in opravlja dejavnosti, ki so skupnega pomena vseh fakultet. COD UP deluje na področju
zagotavljanja in usklajevanja obštudijskih vsebin in aktivnosti, zagotavljanje materialnih in fizičnih
pogojev za izvedbo programov obštudijskih dejavnosti, organiziranje različnih oblik sodelovanj z
drugimi univerzami in drugimi organizacijami na področju obštudijskih dejavnosti študentov, stalno
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev obštudijskih dejavnosti ter za promocijsko
dejavnost.
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Doseganje vidnejših
športnih rezultatov na
študentskih evropskih
prvenstvih in pokalih
Krepitev obštudijske
dejavnosti na
področju kulturnih
dejavnosti
Povečanje udeležbe
študentov v
rekreacijskih
dejavnostih

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava športnih ekip
študentov za
udeležbo na
študentskih evropskih
prvenstvih
Razširitev ponudbe
kulturnih dejavnosti za
študente UP
Povečana promocija
študentske rekreacije

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Udeležba na
študentskih evropskih
prvenstvih in pokalih

2

Udeležba na vsaj treh
študentskih evropskih
prvenstvih ali pokalih

Ponudba obštudijske
dejavnosti na
področju kulturnih
dejavnosti
Študentska rekreacija

APZ

Ponudba vsaj 1
obštudijske kulturne
dejavnosti na mesec

720

Povečanje števila
študentov, ki se redno
vključujejo v
študentsko rekreacijo
za vsaj 10 %

Ime kazalnika
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Karierni center Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo
Karierni center Univerze na Primorskem (v nadaljevanju KC UP) predstavlja, preko tesnejšega
povezovanja družbenega in akademskega okolja, dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa
predstavlja celostno in nujno podporo pri študijskem procesu in kariernem napredovanju ter pomaga
pri uresničevanju dolgoročnega cilja, t.j. povečanju zaposljivosti diplomantov UP.
Dejavnosti kariernega centra so namenjene:
dijakom srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih nadaljnjega študija na univerzi
(pomembnost zgodnjega začetka kariernega načrtovanja in povezovanja med srednješolskim in
terciarnim izobraževanjem),
študentom in diplomantom preko celostnega programa vodenja osebne kariere, usmerjenega v
širitev kompetenc, usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela (deležnikom so
predstavljene možnosti vseživljenjskega učenja znotraj ponudbe UP, z namenom pridobivanja
dodatnih znanj in veščin; slednje se sistematično beležijo v posameznikov kompetenčni portfolio),
zaposlenim na univerzi in
širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in diplomantov skladno s
potrebami delodajalcev, s ponudbo programov vseživljenjskega učenja ter drugih oblik
sodelovanja.
Stiki z gospodarstvom so za univerzo zelo pomembni zaradi zagotavljanja ažurnih informacij o
potrebah na trgu dela in zaradi povratne informacije o pridobljenih kompetencah diplomantov UP.
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Oblikovanje
celostnega programa
vodenja osebne
kariere

Na novo
vzpostavljena
sodelovanja z
delodajalci iz regije

Nadgradnja spletnega
mesta kariernega
centra

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
- nova zaposlitev karierni svetovalec
- nadaljevanje izvedbe
individualni kariernih
svetovanj, delavnic in
drugih oblik
izobraževanja v okviru
vseživljenjske
karierne orientacije
- okrepitev
sodelovanja z
oddelkom za
psihologijo
- nadgradnja vsebin
za štipendiste,
študente in učitelje
tutorje, tuje študente
in športnike.
- nadaljevanje
sodelovanja z
institucijami iz okolja
(vključevanje slednjih
v naše aktivnosti)
- izvedba delavnic za
trg
- pregled razpisov ter
prijava na nove
projekte
- statistična validacija,
V-OPR na vzorcu vsaj
800 respondentov
(izvedba predstavitev
vprašalnika po
srednjih šolah, med
študenti, med
zaposlenimi in
brezposelnimi:

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Število novih
uporabnikov KC UP

532

900

Število na novo
vključenih
delodajalcev

24

20

Prenovljeno spletno
mesto kariernega
centra:
- karierno-osebnostni
vprašalnik podprt z
IKT tehnologijo
- uporabniške strani

Prenovljeno spletno
mesto kariernega
centra,

Statistično validiran VOPR, pripravljena
zasnova za zunanjo
validacijo.
Nadgrajeno spletno
mesto z uporabniškimi
stranmi.

Ime kazalnika

Spletno podprt
Vprašalnik osebnega
in profesionalnega
razvoja (V-OPR) v fazi
statistične validacije.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2019

Okrepitev vloge
diplomantov kot
ambasadorjev
univerze

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
vključitev institucij iz
okolja)
- po opravljeni analizi
dopolnitev postavk in
morebitni drugi
popravki, priprava IKT
podprtega
prenovljenega
vprašalnika za
zunanjo validacijo
- spodbujanje
diplomantov k
vključitvi in aktivnemu
sodelujejo v okviru
Alumni kluba UP
- promocija univerze
in center preko
kariernih zgodb
diplomantov UP

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

42

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Pripravljena zasnova
uporabniških strani

Število članov Alumni
kluba UP

UP FHŠ: 10
UP Famnit: 104
UP PEF: 233
UP FTŠ Turistica: 930
UP FVZ: 156
1.4335

UP FHŠ: 40
UP Famnit: 180
UP PEF: 400
UP FTŠ Turistica: 930
UP FVZ: 165
1715

Komentar
Karierni center UP bo v letu 2019 nadaljeval z izvedbo celostnega programa vodenja osebne kariere
in izgradnje učinkovitega sistema sodelovanja z delodajalci, z namenom izboljšanja zaposlitvenih
možnosti diplomantov univerze. Vsebine, ki jih izvajamo so: karierno svetovanje, predstavitve
delodajalcev na članicah UP v obliki Kariernih dni, neposrednih obiskov v delovna okolja, promocijski
dogodki, delavnice, seminarji, predavanja in druge oblike izobraževanj v okviru vseživljenjskega
učenja. V letu 2019 načrtujemo zaključek razvoja uporabniških strani in vprašalnika osebnega in
profesionalnega razvoja (V-OPR) ter njegovo validacijo.
Alumni klub Univerze na Primorskem predstavlja mrežo alumni klubov oz. združenj fakultet. Srečanja
diplomantov omogočajo sodelovanje, druženje in izmenjavo izkušenj ter predstavljajo priložnost
širjenja osebne mreže poznanstev in gradnje profesionalne poti. Uspešni diplomanti s svojimi dosežki
dvigujejo ugled univerze in imajo vlogo njenih ambasadorjev. KC UP spodbuja diplomante, da se
aktivno vključijo na alumni srečanja, ki jih prirejajo članice UP oz. druge vsebine, ki so namenjene
diplomantom (npr. izobraževanja, delavnice, konference v sklopu vseživljenjskega učenja). Zaradi
začetka veljave Uredbe o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679) se je število članov alumni kluba
na članicah znižalo, vendar pričakujemo, da bo število v letu 2019 poraslo.
Karierni center UP zasleduje naslednje cilje:
izboljšanje ponudbe svetovanja in programov vseživljenjskega učenja,
izboljšanje zaposlitvenih možnosti študentov in diplomantov UP preko celostnega programa
vodenja osebne kariere,
ozaveščanje o pomembnosti pridobivanja dodatnih kompetenc in vseživljenjskega učenja ter
pravočasnega načrtovanja svoje poklicne poti,
prizadevanje za umestitev vsebin karierne orientacije med izbirne predmete v kreditni sistem
ECTS,
krepitev vloge diplomantov kot ambasadorjev univerze,
prizadevanje, da postane karierni center instrument povezovanja in učinkovitega sodelovanja z
gospodarskim, akademskim in širšim okoljem.
Vodilo UP je, da je znanje, ki nastaja na univerzi dostopno uporabnikom, zato bo UP nadalje
spodbujala tudi Štipendijski sklad UP, ki temelji na nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov.
Namen sklada je ponuditi delodajalcem najboljši in najbolj kakovosten kader za bodoče delovne
potrebe, študentom pa zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med študijem in jim odpreti
možnost kasnejše zaposlitve v tej organizaciji. Cilj sklada je tudi spodbuda vseh študentov UP k čim
boljšim študijskim uspehom.

5

Skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba
(EU) 2016/679) in področnim zakonom o varstvu osebnih podatkov) je bilo v letu 2018 sprejeto novo soglasje za privolitev
članstva v Alumni klub UP in prečiščene baze s kontakti, kar je posledično znižalo število članov kluba.
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Center za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem
Izvajanje pridobljenih projektov in aktivnosti
‐
Delo na izvajanju aktivnosti na projektu EKOSOP ISTRA – Spodbujanje zelenega in socialnega
podjetništva, tržnega povezovanja lokalnih ekoloških proizvajalcev ter trajnostne lokalne
samooskrbe (projekt LAS: 8.1.2018 – 8.1.2020)
‐
Komuniciranje projekta Slovenia - European region of gastronomy 2021 – v partnerstvu z MGRT,
MKGP, MZ, STO, TZP, zbornicami in drugimi deležniki
‐
Sodelovanje pri prestižnem, komunikativnem in vplivnem projektu The Slovenia Restaurant Award
‐
Dokumentarno in raziskovalno delo in mreženje v kontekstu vinskih in kulinaričnih prireditev in
festivalov, tako v Sloveniji, kot tujini.
‐
Nenehna skrb za dvig prepoznavnosti programskih usmeritev CGKV UP na regionalni, nacionalni
in mednarodni ravni ter vzpostavitev mreže strateških razvojnih partnerstev
‐
Ponovna reaktivacija nekdanje stopnje obremenitve za redno (programsko) delo ter zagotovitev
sredstev za redno delo CGKV UP.
Prijave novih projektov in nove aktivnosti
‐
Horizont 2020,
‐
Interreg Danube,
‐
CRP,
‐
Las Istra.
Strateška mreženja na nacionalni in mednarodni ravni
‐
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS,
‐
European region of gastronomy & International Institut of gastronomy, culture, art and tourism,
‐
JRE – Jeunes Restaurateurs de Europe,
‐
The Slovenia Restaurant Award,
‐
ZIPO - Zavod za inovativnost in podjetništvo.
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2018
EKOSOP ISTRA –
Spodbujanje zelenega
in socialnega
podjetništva, tržnega
povezovanja lokalnih
ekoloških
proizvajalcev ter
trajnostne lokalne
samooskrbe (projekt
LAS: 8.1.2018 –
8.1.2020)
Nacionalno in
mednarodno
delovanje: kongresi,
delovna srečanja in
vzpostavljanje
razvojno raziskovalnih
partnerstev, prijave
projektov…

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Delo na projektu v
skladu z zastavljenim
programov

Pesce povero ter
rekonstrukcija
praznika cipljev (v
partnerstvu z Morsko
biološko postajo)
DIRECT HUBS –
DIstributed and
REgerative food
systems in Cities
applying nature-based
Technologies and cocreating local
innovation and
transformation HUBS
DANUBE TERROIR
HERITAGE

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Realizacija
zastavljenih ciljev

1

Zasnova, oddaja in
pridobitev projekta

1

Prijava na LAS Istra
Sodelovanje pri prijavi
projekta kot
associated partner z
WCYLE Institut
Maribor in ZIPO
Institut for Innovation
and Entrepreneurship
Prijava na Horizont
2020
Sodelovanje pri prijavi
projekta kot ERDF
partner z Univerza v
Novi Gorici, Kmetijski
inštitut Slovenije …

1

1
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2018

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Slovenia – European
region of gastronomy
2021

Prijava na Interreg
Danube
Komuniciranje in
popularizacija
projekta, sodelovanje
na delovnih srečanjih
v Sloveniji in tujini

JRE – Jeunes
Restaurateurs de
Europe

Razvoj partnerstva in
kreiranje skupnih
projektov

PortoRose² – festival
rose vin in praznik
vrtnic (TZ Portorož)

Sodelovanje pri
zasnovi projekta ter
mednarodno
mreženje ter
vzpostavljanje
festivalskih
partnerstev v tujini;
potni stroški in
promocija

2

2

IWINETC –
International wine
tourism conference),
Basque Country,
Spain
The Slovenia
Restaurant Award

Udeležba na
kongresu in študijski
turi ter terensko
raziskovalno delo

2

2

Priprava programskih
izhodišč in načrta za
2019, sodelovanje v
skupini ekspertnih
sodelavcev, udeležba
na delovnih srečanjih,
vrednotenje,
promocija …
Priprava projekta in
ponudbe za MKGP
RS

1

1

Terensko
dokumentarno,
raziskovalno in
komunikacijsko delo
na področju vinskih
praznovanj, prireditev
in festivalov ter
vinskega turizma

Število obiskov

20

20

Cepljenka stare trte in
univerzitetni vinograd

Skrb za negovanje in
razvoj stare trte ter
predlog stalne
označitve / obeležja
Predlog vodstvu UP
za izpeljavo dogodka
in poslovnega
srečanja v
univerzitetnem
vinogradu, ob
univerzitetni trgatvi
Priprava in izpeljava
prireditve, sestavljene
iz izobraževalne
delavnice, omizja ob
predstavitvi knjige in
degustacija
Skrb za urejanje FB
portala CGKV z
objavami s področja
vinske in kulinarične

1

1

0

1

Strategija razvoja
vinskega turizma na
Slovenskem
Dokumentiranje,
raziskovanje,
komuniciranje vinske /
kulinarične /
gastronomske kulture
in turizma

Univerzitetna trgatev

Čar vina

FB portal CGKV UP

45

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

4

4

1

1

1

20

20
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2018

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

46

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

kulture

Komentar
Program za leto 2019 je ambiciozno zastavljen. Njegova realizacija je odvisna od izvajanja
zastavljenih ciljev ter za to potrebnih finančnih sredstev:
‐
pridobljeni projekt
‐
projekti v kandidaturi
‐
zagotavljanja minimalnih sredstev za izvajanje rednega dela programa
Veliko pozornosti bo namenjeno sistemskemu povezovanju CGKV UP z Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS, sodelovanju z LASi in lokalnimi skupnostmi.
Izvedba zastavljenega programa je odvisna tudi od ponovne odobritve minimalnega deleža zaposlitve
sodelavcev centra, ki se procentualno povečuje v navezavi na pridobljene projekte. Za uspešno
nadaljevanje dela pa bo potrebno čim prej ponovno usposobiti prostore v Univerzitetnem kampusu
Livade.
Center za razvoj in prenos znanja UP
CRPZ UP je organizacijska enota, z vlogo pisarne za prenos tehnologij UP. Identificira potencial članic
UP za sodelovanje z gospodarstvom ter s svojimi aktivnostmi vzpodbuja k oblikovanju skupnih
projektov raziskovalcev z gospodarstvom. Skrbi za upravljanje s pravicami intelektualne lastnine (PIL)
UP in za interne postopke pri zaščiti PIL UP pri ustanavljanju odcepljenih podjetij. Komunicira z
zunanjimi nacionalnimi in mednarodnimi institucijami in podjetji na področju R&R projektov ter skrbi za
mobilnost mladih podjetnikov iz vrst študentov in raziskovalcev ter inkubirancev UIP.
Aktivnosti izvaja projektno, prvenstveno z izvajanjem nacionalnih in mednarodnih projektov za
uvajanje in izvajanje storitev za prenos znanja in tehnologij in njihovo komercializacijo na univerzah ter
raziskovalnih zavodih. Pri tem tesno sodeluje s članicami UP, službami in raziskovalnimi skupinami,
Kariernim centrom in Univerzitetnim inkubatorjem.
Aktivno se vključuje v nacionalne in mednarodne povezave pisarn za prenos tehnologije. Skrbi za
strokovno rast, izpopolnjevanje in dvig kvalitete storitev prenosa tehnologij, kot tudi za prepoznavnost
UP.
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Večja vključenost
članic UP v
mednarodne R&R
projekte sofinancirane
iz programov EU

Dvig podjetniških
kompetenc bodočih in
mladih podjetnikov iz
vrst študentov UP in
ostalih

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Aktivna promocija
tujih projektnih
predlogov iz baze
mreže EEN do
raziskovalcev UP in
vključevanje le-teh v
projektne konzorcije

Izvedba mobilnosti
bodočih in mladih
podjetnikov iz vrst
študentov UP in
ostalih v tujino

Ime kazalnika
Sodelovanje
raziskovalcev UP v
R&R projektnih
predlogih prek mreže
EEN

Podjetniške izmenjave
za bodoče in mlade
podjetnike

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Promoviranih 4 tujih
projektnih predlogov
do raziskovalcev UP
Povezovanje 2
raziskovalcev UP v
tuje projektne
predloge
Vključitev
raziskovalcev UP v 1
projektni predlog
prijavljen na razpis
programov EU
Izvedene 4
predstavitve programa
izmenjav mladih
podjetnikov.
Pridobljenih 10 prijav
mladih in gostiteljskih
podjetnikov za
sodelovanje v

Promoviranih 8 tujih
projektnih predlogov
do raziskovalcev UP
Povezovanje 4
raziskovalcev UP v
tuje projektne
predloge
Vključitev
raziskovalcev UP v 2
projektna predloga
prijavljena na razpise
programov EU
Izvedenih 5
predstavitev programa
izmenjav mladih
podjetnikov.
Pridobljenih 12 prijav
mladih in gostiteljskih
podjetnikov za
sodelovanje v
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2019

Identifikacija in
spremljanje potenciala
univerze za podporo
gospodarstvu,
izvajanju storitev zanj
in oblikovanja skupnih
projektov
raziskovalcev z
gospodarstvom

Pregled in oblikovanje
notranjih aktov, ki so
podlaga za prenos
znanja in tehnologij,
oblikovanje strategije
centra, umestitev
centra v ustroj UP,
izvedba postopkov
zaposlovanja,
promocija centra
znotraj UP ter v
širšem lokalnem
okolju
Upravljanje s
pravicami
intelektualne lastnine
(IL)

Dvig ozaveščenosti in
usposobljenosti
zaposlenih v KTT in
raziskovalcev

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

47

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

programu izmenjav.
Pripravljenih 8
predlogov izmenjav.
Izvedenih 5 izmenjav.
A: Narejen osnoven
popis
znanja/kompetenc po
članicah/centrih
B: Izvedeni sestanki z
nekaterimi nabolj
inovacijsko aktivnimi
raziskovalnimi
ekipami
C: Izdelan osnutek za
prikaz tehnološke
ponudbe
D: 0

programu izmenjav.
Pripravljenih 10
predlogov izmenjav.
Izvedenih 8 izmenjav.
A: Izdaja priročnika,
promocija priročnika
na dogodkih/sestankih
B: Izvedba vsaj enega
sestanka na vsaki
članici
C: Objava dveh
tehnoloških ponudb
na portalu KTT
D: Izveden natečaj.

A: Pregled znanja in
identificirani potencial
B: Sestanki/srečanja z
vodstvi raziskovalnih
centrov/raziskovalci
C: Oblikovanje
tehnološke ponudbe
za gospodarstvo (in
objava na spletni
strani KTT)
D: Izvedba natečaja
za najboljšo inovacijo
na UP - pregled
potenciala za
patentiranje
A: Pregled in (po
potrebi) spremeba
notranjih aktov
B: Oblikovanje
strategije CPZT in
umestitev znotraj UP
C: Izdelava načrta
povezovanja CPZT z
gospodarstvom
D: Izvedba postopkov
zaposlovanja novih
sodelavcev

A: Izdelava priročnika
s pregledom znanja in
kompetenc
raziskovalcev na
posamezni
članici/centru UP ter
promocija priročnika
B: Izvedba sestankov
C: Izdelane in
objavljene tehnološke
ponudbe
D: Natečaj za
najboljšo inovacijo UP
A: Izdelan pregled
notranjih aktov
B: Izdelana strategija
C: Izdelan načrt
D: Izvedeni postopki
zaposlovanja,
zaposleni sodelavci

A: nerelevantno
B: nerelevantno
C: nerelevantno
D: nereleventno

A: Izdelan pregled
notranjih aktov
B: Izdelana strategija
C: Izdelan načrt
D: zaposlena vsaj 2
dodatna sodelavca

A: Izvedba postopkov
za zaščito pravic IL
(povezovanje
raziskovalcev s
patentnimi zastopniki,
izdelava osnutkov
pogodb)
B: Pomoč/svetovanje
raziskovalcem pri
komercializaciji
A: Organizacija
izobraževanj za
osebje KTT
B: Organizacija
seminarjev za
raziskovalce UP
C: Udeležba osebja
KTT na izobraževanjih

A: Izvedeni postopki
za zaščito pravic IL
B: Izvedena
svetovanja
raziskovalcem

A: 3 (nerelevantno)
B: 2 (nerelevantno)

A: Izveden 1 postopek
za zaščito
B: 3 izvedena
svetovanja

A: Organizairana
izoraževanja za
osebje KTT
B: Organizirani
seminarji za
raziskovalce UP
C: Aktivna udeležba
osebja KTT na
uizobraževanjih

A: 1 (predhodno
stanje ni relevantno)
B: 2 (predhodno
stanje ni relevantno)
C: 2 (predhodno
stanje ni relevantno)

A: Organizirano 1
izobraževanje.
B: 2 izvedena
seminarja
C: Udeležba na
skušno 4-ih
izobraževanjih.

Univerzitetni center Konfucijeva učilnica Koper
Univerzitetni center »Konfucijeva učilnica Koper« je namenjen vsem odraslim, študentom, dijakom,
učencem, predšolskim otrokom, ki želijo pobliže spoznati bogato kitajsko kulturo in jezik. V ta namen
smo pripravili vrsto prireditev, dogodkov, srečanj za vzpostavitev vezi med kitajskim in primorskim
kulturnim okoljem, da omogočimo in pospešimo medkulturna srečanja in spoznavanja. Te dejavnosti
so: tečaji kitajskega jezika in kulture na več ravneh, delavnice in predavanja za širšo javnost, še
posebej sodelovanje pri najrazličnejših prireditvah: Primorski sejem, seminar za tutorje, Pozdrav novih
študentov ipd.; vsebinsko usmerjene delavnice in predavanja za študente članic UP; poletna šola
kitajskega jezika in kulture za osnovnošolce na Debelem Rtiču; prireditve ob tradicionalnih kitajskih
praznikih (Praznik lampijonov, Seniorski dan); soorganizacija poletne šole v Šanghaju za dijake in
študente (skupaj s Konfucijevim inštitutom Ljubljana in Univerzo SUIBE iz Šanghaja, Kitajska). V
sodelovanju z Konfucijevim inštitutom Ljubljana bomo letos organizirali tudi vseslovensko tekmovanje
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srednješolcev iz kitajščine in kitajske kulture – Chinese Bridge. V letu 2019 še naprej načrtujemo
sodelovanje s Qi Labom, ki se je v prejšnjih letih izkazalo za uspešno. Hkrati predvidevamo otvoritev
novega Centra Bie-modernosti v sodelovanju z UP FHŠ in Šhanghai Normal University, ki bo KUK UP
zagotavljal tesnejšo vključenost v pedagoško in raziskovalno delovanje UP.
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Organizacija
vseslovenskega
srednješolskega
tekmovanja iz
kitajskega jezika in
kulture

Ustanovitev in
otvoritev novega
centra za kitajske
študije v sodelovanju
z UP FHŠ in
Shanghai Normal
University

Širjenje jezikovne
zmožnosti v kitajščini
kot tujem jeziku

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Enkratna prireditev vsako leto je
organizira druga
Konfucijeva učilnica v
Sloveniji.
Organizacijska
priprava in priprava
dijakov za
tekmovanje.
KUK UP bo
sodelovala pri
ustanovitvi in otvoritvi
novega centra na UP
FHŠ. S tem se bomo
boljše vključili v
akademsko
sodelovanje med
Slovenijo in Kitajsko,
med UP in kitajskimi
visokošolskimi
ustanovami.
Organizacija in
promocija tečajev v
KUK UP, na osnovnih
in srednjih šolah, na
članicah UP.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Chinese Bridge
(Kitajski most)

Nova dejavnost

1 prireditev s 150-200
udeleženci iz vse
Slovenije

Center za biemoderne študije

Nova dejavnost

1 prireditev – otvoritev
(200 -300
udeležencev)
2 prireditvi –
predavanja kitajskih
partnerjev

Tečaji kitajskega
jezika in kulture

25 tečajev

25 tečajev (200
tečajnikov)

Ime kazalnika

Komentar
V 2019 bomo nadaljevali s tečaji kitajskega jezika in kulture, vendar ne predvidevamo širitve števila
tečajev, temveč bomo poskušali povečevati število tečajnikov pri posameznih tečajih, še posebej tistih,
kjer se vpisuje veliko učencev in dijakov zaradi začetnega navdušenja, potem število upade. Gre
predvsem za delo z vodstvi šol, da naše tečaje vključijo kot »izbirno dejavnost«, saj to zagotavlja večjo
vzdržnost našega dela. Števila tečajev ne moremo širiti tudi zato, ker je naša kadrovska razpoložljivost
zelo omejena, saj imamo trenutno zaposleno za manj kot polni delovni čas eno samo sinologinjo.
Eden od osrednjih ciljev KUK UP je vključevanje dejavnosti v visokošolski prostor, kar bomo letos
razširili s sodelovanjem pri novem Centru za Bie-moderne študije.
Založba Univerze na Primorskem
Dejavnost Založbe Univerze na Primorskem je usmerjena predvsem v podporo znanstvenemu in
pedagoškemu delu na univerzi ter v promocijo raziskovalnih rezultatov v domačem in mednarodnem
prostoru. Založba tako izdaja znanstvene revije, monografije, zbornike znanstvenih konferenc,
učbenike in različna študijska gradiva. Večina publikacij izhaja v elektronski obliki v prostem dostopu.
V okviru Založbe UP poteka vsa založniška dejavnost na Univerzi na Primorskem oziroma njenih
članicah. Poleg tega založba skrbi za pripravo promocijskih in drugih publikacij ter različnih tiskovin za
potrebe univerze in njenih članic; za njihove potrebe izvaja tudi vsa javna naročila s področja tiska,
lektoriranja, prevajanja in sorodnih storitev.
Pregled kratkoročnih ciljev
V letu 2019 založba načrtuje ohranitev števila subvencij in povečanje prihodkov iz naslova subvencij
za izdajanje znanstvenih revij ter povečanje števila mednarodnih baz, v katere so vključene njene
znanstvene revije. Za leto 2019 načrtujemo enako število subvencij za znanstvene monografije kot v
letu 2018 ter nadaljevanje sodelovanja z drugimi založniki na isti ravni kot v letu 2018. V letu 2019 bo
založba tudi dokončala projekt priprave spletnih strani v angleščini.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Pridobitev subvencij
ARRS za znanstvene
monografije
Obnovitev subvencij
ARRS za znanstvene
revije za naslednja
leta
Krepitev prisotnosti v
mednarodnem
prostoru

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava prijav na
razpise
Priprava prijav na
razpise
Izdelava spletnih
strani v angleščini
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Subvencionirane
znanstvene
monografije
Subvencionirane
znanstvene revije

12 monografij

12 monografij

5 revij

5 revij

Spletne strani

Spletne strani v
slovenščini

Spletne strani v
slovenščini in
angleščini

Ime kazalnika

7.10.2. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Za leto 2019 je načrtovano podobno skupno število publikacij kot v letu 2018, načrt pa je pripravljen na
podlagi podatkov, ki so jih posredovale članice oz. avtorji publikacij (ne pa na podlagi rokopisov, ki bi
že bili sprejeti v objavo), zato je pri realizaciji pričakovati odstopanja po posameznih kategorijah
Tabela 36: Načrt izdaj publikacij v tiskani in elektronski obliki
Vrsta publikacije
Znanstvene monografije
Znanstvene revije
Zborniki znanstvenih konferenc
Druge znanstvene publikacije
Strokovne monografije
Strokovne revije
Zborniki strokovnih konferenc
Druge strokovne publikacije
Učbeniki
Druga študijska gradiva

Število izdaj v letu 2018
Tiskana
E-izdaja
izdaja
9
12
12
18
2
6
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
2
1
1
2

Število načrtovanih izdaj v letu 2019
Tiskana
Zunanji
E-izdaja
Založba UP
izdaja
založnik
8
12
20
0
12
18
26
4
2
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
0
1
1
2
0

7.11. RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Nadgrajen sistem
(samo)evalvacije
študijskih programov
(22. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Večja uspešnost
študija

6

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Izvedba pilotnega
testiranja na vzorcu
študijskih programov
Uskladitev predloga
internih aktov glede
na ugotovitve
pripotnega testiranja
Sprejem ustreznih
predpisov
Nadgradnja
informacijskega
vmesnika v podporo
programski evalvaciji
Izvedba strokovnega
usposabljanja kadra
Povečanje oziroma
ohranitev deleža
prehodnosti
Spodbujanje

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Programska
evalvacija

Potrjen predlog
programske evalvacije
na senatu univerze
Razvit obrazec za
poročanje v e-okolju
V izvajanju pilotno
testiranje na izbranem
vzorcu študijskih
programov

Nadgrajen programski
vmesnik v podporo
izvajanju programske
samoevalvacije

Delež prehodnosti iz
1. v 2. letnik6
Povprečno število let
trajanja študija na

- (glej opombo 7)

-

- (glej opombo 8)

-

Ime kazalnika

Podatek je predstavljen v tabeli 36.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2019

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
dokončanja študija v
času trajanja
študijskega programa.
Spodbujanje tutorstva
med učitelji in študenti

Ime kazalnika

Povečanje odzivnost
študentov na
anketiranje

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

103, od tega:
FHŠ: 12
FM: 17
FAMNIT: 11
PEF: 20
FTŠ: 12
FVZ: 31
Št. leto 2017/2018: 67
FM: 10
FAMNIT: 20
PEF: 9
FTŠ: 11
FVZ: 17
1. stopnja:
UP FHŠ: 67,8%
UP FM: 7%
UP FAMNIT: 78,35%
UP PEF: 97,03%
UP FVZ: 79,6%

102, od tega:
FHŠ: 12
FM: 17
FAMNIT: 12
PEF: 20
FTŠ: 12
FVZ: 29
Št. leto 2018/2019: 64
FM: 10
FAMNIT: 20
PEF: 9
FTŠ: 13
FVZ: 12
1. stopnja:
UP FHŠ: 80%
UP FM: 10%
UP FAMNIT: 87,56%
UP PEF: ohraniti
visoko odzivnost
UP FVZ: 75%

študenta7
Število tutorjev
učiteljev

Število tutorjev
študentov

Povečanje deleža
odzivnosti študentov
in zaposlenih na
anketiranje

Delež odzivnosti
študentov na
anketiranje

2. stopnja: %
UP FHŠ: 72,7%
UP FM: 12%
UP FAMNIT:72,97%
UP PEF: 97,11%
UP FVZ: 76,6%
3. stopnja: %
UP FM: 26%
UP FAMNIT: 44,44%
UP FVZ: 50%

Spodbujanje razvoja
zaposlenih

50

Povečanje odzivnost
zaposlenih na
anketiranje

Delež odzivnosti
zaposlenih na
anketiranje

Spodbujanje
kariernega razvoja
zaposlenih

Število zaposlenih
vključenih v dodatno
izobraževanje in
usposabljanje

UP Rektorat: 20%
UP FHŠ:35,5%
UP FM: 46%
UP FAMNIT: 41%
UP PEF: 43,53%
UP FTŠ: 63,8%
UP FVZ: 35%
UP IAM: 25,5%
UP ŠD: 50%
UP UK: 100%
Pridobivanje formalne
izobrazbe: 62
Strokovno
usposabljanje: 202
Krajša usposabljanja
in tečaji: 118
Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini: 12
Sobotno leto: se ni
načrtovalo

2. stopnja:
UP FHŠ: 80%
UP FM: 15%
UP FAMNIT: 80,39%
UP PEF: ohraniti
visoko odzivnost
UP FVZ: 75%
3. stopnja:
UP FM: 30%
UP FAMNIT: 69,23%
UP FVZ: 75%
UP Rektorat:35%
UP FHŠ: 50%
UP FM: 50%
UP FAMNIT: 50%
UP PEF: 50%
UP FTŠ: 65%
UP FVZ: 35%
UP IAM: 30%
UP ŠD: n.p.
UP UK: 100%
Pridobivanje formalne
izobrazbe: 57
Strokovno
usposabljanje: 175
Krajša usposabljanja
in tečaji: 98
Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini: 8
Sobotno leto: se ne
načrtuje.

Tabela 37: Prehodnost (v %)
Prehodnost v %

Članica

7

Študijsko leto 2018/20119
1. stopnja
2.
3.
stopnja
stopnja
VS
UN

Študijsko leto 2019/2020 (načrt)
1. stopnja
2.
3.
stopnja
stopnja
VS
UN

Podatek o trajanju študija je predstavljen v tabeli 37.
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Prehodnost v %

Članica
UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ
UP FVZ

Študijsko leto 2018/20119
1. stopnja
2.
3.
stopnja
stopnja
VS
UN
45,13
83,13
54,13
68

48,44
54,39
62,86
70,91
83,33
71

55,32
68,75
62,05
77,19
66,67
75

51

Študijsko leto 2019/2020 (načrt)
1. stopnja
2.
3.
stopnja
stopnja
VS
UN

88,89
80
75
70
50
75

46,5
ohraniti
60
69

70
56
76,88
ohraniti
80
72

70
70
79,73
ohraniti
75
76

100
80
87,50
ohraniti
75
75

Tabela 38: Trajanje študija v letih
Trajanje
študija v
letih
Članica
UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF

2,42

Študijsko leto 2018/20119
23-letni
letni
1. st.
2. st.
3. st.
VS
UN
4,03
6,06
6,87
5,36
6,2
7,68
4,95
3,07
4,26
4,82
3,77
4,07
4
6,51

UP FTŠ
UP FVZ

-

5,89
4,3

1letni
2. st.

5,87
4,2

4,57
4,9

6

4letni
1. st.
5,47
4,18
-

Študijsko leto 2019/2020 (načrt)
243-letni
letni
letni
1. st.
2. st.
2. st.
3. st.
1. st.
VS
UN
4
4,2
6
4
5
5
5
4,4
2,9
4,06
4,7
Ohraniti na isti ravni/Zaključen študij skladno s
programom oz. ZViS
4,7
5
4,7
4,7
4
4
4,5
5,8
1letni

Komentar
V letu 2019 UP na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti načrtuje:
‐
vzpostavitev enotnega sistema preverjanja podobnosti vsebin elektronske oblike pisnih zaključnih
del študentov UP (na vseh stopnjah študija), in sicer izvedba 2. faze projekta - pilotno testiranje in
3. faze projekta - izvedena nadgradnja VIS na vseh članicah ter nadgradnja in vzpostavitev
funkcionalnosti repozitorija UP; zaključna dela se bodo preverjala s programom za detekcijo
podobnih vsebin, ki je bil razvit v okviru projekta ODUN,
‐
pripravo predloga informacijske podpore za analitično in statistično obdelavo podatkov v podporo
pripravljanju poročil in analiz o uspešnosti delovanja in poslovanja univerze,
‐
aktivnostim za večjo uspešnost študentov pri študiju (večja prehodnosti, manjši osip in skrajšanje
trajanja študija),
‐
nadgradnjo samoevalvacije študijskih programov UP.

7.12. PODPORNA DEJAVNOST
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
Nadgrajena
informacijska podpora
poslovnih procesov
(3. ukrep ReNPVŠ1120)

Povečanje
inovacijskega
potenciala in
izkoriščenosti kritične
mase ustvarjalnih
kadrov
(3. ukrep ReNPVŠ11-

Ukrepi (naloge) za
dosego
dolgoročnega cilja
Prenova procesov in
informatizacija
poslovanja

Spodbujanje
interdisciplinarnega
sodelovanja in razvoja
inovacijskega okolja

Ime kazalnika
Reorganizacija
upravno-tehničnih in
strokovnih služb
univerze

Management
invencijskoinovacijskih procesov

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Izvedene faze
reorganizacije:
- pripravljen predlog
predpisa o
sistemizaciji delovnih
mest
- izveden prehod na
informacijsko rešitev
SAOP
- vzpostavljen uni.
informacijski sistem
(UNIS)
Zagotovljeni ustrezni
in zadostni resursi za
učinkovito izvajanje
nalog na področju
dejavnosti, ki so
skupnega pomena

Učinkovito (doseganje
čim ugodnejšega
razmerja med vložki in
učinki) ter racionalno
delovanje in
organiziranost
upravno-tehničnih in
strokovnih služb

Povezanost
organizacijskih enot,
ki opravljajo dejavnost
skupnega pomena v
inovacijski model
razvoja univerze
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2019
20)

Ukrepi (naloge) za
dosego
dolgoročnega cilja

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2018

52

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019
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8. KADROVSKI NAČRT
Število redno zaposlenih v letu 2018 in načrt za leto 2019
Tabela 39: Primerjava načrtovanega skupnega števila zaposlenih po plačnih skupinah v letu 2019 glede na število
zaposlenih na dan 31. 12. 2018

Plačna skupina
B
D
H
J
SKUPAJ

Število redno zaposlenih na dan
31.12.2018
Število
Št. FTE
a
b

15
359
78
201
653

15,82
270,93
62,36
194,42
543,53

Načrtovano število redno zaposlenih
na dan 31.12.2019
Število
Št. FTE
c
d

15
376
98
216
705

16,25
296,83
62,21
209,69
584,98

Indeks 19/18
Število
c/a

Št. FTE
d/b

100
104,74
125,64
107,46
107,96

102,72
109,56
99,76
107,85
107,63

Na dan 31. 12. 2019 je na UP načrtovanih 705 zaposlenih v skupnem obsegu 584,98 FTE. V
primerjavi s številom zaposlenih na dan 31. 12. 2018, ko je bilo zaposlenih 653 oseb v skupnem
obsegu 543,53 FTE, je načrtovano povečanje za 52 oseb oziroma 41,45 FTE.
Od načrtovanega povečanja zaposlitev v letu 2018 jih do 31.12.2018 ni bilo realiziranih pet oziroma
16,29 FTE. Ker so omenjene zaposlitve nujno potrebne za nemoteno delovanje UP, so načrtovane v
letu 2019. V letu 2019 se torej število zaposlitev v FTE glede na načrt v letu 2018 poveča zgolj za
25,16 FTE.
Povečanje števila zaposlenih v letu 2019 se načrtuje zaradi širitve študijskih programov na
podiplomski stopnji in povečevanja števila programov in letnikov, ki se izvajajo vzporedno v
angleškem jeziku.
V študijskem letu 2019/2020 se bodo izvajali vsi trije letniki dodiplomskega študijskega programa
Računalništvo in informatika v angleškem jeziku ter 1. in 2. letnik dodiplomskega študijskega
programa Bioinformatika v angleškem jeziku, prvič pa se bo izvajal tudi prvi letnik visokošolskega
strokovnega študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo in univerzitetnega študijskega programa
1. stopnje – Fizioterapija.
V primeru uspešnega in pravočasnega zaključka akreditacijskih postopkov na NAKVIS, se bo na drugi
stopnji prvič izvajal magistrski študijski program Podatkovna znanost, in sicer vzporedno v slovenskem
in angleškem jeziku, ter prvič tudi študijski program Trajnostno grajeno okolje vzporedno v angleškem
jeziku.
Na 3. stopnji se bo prvič vzporedno v angleščini izvajal tudi doktorski študijski program Računalništvo
in informatika, v primeru pravočasne akreditacije pa se bosta v 2019/2020 izvajala še dva nova
doktorska programa Trajnostno grajeno okolje (vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku) ter
mednarodni skupni študijski program Računalništvo in informatika (izvedba samo v angleškem jeziku).
Načrtovano povečanje števila zaposlenih je povezano tudi s pridobitvijo novih raziskovalnih projektov.
Število pogodbenih sodelavcev v letu 2018 in načrt za leto 2019
Tabela 40: Primerjava načrtovanega skupnega števila pogodbenih sodelavcev po plačnih skupinah v letu 2019 glede
število pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2018

Plačna skupina

Število pogodbenih sodelavcev na
dan 31.12.2018
Število
Št. FTE
a
b

Načrtovano število pogodbenih
sodelavcev na dan 31.12.2019
Število
Št. FTE
c
D

Indeks 19/18
Število
c/a

Št. FTE
d/b

B
D

155

24,53

182

25,91

117,42

105,63

155

24,53

182

25,91

117,42

105,63

H
J
SKUPAJ

Na dan 31.12. 2018 je bilo na UP 155 pogodbenih sodelavcev. Na dan 31. 12. 2019 se načrtuje
povečanje števila pogodbenih sodelavcev v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2018 za 17,42 %, in
sicer iz 155 na 182 oseb. Povečanje za 5,63 % se načrtuje tudi v številu FTE pogodbenih sodelavcev,
in sicer iz 24,53 FTE na dan 31. 12. 2018 na 25,91 FTE na dan 31.12. 2019.
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Načrtovane upokojitve in odpuščanja iz poslovnih razlogov (presežni delavci)
V letu 2019 se na UP načrtujejo 3 upokojitve, in sicer na naslednjih delovnih mestih:
‐
visokošolski učitelj – docent,
‐
visokošolski učitelj – višji predavatelj
‐
vodja področja/enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2
Načrtovana je tudi odpoved zaposlenega iz poslovnih razlogov.
Kadrovski načrt za leto 2019 v skladu s 3. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018
in 2019
Tabela 41: Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov za leti 2018 in 2019
Viri
1. Državni proračun
2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4.Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine,
koncesnine, RTV - prispevek)
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi
sofinanciranja iz državnega proračuna
8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene
delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva
raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe,
namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti
(namenska sredstva)
9. Sredstva iz sistema javnih del
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo
posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)
Skupno število zaposlenih pod točkami od 1. do 4.
Skupno število zaposlenih pod točkami od 5. do 10.

Realizacija 1. 1. 2019
428,35

Načrt 1. 1. 2020
438,35

4,24
39,65

10,10
47,12

31,25

37,83

47,45

51,57

550,94
428,35
122,59

584,97
438,35
146,62

V skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 je UP na viru Državni proračun na
dan 1. 1. 2019 izkazovala 428,35 FTE. V letu 2019 se načrtuje s strani MIZŠ povečanje prihodkov na
račun povečanja proračunskih sredstev. Sorazmerno s pridobitvijo dodatnih sredstev UP na dan 1. 1.
2020 načrtuje povečanje števila FTE na viru Državni proračun na 438,35 FTE, kar predstavlja
povečanje za 10 FTE.
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9. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2018
Sprejem
Srednjeročnega
načrta investicij UP za
obdobje 2017 – 2021

Zaključen brezplačen
prenos lastninske
pravice na
nepremičninah
univerze

Zagotavljanje dodatne
površine za izvajanje
pedagoških,
raziskovalnih in drugih
temeljnih dejavnosti
univerze

Ukrepi (naloge) za
dosego
dolgoročnega cilja
Zagotavljanje
prostorskih potreb za
raziskovalno,
pedagoško in
knjižnično dejavnost
ter zagotavljanje
študentskih ležišč
Izvedba brezplačnega
prenosa lastninske
pravice za objekt
Servitski samostan z
naslednjimi
nepremičninami:
- ID znak: 2605-803/00, parcela št. 803, k.o.
2605 – Koper, deležu
do 1/1,
- ID znak: 2605-805/00, parcela št. 805, k.o.
2605 – Koper, deležu
do 1/1,
- ID znak: 2605-804/30, parcela št. 804/3,
k.o. 2605 – Koper,
deležu do 1/1,
- ID znak: 2605-804/40, parcela št. 804/4,
k.o. 2605 – Koper,
deležu do 1/1 .

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

Srednjeročni načrt
investicij UP za
obdobje 2019 – 2023

Zaključen
Srednjeročni načrt
investicij UP za
obdobje 2012 - 2016

V pripravi
Srednjeročni načrt
investicij UP za
obdobje investicijsko
obdobje 2019 – 2023

Prenos lastninske
pravice na
nepremičninah
univerze – Objekt
Servitski samostan,
Santorijeva 9, Koper

Lastništvo in posest
objekta Servitski
samostan z
naslednjimi
nepremičninami:
- ID znak: 2605-803/00, parcela št. 803, k.o.
2605 – Koper, deležu
do 1/1,
- ID znak: 2605-805/00, parcela št. 805, k.o.
2605 – Koper, deležu
do 1/1,
- ID znak: 2605-804/30, parcela št. 804/3,
k.o. 2605 – Koper,
deležu do 1/1,
- ID znak: 2605-804/40, parcela št. 804/4,
k.o. 2605 – Koper,
deležu do 1/1.

- Izvedba
rekonstrukcije objekta
nakdanje STŠ v
Kopru in za potrebe
izvajanja dejavnosti
članice UP FM v
skladu s časovnim
načrtom izvedbe
projekta
- Nakup stanovanja v
2. nadstropju
kompleksa bivše št. v
zasebni lasti, ID znak:
del stavbe 2605-20422

Investicijski projekt –
Rekonstrukcija
nekdanje STŠ v
Kopru za potrebe UP
FM s pripadajočo
telovadnico

Izvedba sanacije
objekta Livade 1.0. po
požaru z dne
22.10.2017

Izvedba sanacije
objekta Livade 1.0. po
požaru z dne
22.10.2017

Izvedene aktivnosti:
- Izveden izbor
izvajalca skladno s
podanim soglasjem
upravnega odbora
- izvedeno odpiranje
ponudb in izbor
izdelovalca Elaborata
presoje obstoječega
materialno tehničnega
stanja in potresne
odpornosti objekta s
smernicami za
projektiranje in
rekonstrukcijo objekta
- izveden izbor
projektanta za
pridobitev
gradbenega
dovoljenja (GD)
rekonstrukcije
Naročilo treh
izvedeniških poročil
po požaru: poročilo
nosilne konstrukcije,
elektro in strojnih

Vračilo v last in posest
RS in v upravljanje
Ministrstvu za
izobraževanje,
znanost in šport
objekt Servitski
samostan z
naslednjimi
nepremičninami:
- ID znak: 2605-803/00, parcela št. 803, k.o.
2605 – Koper, deležu
do 1/1,
- ID znak: 2605-805/00, parcela št. 805, k.o.
2605 – Koper, deležu
do 1/1,
- ID znak: 2605-804/30, parcela št. 804/3,
k.o. 2605 – Koper,
deležu do 1/1,
- ID znak: 2605-804/40, parcela št. 804/4,
k.o. 2605 – Koper,
deležu do 1/1 prodan
gospe Sonji
Andrejašič v letu
2017.8
Načrtovane aktivnosti:
- pridobitev GD
- izbor izvajalca
gradbenih del
- izvedba gradbenih
del do konca 2019,
- nakup stanovanja v
2. nadstropju
kompleksa nekdanje
STŠ v zasebni lasti,
ID znak: del stavbe
2605-2042-2

Ime kazalnika

- Izdelava PZI
dokumentacije za
sanacijo
- JNVV za izbor
enotnega izvajalca

8

Mestna občina Koper je podala vlogo za prevzem samostana v posest. Postopki vračila objekta Servitski samostan so v
postopku na MIZŠ.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2018

Ukrepi (naloge) za
dosego
dolgoročnega cilja

Izvedba investicijskovzdrževalnih del na
objektu in nakup
opreme

Ime kazalnika

Investicijski projekt –
Nakup prostorov za
potrebe dejavnosti UP
FAMNIT na naslovu
»Stara Pošta«,
Glagoljaška 8, Koper
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Izhodiščna vrednost
kazalnika 2018

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2019

instalacij (januar
2018)

sanacija objekta.
Zaključek sanacije do
01.09.2019
Izvedba investicijsko –
vzdrževalnih del na
objektu in
raziskovalne opreme

Izveden postopek
nakupa objekta
»Stara Pošta« na
Glagoljaški 8, Koper

9.1 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN
9.1.1 GRADNJA, OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA NEPREMIČNIN
Trenutno stanje, tako na področju javnih financ kot tudi na področju zasebnega sektorja, ne omogoča
pospešitve investicijskih aktivnosti za reševanje prostorske problematike, zato UP v skladu z danimi
finančnimi zmožnostmi državnega proračuna postopoma uresničuje zastavljene cilje glede
zagotavljanja pogojev za svoje delovanje, primerljive z Univerzo v Ljubljani in z Univerzo v Mariboru.
V ta namen namerava UP v letu 2019 intenzivno nadaljevati z vsemi aktivnostmi, povezanimi s
izvedbo potrebnih investicijo-vzdrževalnih del in nakupa opreme na objektu Stara Pošta v Kopru za
potrebe UP FAMNIT namenjenih za raziskovalno in pedagoško dejavnost.
UP bo nadaljevala s postopki vračila objekta Servitski samostan v last in posest Republiki Slovenije in
v upravljanje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Na objektu Srednje tehniške šole Koper (STŠ) se bodo nadaljevale investicijske aktivnosti, ki vključuje
postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih
del in s tem izvedbo ustreznih gradbenih del na objektu do konca leta 2019 ter nakup stanovanja v 2.
nadstropju kompleksa nekdanje STŠ v zasebni lasti.
Nadaljevale se bodo aktivnosti za dokončanje sanacije objekta Livade 1.0. zaradi nastale gmotne
škode po požaru z dne 22.10.2017.
Zaradi zaključka investicijskega ciklusa, ki ga je nalagal Srednjeročni načrt investicij UP za obdobje
2012 - 2016 in izkazanih novih prostorskih potreb in projektov, bo UP pripravila nov Srednjeročni načrt
investicij UP za obdobje 2019 - 2023, s katerim bo sledila ciljem Strategije razvoja Slovenije,
Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 - 2023, Programa reform za izvajanje
Lizbonske strategije v Sloveniji, Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011 - 2020,
Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011 - 2020, Resolucije o Nacionalnem programu visokega
šolstva 2011 - 2020 ter Srednjeročne razvojne strategije Univerze na Primorskem 2014 - 2020. Prav
tako se v nov srednjeročni načrt zajame investicijski del projekta Renewable materials and healthy
environments research and innovation centre of excellence. Z novim srednjeročnim načrtom 2019 2023 namerava UP povečati prostorske kapacitete za izvajanje raziskovanja in izobraževanja
(prednostno na področju naravoslovnih in tehniških ved), namestitvene kapacitete v študentskih
domovih ter knjižnično dejavnost.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – stavba Livade 1.0
V 2016 je bilo za potrebe študijske in raziskovalne dejavnosti vzpostavljeno delovanje prvega objekta
v Univerzitetnem kampusu Livade. Del prostorov, ki obsega tri kabinete in predavalnico, je ostalo
neopremljenih, zato se je v letu 2017 načrtovalo izvedbo aktivnosti in postopkov za prilagoditev
instalacij in nabavo potrebne opreme. V skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo se je sredstva
za investicijo načrtovalo in zagotovilo iz kredita, najetega na podlagi Zakona o dodatni koncesijski
dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št.
24/2007 – uradno prečiščeno besedilo in št. 79/17). Dne 22. 10. 2017 je Kampus Livade doletel požar
večjih razsežnosti, po tem datumu je objekt v fazi saniranja in neuporaben. UP je po požaru naročila
izdelavo treh izvedeniških poročil: elektro in strojne instalacije ter izvedeniškega poročila stanja
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nosilne konstrukcije s predlogi za sanacijo objekta. V načrtu za leto 2018 je bila vrednost investicije
ocenjena na 1.445.411,42 EUR. Na podlagi natančnejšega posnetka stanja in delno opravljene
sanacije posledic požara, je bila ocena investicije popravljena na 3.089.466,16 EUR. 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.
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.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – objekt B
Občinski svet občine Izola je 6. 7. 2017 sprejel sklep št. 478312/2017, s katerim je podal soglasje
glede prenosa stavbne pravice na InnorenewCoE Center, in sicer na nepremičninah s parc. št.
2167/7, 2167/9 in 2167/11 k.o. Izola (območje Univerzitetnega kampusa Livade) v delu, ki omogoča
izgradnjo Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega
bivanjskega okolja.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – študentski domovi
UP je imela v Letnem programu dela za leto 2017 načrtovano, da si bo prizadevala pridobiti
manjkajoče soglasje Elektra Primorske d.d. zaradi izgradnje nove transformatorske postaje za potrebe
novogradnje študentskih domov in objekta B. V letu 2018 UP ni predvidela gradnje študentskih domov
v sklopu Univerzitetnega kampusa Livade. Prav tako še vedno ostaja odprta problematika glede
dovozne poti oz. glede ustanovitve stvarne služnosti za cesto na relaciji od parkirišča trgovine Spar do
študentskih domov, ker se v Odloku o spremembi zazidalnega načrta Livade zahod za območje C
študentski domovi navezujejo na povezovalno cesto B, ki pa ni zgrajena. Po dopolnitvi projektne
dokumentacije se bo študentski dom navezoval na povezovalno cesto B preko parcel, ki so v lasti
občine. Poleg slednjega je potrebno z Občino Izola skleniti pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti za
priključke na gospodarsko javno infrastrukturo v korist posameznega upravljavca komunalnih vodov. V
letnem planu dela za 2018 je bilo načrtovano, da bo potrebno ponovno preveriti skladnost izdelane
dokumentacije z zakonodajo ter v primeru skladnosti vložiti zahtevo za pridobitev gradbenega
dovoljenja na Upravno enoto Izola. Predpogoj za slednje je tudi sklenitev dogovora z Občino Izola za
plačilo komunalnega prispevka po pridobitvi gradbenega dovoljenja, saj v tem trenutku UP ne
razpolaga s finančnimi viri za plačilo le-tega. Ocenjena vrednost slednjega namreč znaša 690.000
EUR. UP v letu 2019 načrtuje aktivnosti za ureditev stvarne služnosti, prav tako si bo prizadevala
pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo študentskih domov znotraj Univerzitetnega kampusa Livade.
Zaradi nezadostnih finančnih sredstev v letu 2019 ne bo nadaljevala z NRP 3211-08-0010:
Univerzitetni kampus - študentski domovi. Problematika pomanjkanja študentskih ležišč se je delno
rešila z nakupom Luškega doma Prisoje 9 v Kopru s pripadajočim zemljiščem, parcelo s št. 467/2 k.o.
Semedela.
Ostali projekti investicijskega značaja
Odplačilo obresti in glavnice dolgoročnega kredita za Rekonstrukcijo Armerije in Foresterije z
novogradnjo prizidka ter novogradnja UP FTŠ Turistica
Univerza na Primorskem je 12. 10. 2007 z Banko Koper d.d. (Banka Intesa Sanpaolo d.d.), Pristaniška
14, Koper, sklenila, Pogodbo o dolgoročnem kreditu št. 1478/07, s katero je bil UP odobren dolgoročni
kredit v višini 2.845.694,00 EUR za financiranje investicij z dobo odplačila do 5. 9. 2033. Sredstva so
bila namenjena za financiranje naslednjih investicij:
‐
novogradnja UP FTŠ Turistice
65,72 %,
‐
novogradnja UP FHŠ
25,85 % in
‐
rekonstrukcija Armerije in Foresterije
8,43 %.
V letu 2019 bo po amortizacijskem načrtu z dne 7. 1. 2016 Banki Intesa Sanpaolo d.d. potrebno
nakazati sredstva v višini 142.284,70 EUR (dva obroka kredita, vsak po 71.142,35 EUR ter za obresti
0 EUR, ker je euribor negativen). Za odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2019 so s strani MIZŠ
zagotovljena sredstva po Zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in
začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07-Uradno prečiščeno besedilo) iz NRP
projekta št. 3211-11-0072 – Odplačilo kreditov za investicije v VŠ in ŠD, proračunska postavka 49910
– Sredstva za odplačilo kreditov VŠ in ŠD - koncesije, konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode.
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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
Univerza na Primorskem je 20. 1. 2015 sklenila kreditno pogodbo z Novo ljubljansko banko d.d. št.
LD1433700027, s katero je bil UP odobren dolgoročni kredit do višine 3.590.400,00 EUR z dobo
odplačila do 15. 6. 2020. Univerza na Primorskem je kredit črpala v znesku 2.938.163,13 EUR. V
skladu z amortizacijskima načrtoma z dne 15. 12. 2015 in 3. 1. 2017 bo potrebno v letu 2019 banki
nakazati sredstva v višini 598.924,42 EUR (dva obroka kredita, vsak po 293.816,31 EUR, izplačilo 15.
6. 2019 in 17. 12. 2019 s pripadajočimi obrestmi v višini 11.291,8 EUR). Za odplačilo dolgoročnega
kredita v letu 2019 so s strani MIZŠ zagotovljena sredstva v višini 598.924,42 EUR po Zakonu o
dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov
(Uradni list RS, št. 24/07-Uradno prečiščeno besedilo) iz NRP projekta št. 3211-11-0072 – Odplačilo
kreditov za investicije v VŠ in ŠD, proračunska postavka 49910 – Sredstva za odplačilo kreditov VŠ in
ŠD – koncesije, konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode.
3211-11-0072: Nakup objekta Prisoje 9, Koper za potrebe študentskih namestitev
Univerza na Primorskem je 24. 11. 2017 sklenila kreditno pogodbo z Unicredit bank d.d. št. K
5785/2017, s katero je bil UP odobren dolgoročni kredit v znesku 2.800.000,00 EUR z dobo odplačila
do 31. 3. 2025. Univerza je celoten odobreni znesek kredita črpala dne 6. 3. 2018. V letu 2018 je UP
banki do konca leta 2018 plačala prvi obrok kredita v znesku 200.000 EUR in obresti skupaj s stroški
odobritve kredita v višini 27.892,22 EUR. S strani MIZŠ je UP v letu 2018 dobila povrnjene stroške
obresti in odobritve kredita v znesku 24.647,22 EUR, razlika med plačanimi in povrnjenimi stroški s
strani MIZŠ znaša 3.245,00 EUR. Ker UP v letu 2018 ni uspela v celoti porabiti črpanega kredita za
obnovo in zamenjavo dotrajane opreme na objektu v Prisojah, ni bilo mogoče upravičiti tudi zahtevka
za povračilo plačila prvega obroka kredita s strani MIZŠ ter razlike med dejanskimi plačili po starem
amortizacijskem načrtu. V skladu z amortizacijskim načrtom bo potrebno v letu 2019 banki nakazati
sredstva v višini 426.754,44 EUR (dva obroka kredita, vsak po 200.000,00 EUR, izplačilo 31. 3. 2019
in 30. 9. 2019 in obresti v višini 26.754,44 EUR). 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. Za odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2019 so s strani MIZŠ zagotovljena
sredstva v višini 629.999,44 EUR po Zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za
občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07-Uradno prečiščeno besedilo) iz
NRP projekta št. 3211-11-0072 – Odplačilo kreditov za investicije v VŠ in ŠD, proračunska postavka
49910 – Sredstva za odplačilo kreditov VŠ in ŠD – koncesije, konto 4133 – Tekoči transferi v javne
zavode.
3211-11-0072: Odplačilo obresti dolgoročnega kredita za rekonstrukcijo in obnovo bivše STŠ
za potrebe UP FM, nakup opreme Livade, obnova stavbe na Cankarjeve 5 v Kopru po selitvi UP
FM za potrebe UP PEF
Univerza na Primorskem je 24. 11. 2017 sklenila kreditno pogodbo z Unicredit bank d.d. št. K
5783/2017, s katero je bil UP odobren dolgoročni kredit v višini 2.973.153,00 EUR z dobo odplačila
do 31. 3. 2026. Črpanje kredita v celotnem znesku je predvideno v letu 2019. V skladu z
amortizacijskim načrtom z dne 24. 11. 2018 bo potrebno v letu 2019 banki nakazati sredstva v višini
242.699,92 EUR (prvi obrok kredita, ki zapade 30. 9. 2019 v znesku 212.368,00 EUR, obresti v višini
24.385,76 EUR, stroški odobritve v višini 2.973,00 EUR in stroški odobritve zaradi podaljšanja roka
črpanja kredita v višini 2.973,15 EUR). Za odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2019 bodo s strani
MIZŠ zagotovljena sredstva v višini 242.699,92 EUR po Zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od
prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07Uradno prečiščeno besedilo) iz NRP projekta št. 3211-11-0072 – Odplačilo kreditov za investicije v VŠ
in ŠD, proračunska postavka 49910 – Sredstva za odplačilo kreditov VŠ in ŠD – koncesije, konto
4133 – Tekoči transferi v javne zavode. V letu 2019 bo MIZŠ za investicijo nakazalo proračunska
sredstva v višini 1.908.000 EUR.

9.1.2 NAKUP ALI ODPRODAJA NEPREMIČNIN
Stavba na naslovu Glagoljaška 8 v Kopru
Načrti, vezani na nakup objekta »Stara pošta« na Glagoljaški 8 v Kopru so bili že opredeljeni v Letnem
programu dela UP za leto 2017. Nakup objekta »Stara pošta« na Glagoljaški 8 v Kopru je bil vključen
v Srednjeročni načrt investicij Univerze na Primorskem 2012-2016. Upravni odbor Univerze na

9. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

UP – REBALANS LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2019

59

Primorskem je na svoji 11. redni seji dne 26. 11. 2012 s sklepom tudi potrdil in sprejel Dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nakup objekta »Stara pošta« na Glagoljaški 8 v Kopru
(št. 3703-01/2012 z dne 15. 10. 2012). Z načrtovanim nakupom je bilo predvideno zagotoviti prostore
za pedagoško in raziskovalno dejavnost UP (za dejavnosti članice UP FAMNIT), in sicer s poroštvom
iz naslova novega poroštvenega zakona, kar pa ni bilo realizirano. Upravni odbor Univerze na
Primorskem je v nadaljnjih postopkih sprejel noveliran Dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP), in sicer na svoji 7. dopisni seji (9. 8. 2017 - 11. 8. 2017), drugo novelacijo DIIP pa na 19. redni
seji 25. januarja 2018, ki je predvidevala odkup objekta »Stara pošta« iz namenskih sredstev MIZŠ.
Prodajna pogodba (številka 7/31-4021-1/5) med UP in Pošto Slovenije d.o.o. je bila podpisana v
mesecu aprilu 2018. Pogodbo št. C3330-18-459001 o financiranju nakupa objekta »Stara pošta« v
letu 2018 in 2019 sta MIZŠ in UP podpisala meseca marca 2018, dodatek št. 1 k navedeni pogodbi pa
v mesecu avgustu 2018. V skladu s 4. členom dodatka k pogodbi o financiranju nakupa stavbe je UP
sprejela rebalans letnega programa dela, ki je bil pogoj za izplačilo dodatnih sredstev v letu 2018. Za
nakup objekta je MIZŠ v letu 2018 namenilo skupaj 2.609.465,47 EUR proračunskih sredstev, od tega
1.500.000 EUR za plačilo prvega obroka kupnine in 1.109.465,47 EUR za delno plačilo drugega
obroka kupnine. Preostanek do celotne kupnine (za dokončno poplačilo drugega obroka kupnine) v
višini 53.096,53 EUR bo UP poravnala v letu 2019. Potrebna investicijsko vzdrževalna dela, s katerimi
se je pričelo v letu 2018 (in se bodo nadaljevala tudi v letu 2019) in nakup opreme financira UP glede
na finančne zmogljivosti.
Nakup prostorov za reševanje prostorske problematike pri študentskih namestitvah
V letu 2019 je predviden pričetek postopkov za odkup stavbe Prisoje 9b in priprava dokumenta
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za prenovo oziroma nadgradnjo stavbe.
Nakup stanovanja v sklopu kompleksa bivše STŠ v Kopru
Za potrebe gostujočih profesorjev in gostov UP se načrtuje nakup stanovanja v sklopu kompleksa
bivše STŠ v Kopru, ID znak: del stavbe 2605-2042-2, na naslovu Koper, Izolska vrata 2A.
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.
Servitski samostan, Santorijeva 9, Koper
UP je v letu 2018 pričela s postopki za vračilo nepremičnin znotraj kompleksa Servitskega samostana
prejšnjemu lastniku, tj. Republiki Sloveniji. Postopki vračila nepremičnin se bodo predvidoma zaključil
v letu 2019. Servitski samostan je v zelo slabem stanju, zato je njegova prenova nujna. Na Republiko
Slovenijo se prenašajo nepremičnine, ki so bile predmet pogodbe o brezplačnem prenosu leta 2011,
in sicer:
‐
stavbno zemljišče s parcelnimi št. 804/3, št. 803/0 in št. 805/0; vse k.o. Koper. Skupna površina
zemljišč znaša 3.558,00 m2 ter
‐
stavbe z ID 2605-1034-1 skupne površine 2.823,00 m2,
razen nepremičnine št. 804/4, k.o. Koper z ID znakom 953214, v izmeri 24 m2, ki jo je UP leta 2017 v
skladu s sklepom UO UP in soglasjem RS prodala.

9.2 NAKUP OPREME
UP REKTORAT:
V letu 2019 je načrtovan strošek nakupa opreme v skupni višini 150.541.
EUR.
UP FHŠ:
UP FHŠ v letu 2019 načrtuje nakup opreme iz sredstev MIZŠ, ARRS, trga in mednarodnih projektov
(Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz proračuna EU), v skupni višini
40.000
EUR..
UP FM:
V letu 2019 je planiran strošek nakupa računalniške in IKT opreme delno iz EU projektov, delno iz
sredstev ARRS. Planira se tudi nakup tiskalnikov (6. enot) zaradi dotrajanosti starih tiskalnikov za
strokovno – tehnično osebje. Drugih večjih nakupov opreme se v letu 2019 ne načrtuje. V letu 2019 se
načrtuje selitev v nove prostore STŠ Koper. Z investicijo povezan nakup opreme, pohištva in drugega
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pohištva se v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 2019 ni načrtovalo, saj ni zagotovljenega vira.
Selitev na predvideno novo lokacijo bo možna ob zagotovitvi ustrezne opremljenosti prostorov.
Strežniki UP FM so v uporabi, vendar pa bo zaradi dinamike dela nastal problem diskovnega polja
(podatki, backup-i). Šibka točka so tudi mrežne povezave, ki predstavljajo ozko grlo pri pretoku
informacij. Nekatere aktivnosti (aplikacije) se bodo selile na strežnike UP, na tak način lahko začasno
rešimo pomanjkanje strežniškega diskovnega polja.
UP FAMNIT:
UP FAMNIT v letu 2019 načrtuje zlasti obsežnejše nakupe opreme za izvajanje raziskovalne
dejavnosti iz naslova ARRS projektov in programov, mednarodnih projektov ter zlasti iz Teaming
projekta InnoRenew CoE, kjer se bodo nadaljevale v letu 2018 pričete aktivnosti nakupa opreme za
nekatera obstoječa in nova raziskovalna okolja (laboratoriji). Skupna vrednost zagotovljenih sredstev
za vzpostavitev laboratorijev v okviru projekta je 3.500.000,00 EUR. V manjšem obsegu se načrtuje
tudi nakup opreme za izvajanje pedagoške dejavnosti ter za druge tekoče aktivnosti na fakulteti.
UP PEF:
UP PEF v letu 2019 načrtuje nabavo potrebne opreme in sicer iz lastnih virov. Za nabavo učil,
pripomočkov in opreme za področje družboslovja, naravoslovja, jezikov in umetnosti, pretežno pa za
nabavo opreme za področje športa za opremljanje prenovljene telovadnice bivše STŠ Koper, je
vrednost ocenjena na 64.312,20 EUR
V okviru nabave računalniške opreme se načrtuje obnova le-te v predavalnicah in kabinetih, ki
narekuje zamenjavo zastarelih ter dokup PC, monitorjev, projektorjev, mrežnih stikal. Za učitelje se
načrtuje nabavo prenosnikov ter nadgradnjo računalniških programov. Načrtuje se tudi nabava nekaj
opreme iz naslova raziskovalnega projekta, financiranega iz sredstev Evropskih strukturnih skladov z
naslovom Naravoslovno-matematična pismenost, opolnomočenje, tehnologija in interaktivnost (Na MA
POTI). Prav tako se načrtuje postopna zamenjava interaktivnih tabel. Skupna ocenjena vrednost te
opreme je 51.667,80 EUR
Za potrebe laboratorijske opreme je UP PEF načrtovala 2.000 EUR, za potrebe telefonije v službene
namene pa 1.464 EUR.
V delu o pohištvu in drugi opremi, katere planirana vrednost je 46.263 EUR, je UP PEF zajela
zamenjavo klimatskih naprav v treh predavalnicah, nabavo dodatnih zatemnitvenih rolojev, dodatne
črpalke za centralno ogrevanje, dodatnega ognjevarnega predalnika v Referatu za študente,
zamenjavo belih tabel, dokup obvezne opreme za reševanje in potrebe civilne zaščite ter pohištvo za
garderobe in kabinet v prenovljeni telovadnici STŠ Koper. Ta je predvidena, ker ni zagotovljenih
sredstev za nabavo opreme v okviru investicije prenove STŠ Koper za potrebe UP FM in UP PEF.
V tem delu nabave opreme je predviden tudi nakup službenega vozila predvsem za potrebe prevoza
oseb in didaktičnega materiala za izvajanje izrednega študija na dislociranih enotah po Sloveniji, ob
prostih terminih pa tudi za službene poti zaposlenih.
Za nabavo knjig za študente in učitelje ter inventarja za potrebe tekočega poslovanja in rednega
vzdrževanja je UP PEF načrtovala 9.000 EUR.
UP FTŠ Turistica:
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.
UP FVZ:
UP FVZ v letu 2019 načrtuje nakup opreme in pohištva iz tekočih finančnih sredstev iz Cenika storitev
univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe. Seznam je smiselno
razdeljen na nabavo šolskih učil in opreme učilnic, računalniške opreme (strojne in programske),
laboratorijske opreme ter nabave drugega pohištva in opreme. V letu 2019 se načrtuje nabava opreme
za izvajanje študijske dejavnosti, raziskovalnega dela in poslovnega procesa, pri čemer bo največji
poudarek na nabavi opreme za izvajanje študijskega programa 1. stopnje Fizioterapija in nabavi
visoko kakovostnega diagnostičnega ultrazvočnega aparata, s katerim bi pomembno dvignili
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raziskovalni potencial večine raziskovalcev na UP FVZ, saj bi omogočal raziskovanje geometrijske
lastnosti mišično-vezivnih struktur, urinarnega in vaskularnega sistema ter sestave telesnih tkiv pri
človeku. Ocenjena vrednost opreme je 260.216,62 EUR.
UP IAM:
UP IAM v letu 2019 načrtuje nujno opremo za izvajanje projektov in nemoten potek dela, in sicer je
predviden nakup računalniške in IKT opreme, telefonije, laboratorijska oprema, pohištvene in druge
opreme. Ocenjena vrednost opreme je 55.450 EUR.
UP ŠD:
UP ŠD s ciljem zagotavljanja ustreznih bivalnih pogojev načrtuje v letu 2019 nabavo pohištva in
gospodinjskih aparatov zaradi dotrajanosti. Manjši del sredstev je namenjen obnavljanju računalniške
opreme za potrebe izvajanja del in nalog ter za študente, del sredstev pa je namenjen tudi nakupu
programa za vodenje vseh treh recepcij. Skupna višina načrtovane nabave opreme znaša 29.500
EUR.
UP UK:
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.
Podrobnejši pregled nakupa opreme je razviden iz Excelove priloge NRSP 2019, zavihek oprema.

9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
UP REKTORAT:
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.
UP FHŠ:
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.
V letu 2018 je rektorat pričel s sanacijo z uporabo sistema elektro osmotske zaščite objekta zaradi
zamakanja kletnih prostorov, rezultati izsuševanja se pričakujejo v letu 2019. Na osnovi rezultatov
bodo izvedene prilagoditve krmiljenja in električnega penetriranja.
Načrtovana je prenova celotnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, ki bo zagotovil optimalne
delovne pogoje brez večjih temperaturnih nihanj in hrupa. Do realizirane prenove grelno-hladilnega
sistema je potrebna sanacija obstoječega krmiljenja toplotne črpalke - SCADA nadzornega sistema ter
zamenjava regulacijskih ventilov na konvektorjih, kar bi pomenilo zmanjšanje porabe energije in
optimalno temperaturo v prostoru. Predvidena je tudi sanacija vodovodne inštalacije v sanitarijah in
menjava talne obloge v kletnih prostorih zaradi posledic zamakanja. Navedena investicijskovzdrževalna dela bodo v primeru zagotovljenih sredstev izvedena s strani Rektorata UP.
UP FAMNIT:
UP FAMNIT je v poletnih mesecih 2018 izvedla investicijsko-vzdrževalna dela v 1. in 2. nadstropju
objekta "Stara pošta" na naslovu Glagoljaška 8 v Kopru, ki ji omogočajo uporabo celotnega 1. in 2.
nadstropja za pedagoški in raziskovalni proces od 1. 10. 2018. Nekatera investicijsko-vzdrževalna
dela, vezana na klet in pritličje stavbe, bodo izvedena v letu 2019. Ocenjena vrednost predvidenih del
je 79.086,04 EUR.
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UP PEF:
UP PEF v letu 2019 načrtuje dve aktivnosti v sklopu investicijskega vzdrževanja, katerih stroški se
bodo krili iz lastnih virov.
Prva aktivnost se nanaša na pripravo projektne in delno investicijske dokumentacije za potrebe
obnove celotnega prizidka Dijaškega in študentskega doma Koper (DŠDK) za potrebe UP PEF.
Obnova dela prizidka, ki se nanaša na izpraznjene prostore po selitvi UP FM na novo lokacijo, je del
investicije prenove prostorov stare STŠ Koper za potrebe UP FM in UP PEF, v kolikor bodo sredstva
to dopuščala. UP PEF ugotavlja, da bi bilo smiselno, če bi se celoten prizidek, tudi 1. nadstropje,
katerega prostore uporablja Zavod za šolstvo Republike Slovenije – Enota Koper, in nekaj pomožnih
prostorov v pritličju prizidka, ki jih še uporablja DŠDK, namenilo UP PEF. Tako bi UP PEF pridobila
celoten prizidek, ki bi se ga lahko z nekaj posegi povezalo v smiselno in funkcionalno celoto z
obstoječo stavbo UP PEF. Ti prostori bi UP PEF, po pridobitvi prenovljene telovadnice in
amfiteaterske predavalnice v okviru prenove STŠ Koper, srednjeročno zagotovili ustrezne prostorske
pogoje za delovanje. Stroški obnove in idejne rešitve le-te so lahko razvidne le iz ustrezne projektne in
deloma investicijske dokumentacije, ki je tudi podlaga za vse nadaljnje postopke in odločitve o obnovi.
Ocenjena vrednost stroškov priprave dokumentacije v letu 2019 je 15.000 EUR.
Druga aktivnost pa se nanaša na prilagoditev pisarn Referata za študente UP PEF z namenom
združitve dveh površinsko majhnih in nefunkcionalnih pisarn v eno večjo pisarno. Poseg bo omogočil
lažjo komunikacijo in pretok informacij med zaposlenimi, dvignila se bo tudi kvaliteta izvajanja storitev
tako za študente kot za visokošolske učitelje in sodelavce fakultete. Ocenjena vrednost izvedbe del za
ta poseg investicijskega vzdrževanja je 12.200 EUR.
UP FTŠ:
V letu 2019 se načrtuje pripravo investicijske dokumentacije za ureditev velikega gramoznega
parkirišča pred fakulteto. Ocenjena vrednost del za pripravo dokumentacije je 10.000 EUR.
UP FVZ:
V letu 2019 je zaradi zamakanja predvidena in nujno potrebna sanacija strehe objekta Splošne bolnice
Izola (SBI). Stroški sanacije strehe se bodo delili med uporabnike objekta (SBI, UP FVZ in Srednja
šola Izola). Koordinator del bo SBI, ki je tudi upravljavec stavbe. Poleg sanacije strehe na objektu SBI
načrtuje fakulteta tudi sanacijo hladilnega sistema, predelavo vrat v predavalnici 3 zaradi zagotavljanja
požarne varnosti, sanacijo tlaka v specialni učilnici zaradi zamakanja ter prostorov zaradi zamakanja
iz Srednje šole Izola.
Investicijsko vzdrževanje je načrtovano v obsegu, ki ga je možno v časovnem okviru realno izvesti v
letu 2019. Stroški investicijskega vzdrževanja se bodo krili iz tekočih finančnih sredstev iz Cenika
storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe. Ocenjena
vrednost predvidenih del je 22.500 EUR.
UP ŠD:
V letu 2019 bodo UP ŠD v sklopu investicijsko vzdrževalnih del v ŠD Koper zamenjali vhodna vrata v
sobe in kopalniška vrata v fazi 1 ter stene hodnikov v fazi 1 obdali s stenskimi oblogami.
V ŠD Prisoje se bo uredilo hlajenje in ogrevanje sob s toplotno črpalko zrak/voda. Hkrati se bo
saniralo prezračevanje ter gretje in hlajenje v skupnih prostorih v pritličju. Obnovilo se bo 10 kopalnic
in zamenjalo talne obloge v hodniku 1.nadstropja.
V ŠD Portorož bo v letu 2019 izvedena zamenjava vira ogrevanja in sicer se bo poškodovana peč na
pelete zamenjala s toplotno črpalko zrak/voda, postavilo se bo stenske obloge in obnovilo pet
kopalnic.
Skupna višina načrtovanih IVD del znaša 162.700 EUR
Članice UP FM, UP IAM in UP UK v letu 2019 ne načrtujejo investicijsko vzdrževalnih del.
Podrobnejši pregled investicijsko vzdrževalnih del je razviden iz Excelove priloge NRSP 2019, zavihek
IVD.
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9.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI
UP FHŠ:
UP FHŠ v letu 2019 načrtuje najem prostorov v Ljubljani za namen delovanja Inštituta za arheologijo
in dediščino (IAD UP FHŠ), in sicer iz tržnih sredstev inštituta.
UP FM:
UP FM ima najete prostore palače na naslovu Trg Brolo 12 v Kopru zaradi nemotene izvedbe
pedagoškega procesa. Po dokončani rekonstrukciji nekdanje STŠ Koper, ne bo več potreb po najemu
prostorov na naslovu Trg Brolo 12. Pogodba, ki preneha veljati 1. 1. 2021, bo morala biti bodisi
razvezana bodisi bo prostore uporabljala katera članica UP ali rektorat UP.
UP FM ima najete prostore tudi v Celju, Ljubljanska cesta 5a, 3000 Celje. Pogodba velja do 1. 5.
2020, kar pomeni, da smo že stopili v zadnje triletno obdobje. UP FM na študijskem središču v Kopru
ne razpisuje več vpisnih mest za redni študij, zato zaključuje izvedbo študijskih programov za
študente, ki so napredovali v višje letnike (zagotavljanje dokončanja študija pod pogoji, ki so veljali ob
vpisu). Skladno s pogodbo je najemodajalec izvedel finalizacijo objekta na stroške uporabnika, torej
UP FM. Ob izpraznitvi najetih prostorov ima uporabnik pravico do povrnitve vloženih sredstev, in sicer
v neamortizirani višini, ki se izplača v roku 30 dni od izpraznitve, v primeru zamude pa z zakonitimi
obrestmi, razen tistih stroškov, ki so nastali zaradi specifičnosti dejavnosti uporabnika (računalniška
učilnica).
V Škofji Loki plačuje UP FM najemnino v okviru pogodbe o sodelovanju pri organizaciji študijskega
središča UP FM v Škofji Loki. UP FM tudi v Škofji Loki ne bo razpisala vpisnih mest v 1. letniku
dodiplomske šole - redni študij, kar pomeni, da se tudi to pogodbeno sodelovanje izteka.
UP FAMNIT:
UP FAMNIT je v študijskem letu 2017/18 bistveno izboljšala prostorske pogoje za izvajanje
izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, saj je UP aprila 2018 realizirala odkup objekta »Stara pošta«
na Glagoljaški 8 v Kopru, kjer fakulteta deluje že od ustanovitve. Nakup omenjenega objekta je bil
vključen že v Srednjeročni načrt investicij Univerze na Primorskem 2012-2016. UP FAMNIT tako v
študijskem letu 2018/19 uporablja približno 3.800 m2, s prihodnjim študijskim letom, ko naj bi bila
zaključena tudi sanacija Univerzitetnega kampusa Livade 1.0, pa bo fakulteta uporabljala približno
4.500 m2, od tega je tretjina prostorov, za katere fakulteta plačuje najemnino. Ob ponovni vzpostavitvi
Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli, se bo delež najetih prostorov še znižal (na okrog četrtino
prostorov, ki jih uporablja fakulteta).
Najete prostore uporablja fakulteta za pedagoško in raziskovalno dejavnost (izvedba pedagoškega
procesa, kabineti in pisarne za zaposlene, izvajanje raziskovalnih projektov).
UP PEF:
UP PEF ima za svojo študijsko, raziskovalno, organizacijsko ter upravno dejavnost najete prostore na
Cankarjevi ulici 5 v Kopru. Poleg tega občasno najema tudi druge prostore, kot npr. prostore Osnovne
šole Koper, Osnove šole Dušana Bordona, Vrtca Koper, plesno dvorana Plesne šole Elite itd. UP PEF
za izvajanje študijske dejavnosti občasno uporablja tudi prostore drugih uporabnikov na drugih
lokacijah v Mestni občini Koper (atletski stadion, teniška igrišča, plavalni bazen itd.).
UP PEF svojo dejavnost izvaja tudi na dislociranih enotah, kjer se uporaba prostorov za izvajanje
študijske dejavnosti zagotavlja na podlagi pogodb o sodelovanju s pogodbenimi partnerji pri izvajanju
študijskega procesa na dislociranih enotah (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Ljudska univerza
Ptuj, Ljudska univerza Škorja Loka in Šolski center Slovenske Konjice – Zreče) oziroma najemne
pogodbe na dislocirani enoti (Ljudska univerza Nova Gorica).
UP FTŠ:
UP FTŠ Turistica za izvajanje rednega študija ne najema prostorov, saj ima lastno zgradbo v
Portorožu, na naslovu Obala 11a. Obstoječi prostorski pogoji trenutno zadostujejo za potrebe
izvajanja vseh dejavnosti fakultete.
UP FTŠ Turistica v letu 2019 načrtuje najem prostorov za potrebe izvajanja izrednega študija na
dislocirani lokaciji (v Ljubljani). Načrtuje se podaljšanje pogodbe o najemu prostorov v Socialnem
inkubatorju Študentskega kampusa ŠOU, na naslovu Pivovarniška ulica 6 v Ljubljani, ki se izteče 30.
9. 2019.
Načrtovana je izvedba izrednega študija na novi DE v Mariboru, od oktobra 2019 in sicer v prostorih
Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor, s katero bo sklenjena najemna pogodba.
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UP FVZ:
UP FVZ izvaja študijski proces v prostorih ob Splošni bolnišnici Izola (SBI), na naslovu Polje 42, Izola,
za uporabo katerih je pridobila uporabno dovoljenje, za uporabo prostorov pa ne plačuje najemnine.
Redni dodiplomski študij Zdravstvena nega se izvaja tudi v akreditirani dislocirani enoti v Eda Centru v
Novi Gorici. Najemnino za te prostore bo za leto 2019 krila Mestna občina Nova Gorica. Za potrebe
izvedbe študijskega procesa na dislocirani enoti bo fakulteta krila najem dveh parkirnih prostorov v
Eda Centru. Najemna pogodba je sklenjena z DUTB, d.d. za obdobje od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019.
Zaradi pomanjkanja prostorov bo fakulteta, z namenom izvajanja študijskega procesa, najela
predavalnice v sosednji Srednji šoli Izola.
Za potrebe raziskovalnega-pedagoškega procesa bo fakulteta, zaradi uničenja Univerzitetnega
Kampusa Livade 1.0, podaljšala najem poslovnega prostora v Izoli (do 15. 10. 2019). Strošek najema
in uporabe navedenega prostora se bo delil med UP FVZ in UP FAMNIT (60:40).
Za potrebe izvajanja študijskega procesa v okviru študijskih programov Aplikativna kineziologija, bo
fakulteta v letu 2019 najela tudi večnamensko telovadnico, bazen in atletski stadion.
UP IAM:
UP IAM nima lastnih zemljišč, lastnih stavb ali delov stavb in dejavnost opravlja v več najetih prostorih.
V letu 2015 je UP IAM pridobil dva pomembna prostora, ki sta izboljšala razmere za raziskovanje in
delo, za obe stavbi pa je projekt že od same gradnje/obnove (in nato vzdrževanja) voden na rektoratu.
Ena lokacija je stavba 1.0 v Univerzitetnem kampusu Livade, druga lokacija pa je pritličje objekta
Galeb (na Kettejevi 1 v Kopru), kjer smo s sredstvi Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko in Kohezijskega sklada izpeljali projekt »Nakup in obnova pritličja objekta Galeb – raziskovalna
dejavnost UP IAM – UP FAMNIT.«
Težava, s katero se je UP IAM soočil v novembru 2017 pa je bil požar v Univerzitetnem kampusu
Livade, ki sicer ni povzročil hujše škode na opremi, bile pa so potrebne selitve in nakup nove opreme.
Glede na to, da je bilo možno opremo namestiti v stavbi »Galeb« v Kopru, dodatnih stroškov z najemi
ne bo. Trenutno se dodatni prostori za izvajanje dejavnosti zagotavljajo na lokaciji objekta "Stara
pošta".
UP ŠD:
V letu 2019 bodo imeli UP ŠD še naprej v najemu poslovna apartmaja 101 in 104 v objektu Čebelnjak,
Ankaranska 7, Koper. V obeh apartmajih bodo UP ŠD izvajali tako javno službo kot tržno dejavnost
(julij in avgust). Obenem se načrtuje najem dodatnih študentskih ležišč v bližini fakultet UP, ključne
aktivnosti pa so še vedno usmerjene v pridobivanje lastnih kapacitet za namene nastanitve študentov
Podrobnejši pregled investicijsko vzdrževalnih del je razviden iz Excelove priloge NRSP 2019, zavihek
najemi.
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10. FINANČNI NAČRT
V nadaljevanju predstavljen finančni načrt UP za leto 2019 vsebuje vse v skladu z zakonodajo
predvidene elemente. Pripravljavci smo pri njegovi pripravi upoštevali enaka izhodišča, kot so veljala
za pripravo državnega proračuna, veljavne predpise, pogodbe, sklepe, navodila in pojasnila, iz katerih
so razvidna izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2019 ter ostale v nadaljevanju navedene
akte:
‐
Zakon o visokem šolstvu;
‐
Kolektivno pogodbo za javni sektor;
‐
Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji;
‐
Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
‐
Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost;
‐
Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
‐
Zakon za uravnoteženje javnih financ;
‐
Zakon o javnih financah;
‐
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819),
‐
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
‐
Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17);
‐
Dogovor o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo;
‐
Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna;
‐
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ;
‐
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov;
‐
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
‐
16. člen Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna;
‐
Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih
gospodarskih zavodih;
‐
Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini;
‐
Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18);
‐
Navodila MIZŠ za pripravo letnega programa dela za leto 2019 oziroma izhodišča za pripravo
finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019, številka 0140-67/2018/14 z dne 14.12.2018, ter
spremembe izhodišč – dopis MIZŠ št. 0140-67/2018/56, z dne 15.4.2019
‐
druge predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta.

10.1 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA
Splošni del finančnega načrta UP za leto 2019 je sestavljen iz naslednjih izkazov:
‐
Načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
‐
Načrta računa finančnih terjatev in naložb,
‐
Načrta računa financiranja,
‐
Načrta prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka,
‐
Načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
Izkazi so sestavljeni v skladu s finančnimi in računovodskimi pravili. V izkazih so prikazani: realizacija
za leto 2018, realizacija za leto 2018 in finančni načrt za leto 2019. Po zgledu finančnih načrtov
minulih let tudi v finančnem načrtu za leto 2019 ohranjamo kazalec oz. indeks finančni načrt
2019/realizacija 2018.
V rebalansu finančnega načrta za leto 2019 smo spremenili tudi podatke za leto 2018, saj smo v
finančnem načrtu prikazali oceno realizacije za leto 2018, v rebalansu pa prikazujemo realizacijo za
leto 2018, saj so podatki sedaj znani.
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10.1.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Tabela 42: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka9

NAZIV KONTA
A.
1.
a.
b.
2.
B.
1.
a.
b.
c.
d.
2.
C.

SKUPAJ PRIHODKI
Prihodki za izvajanje javne službe
Prihodki iz sredstev javnih financ
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne
službe
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
(skupaj)
SKUPAJ ODHODKI
Odhodki za izvajanje javne službe (skupaj)
Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne
službe
Investicijski odhodki
Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti javne
službe
Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
(skupaj)
PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ

27.620.693
26.890.713
19.937.702
6.953.011

31.591.562
30.815.045
25.663.670
5.151.375

31.232.204
30.134.796
24.607.032
5.527.764

REBALANS
Finančnega
načrt 2019/
REALIZACIJ
A 2018
99
98
96
107

729.980

776.517

1.097.408

141

23.706.066
23.035.521
17.182.401
5.182.920

31.560.775
30.865.723
17.690.003
6.672.779

38.036.824
37.160.652
19.648.834
6.045.453

121
120
111
91

639.486
30.714

6.454.745
48.196

11.300.548
165.817

175
344

670.545

695.052

876.172

126

3.914.627

30.787

-6.804.620

Realizacija
2017

Realizacija
2018

REBALANS
Finančnega
načrta
2019

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (glej prilogo 1) so
ločeno prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe in prihodki in odhodki iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu. Od načrtovanih 31.232.204 EUR skupnih prihodkov 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 od realiziranih celotnih prihodkov za leto
2018 nižji za 1 %.
Prihodki iz naslova sredstev javnih financ so načrtovani v skupni višini 24.607.032 EUR, kar je za 4 %
manj od doseženih prihodkov iz naslova sredstev javnih financ za leto 2018. Od navedenih prihodkov
je 24.597.532 EUR načrtovano iz sredstev državnega proračuna RS in 9.500 EUR iz sredstev
občinskih proračunov
Iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU planiramo v letu 2019 prihodke v višini
1.102.315 EUR.
Od sredstev državnega proračuna RS v višini 24.607.032 EUR so za tekočo porabo načrtovana
sredstva v višini 20.720.935 EUR in 3.876.597 EUR za investicije. Načrtovana sredstva državnega
proračuna za tekočo porabo so za 7% višja od realizacije za leto 2018.
Sredstva MIZŠ za študijsko dejavnost so načrtovana v višini 16.829.459 EUR (od tega je v merilih
namenjeno za delovanje Univerzitetnega športa 130.000 EUR). Poleg tega so v finančni načrt po
denarnem toku vključena tudi sredstva za delovanje visokošolske prijavno-informacijske službe UP v
višini 6.437 EUR, sredstva za doktorski in podoktorski študij v višini 212.341 EUR in sredstva za
interesno dejavnost študentov v višini 3.367 EUR. Načrtovana sredstva MIZŠ za delovanje
Univerzitetne knjižnice UP za leto 2019 znašajo 92.747 EUR, za pisarno za študentske domove pa
30.224 EUR.
Drugi prihodki za izvajanje javne službe so v finančnem načrtu 2019 načrtovani v višini 5.527.764
EUR, od tega znašajo prihodki iz proračuna EU 953.182 EUR, kar je za 34 % manj kot v letu 2018,
Navedeno je posledica dejstva, da so nekateri večji projekti predfinancirani in smo za njih sredstva
prejeli v preteklem letu, ter da so se nekateri projekti v lanskem letu zaključili, nove pogodbe za novo
pridobljene projekte pa še niso podpisane in zato tudi niso upoštevane. Prihodki od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja javne službe so v finančnem načrtu za leto 2019 načrtovani v višini
3.689.882 EUR, kar je za 16 % več od realizacije za leto 2018. Višje prihodke za leto 2019
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načrtujemo, ker bomo morali iz cenika UP nadomestiti primanjkljaj sredstev na študijski dejavnosti, ki
je posledica sindikalnih in rednih napredovanj v letu 2019. Prihodki iz drugih virov so za leto 2019
načrtovani v višini 884.700 EUR in predstavljajo načrtovane prihodke zavarovalnice za pokrivanje
škode, ki je nastal v na objektu v Livadah in druge izredne prihodke.
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, kamor sodijo tudi prihodki od najemnin, zakupnin in drugi
prihodki od premoženja, so v finančnem načrtu 2019 načrtovani v skupni višini 1.097.408 EUR, kar je
za 41 % več od realiziranih v letu 2018. Tudi iz naslova trga načrtujemo višje prihodke, da bomo
lahko nadomestili primanjkljaj na redni dejavnosti, kar je že opisano v predhodnem odstavku.
Na nivoju UP je v finančnem načrtu 2019 načrtovanih 38.036.824 EUR skupnih odhodkov, kar je za 21
% več od realiziranih v letu 2018, od tega znašajo odhodki za izvajanje javne službe 37.160.652
EUR, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa 876.172 EUR.
Pri načrtovanju stroškov dela so bila upoštevana določila ZUJFa in ZIPRS1819. Kljub temu so
načrtovani stroški dela 11 % višji od realiziranih v letu 2018. Slednje je posledica napredovanj,
opredeljenih z Aneksom k Kolektivni pogodbi, ki je vsem zaposlenim povišal plače za 1 plačni razred s
1.1.2019 ter za dodatni plačni razred s 1.11.2019, odprava razlik v premalo izplačanih plačah
zaposlenim, ki so v zadnjih petih letih pridobili višji naziv in niso prejeli višje plače v naslednjem
mesecu po pridobitvi naziva ter novih zaposlitev. Nove zaposlitve so načrtovane v sklopu novo
pridobljenih projektov, projektov financiranih z razvojnimi sredstvi RSF za leto 2019, in izvedb novih
študijskih programov.
Po načelu denarnega toka načrtovan presežek odhodkov nad prihodki UP za leto 2019 tako znaša
6.804.620 EUR in je posledica
investicijskih odhodkov na rektoratu UP,
pridobitve kreditov za obnovo in sanacijo objekta nekdanje srednje tehniške šole v Kopru,
nujne sanacije objekta v Univerzitetnem kampusu v Livadah, ki je bil uničen v požaru in za katero
še niso zagotovljeni vsi viri,
načrtovane porabe presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki ga bodo članice UP
namenile za IVD in nakup nujne opreme,
Aneksa k Kolektivni pogodbi in rednih napredovanj zaposlenih, kot je opisano v prejšnjem
odstavku.

10.1.2 NAČRT RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V obrazcu Načrt računa finančnih terjatev in naložb UP prikazuje dana posojila in prejeta vračila danih
posojil ter naložbe v kapitalske deleže (glej prilogo 2). UP v letu 2019 ne namerava dajati posojil.
V letu 2019 načrtujemo novo kapitalsko naložbo v višini 10.000 EUR, in sicer kot dokapitalizacijo oz.
odkup deleža drugega deležnika v Univerzitetnem inkubatorju Primorska. Tako bo UP postala 100%ni lastnik. Drugi deležnik je GEA COLLAGE, ki je pripravljen svoj delež prodati. Vlogo za pridobitev
soglasja smo že naslovili na MIZŠ in Vlado RS.

10.1.3 NAČRT RAČUNA FINANCIRANJA
V obrazcu Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov so prikazani najeti krediti in njihova vračila
(glej prilogo 3).
V letu 2018 se je UP dodatno zadolžila v skupni višini 2.862.480 EUR, in sicer:
‐
za nakup objekta Prisoje 9 za Študentske domove v višini 2.800.000 EUR,
‐
za premostitev likvidnostnih težav, za financiranje EU projektov in sicer v višini 25.930 EUR za
projekt I-BLUE in v višini 36.550 eur za projekt NUVOLAC.
V letu 2018 je UP odplačala kredite v višini 1.008.567 EUR in sicer:
‐
kredit NLB v višini 587.633 EUR,
‐
kredit Banke Koper v višini 142.285 EUR,
‐
kredit Unicredit bank v višini 200.000 EUR,
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premostitveni kredit za projekt NUVOLAC v višini 36.550 EUR,
premostitveni kredit za projekt I-BLUE v višini 42.099 EUR.

V finančnem načrtu za leto 2019, UP namerava črpanje novih kreditov v višini 3.100.000 EUR in
sicer:
‐
za obnovo stare STŠ za potrebe članice UP FM v višini 2.973.154 EUR,
‐
za premostitev likvidnostnih težav za financiranje EU projektov v višini 126.846 EUR.
V finančnem načrtu za leto 2019 načrtujemo odplačila kreditov v višini 1.562.375 EUR in sicer:
‐
kredit NLB v višini 587.633 EUR,
‐
kredit Banke Koper v višini 142.285 EUR,
‐
kredit Unicredit bank v višini 600.000 EUR,
‐
nov kredit Unicredit bank v višini 212.368 EUR,
‐
premostitveni krediti za projekte EU v višini 20.089 EUR.

10.1.4 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA
Tabela 43: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu obračunskega toka

NAZIV KONTA
A) Prihodki od poslovanja
B) Finančni prihodki
C) Drugi prihodki
Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki
D) CELOTNI PRIHODKI
E) Stroški blaga, materiala in storitev
F) Stroški dela
G) Amortizacija
H) Rezervacije
J) Ostali drugi stroški
K) Finančni odhodki
L) Drugi odhodki
M ) Prevrednotovalni poslovni odhodki
N) CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ

REBALANS
Finančnega
načrta 2019

Realizacija 2017

Realizacija 2018

23.900.011
2.144
140.241
45.594
24.087.990
5.017.470
17.304.565
174.083

25.731.554
1.003
212.032
64.604
26.009.193
5.585.015
17.850.140
285.540

27.228.135
2.000
35.200
15.000
27.280.335
5.782.366
20.215.656
253.718

576.123
37.041
36.331
95.336
23.240.949
826.734

556.880
308.938
48.787
239.868
24.875.168
1.134.025

768.125
176.870
18.500
65.100
27.280.335
0

REBALANS
Finančni načrt
2019/
Realizacija 2018
106
199
17
23
105
104
113
89
138
57
38
27
110

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu obračunskega toka so za leto 2019
načrtovani celotni prihodki v višini 27.280.335 EUR, kar je 5 % več kot znašajo realizirani celotni
prihodki v letu 2018 (glej prilogo 4). Celotni načrtovani odhodki znašajo 27.280.335 EUR.
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu obračunskega toka za leto 2019
načrtujemo uravnovešen rezultat, to je enake prihodke in odhodke, saj si bomo prizadevali, da bomo
primanjkljaj, ki ga imamo na javni službi nadomestili z dodatnimi prihodki iz naslova tržne dejavnosti in
iz naslova cenika storitev za izvajanje javne službe.
Na javni službi načrtujemo primanjkljaj iz sledečih razlogov:
‐
povečanja plač vsem zaposlenim za en plačni razred s 1. 1. 2019 in dodatno povečanje za en
plačni razred za skoraj vse zaposlene delavce s 1. 11. 2019,
‐
prenizko določenih proračunskih sredstev MIZŠ za študijsko dejavnost UP v letu 2019
‐
odprave razlik v premalo izplačanih plačah zaposlenim, ki so v zadnjih petih letih pridobili višji
naziv in niso imeli izplačane višje plače v naslednjem mesecu po pridobitvi naziva,
‐
zakonsko določenih napredovanj v nazive,
‐
novih zaposlitev, vezanih na izvajanje projektov in novih študijskih programov,
‐
višjih stroškov zaradi povečanja stroškov storitev in materiala, saj so cene v primerjavi s preteklim
letom višje (voda, elektrika, komunala, pisarniški material, predvideni stroški službenih poti na
projektih, novi študijski programi itd.).
Stroški dela po obračunskem toku so za 13 % višji od realiziranih v letu 2018. Načrtovano zvišanje
stroškov blaga, materiala in storitev pa znaša 4 % glede na realizacijo za leto 2018.
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10.1.5 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Tabela 44: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

NAZIV KONTA

2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV
F) STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
P) PRESEŽEK ODHODKOV

Finančni
Finančni
načrt 19
načrt 19 trg
javna
/
služba /
Realizacija Realizacija
18 trg
18 javna
služba
11=8/6
12=9/7
104
152
202
17
35

Realizacija
2018 javna
služba

Realizacija
2018 trg

6
24.916.072
990
212.000
42.480

7
815.482
13
32
22.124

REBALAN
S
FINANČNE
GA NAČRT
javna
služba
2019
8
25.990.207
2.000
35.200
15.000

25.171.542
5.191.963

837.651
393.052

26.042.407
5.254.651

1.237.928
527.715

103
101

148
134

17.751.175
223.902

98.965
61.638

20.043.017
215.004

172.639
38.714

113
96

174
63

424.755
304.595
48.787

132.125
4.343

689.202
176.870
18.500

78.923

162
58
38
25

60

238.850
24.184.027
987.515

1.018
691.141
146.510

58.973
26.456.217

6.127
824.118
413.810

REBALAN
S
FINANČNE
GA
NAČRTA
trg 2019
9
1.237.928

109

798
120
282

413.810

Tabela 44 prikazuje prihodke in odhodke UP po vrstah dejavnosti, realizacijo za leto 2018 in finančni
načrt za leto 2019. Iz podatkov izhaja (glej tudi prilogo 5), da se bodo načrtovani prihodki javne službe
v letu 2019 v primerjavi z realizacijo za leto 2018 predvidoma zvišali za 3 %, celotni odhodki javne
službe pa se bodo v letu 2019 v primerjavi z realizacijo leta 2018 zvišali za 9 %. UP načrtuje v letu
2019 zvišanje prihodkov s trga glede na realizacijo leta 2018 za 48 % in zvišanje odhodkov s trga za
20 %.
Za leto 2019 načrtujemo, da bomo povečati prihodke iz naslova trga od sodelovanja z gospodarstvom,
saj bomo lahko z višjimi tržnimi prihodki krili primanjkljaj na javni službi, kar smo že opisali v poglavju
10.1.1.

10.2 POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA
Posebni del finančnega načrta za leto 2019 sestavljajo naslednje tabele:
- Posebni del - skupna tabela, (PD FN19-2.1),
- Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2019 po virih financiranja (PD FN19-2.2),
- Podroben načrt za univerzitetno knjižnico (PD-FN19-2.3 UK),
- Podroben načrt za študentske domove (PD-FN19-2.4 ŠD),
Izkaz »Finančni načrt 2019, Posebni del« sestavljajo prihodki in odhodki za študijsko in obštudijsko
dejavnost, razvojne naloge, nacionalno pomembne naloge, raziskovalno in razvojno dejavnost,
knjižnično dejavnost, dejavnost študentskih domov, investicije in investicijsko vzdrževanje ter drugi
prihodki in odhodki javne službe, ki se primarno financira iz proračunskih sredstev. Pri načrtovanju
izdatkov so bila upoštevana splošna ekonomska izhodišča, navedena na začetku tega poglavja.
Prihodki za študijsko dejavnost in delovanje inštitutov, investicijsko vzdrževanje, opremo, interesne
dejavnosti študentov so planirani na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in
drugih zavodov (s spremembami) in prejetimi izhodišči MIZŠ.
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Načrtujemo, da bomo v skladu z merili, ki jih bo sprejel Upravni odbor sredstva državnega proračuna
pridobljena s strani MIZŠ za študijsko dejavnost za leto 2019; PP 573710 - Dejavnost visokega
šolstva, v skupni vrednosti 16.829.459 EUR predvidoma razporedili za namene in v višini, kot sledi:
- za neposredna sredstva članic za študijsko dejavnost, po študijskih programih 1. in 2. stopnje in
sredstva za inštitut v višini 14.054.464 EUR
- za univerzitetni šport in umetnost v višini 150.000 EUR,
- za rektorjev sklad v višini 1.181.700 EUR,
- neposredna sredstva za delovanje rektorata UP in najemnine v višini 1.443.295 EUR.
V letu 2019 načrtujemo naslednjo razdelitev sredstev glede na temeljni steber financiranja in glede na
razvojni steber financiranja:
- sredstva za TSF znašajo 16.416.830 EUR
- sredstva za RSF znašajo
412.629 EUR.
Sredstva bo razdelil rektor s sklepom, in sicer v skladu z Merili za razporejanje javnih sredstev in za
financiranje dejavnosti Univerze na Primorskem in Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in
drugih zavodov ter sklepom o določitvi letnih sredstev za temeljni steber financiranja za visokošolske
zavode.
Posreden prispevek članic za skupne naloge UP je za leto 2019 določen akontativno v skupni višini
400.000 EUR, dokončna razporeditev prispevka po članicah in virih bo opredeljena naknadno v skladu
z Merili za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti Univerze na Primorskem.

10.2.1 FINANČNI NAČRT 2019 POSEBNI DEL (PD FN19-2.1)
Vsi načrtovani prihodki po denarnem toku, v posebnem delu finančnega načrta 2019, znašajo
30.469.204 EUR, vsi načrtovani odhodki pa znašajo 37.273.824 EUR. Presežek odhodkov nad
prihodki po denarnem toku znaša 6.804.620 EUR (glej prilogo 6).
Tabela 45: Pregled prihodkov in odhodkov po namenih
PROGRAMI / NAMENI
TEKOČA PORABA
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
RAZVOJNE NALOGE
NACIONALNO POMEMBNE NALOGE
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE *
DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS
DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI
TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
SKUPAJ

Finančni načrt 2019
Prihodki
26.304.694
19.752.416
207.362
314.950
18.467
4.213.320
133.747
898.000
177.248
589.184
4.927.510
31.232.204

Finančni načrt 2019
Odhodki
26.508.026
19.637.668
207.362
348.809
162.760
4.781.881
138.249
734.880
122.145
374.272
11.528.798
38.036.824

Razlika med
prihodki in odhodki
-203.332
114.748
0
-33.859
-144.293
-568.561
-4.502
163.120
55.103
214.912
-6.601.288
-6.804.620

Načrtovana sredstva MIZŠ (TSF-Z in RSF) za 2019 znašajo 16.829.459 EUR. Sredstva po Uredbi
(TSF-Z in RSF) so višja za 6,68 % glede na preteklo leto, saj je v letu 2018 UP po Uredbi prejela
sredstva v višini 15.762.227 EUR.
Načrtovani prihodki MIZŠ za študijske programe 1. In 2. stopnje znašajo 16.699.459 EUR, odhodki pa
17.042.123 EUR. Primanjkljaj znaša 342.664 EUR. Načrtovani prihodki in odhodki iz sredstev po
uredbi za univerzitetni šport znašajo 130.000 EUR.
Načrtovani prihodki in odhodki MIZŠ za študijske programe 3. stopnje znašajo 212.341 EUR, odhodki
so načrtovani v isti višini.
Skupen primanjkljaj načrtovanih sredstev za študijsko dejavnost na viru MIZŠ znaša po denarnem
toku 486.957 EUR in je posledica dviga plač, novih zaposlitev, rasti cen, ki vpliva na višje materialne
stroške, kar je podrobneje opisano že v predhodnih poglavjih.
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Za potrebe interesnih dejavnosti študentov so načrtovana sredstva MIZŠ v višini 3.367 EUR.
Za nacionalno pomembne naloge, ki bi morale biti krite iz sredstev MIZŠ načrtujemo prihodke v višini
6.437 EUR in odhodke v višini 150.730 EUR. Primanjkljaj na tej dejavnosti znaša 144.293 EUR in je
posledica odhodkov, ki jih Univerza ima z delovanjem visokošolske prijavno – informacijske službe in
skrbjo za razvoj in učenje slovenščine.
Za kritje primanjkljaja na redni študijski dejavnosti predvidevamo, da bomo v letu 2019 prejeli dodatna
sredstva iz MIZŠ, saj sredstva, ki so nam bila dodeljena, ne zadoščajo. V finančnem načrtu smo za
pokrivanje primanjkljaja sredstev na študijski dejavnosti načrtovali dodatna sredstva na viru cenik in na
viru trg.
Načrtovani prihodki MIZŠ za investicije in investicijsko vzdrževanje znašajo 3.539.028 EUR. Od tega
se 1.145.000 EUR načrtuje za sanacijo bivše STŠ, 53.096 EUR za preostanek kupnine za nakup
zgradbe Stara pošte, za odplačilo glavnic kreditov načrtujemo prihodek v višini 1.542.285 EUR in za
investicijsko vzdrževalna dela sredstva v višini 35.647 EUR, ter sredstva v višini 763.000 EUR od
koncesnin za sanacijo bivše FTŠ.
V finančnem načrtu 2019 so načrtovani odhodki za investicije v višini 7.870.640 EUR, investicijsko
vzdrževanje v višini 549.193 EUR in opremo v višini 3.108.965 EUR. Stroški investicij se bodo krili iz
sredstev MIZŠ, MIZŠ koncesije in kredita, za ostalo opremo pa načrtujemo prilive iz trga, drugih virov,
evropskih projektov ter iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Za nakup opreme in delno
sanacijo zgradbe, ki je bila uničena oziroma poškodovana v požaru v UK Livade načrtujemo, da bomo
v letu 2019 dobili sredstva od zavarovalnice, preostala sredstva za pokrivanje sanacije si bo UP
prizadevala pridobiti iz drugih virov. V kolikor vira ne bomo pridobili, bo za UP nastala velika
materialna škoda.
Načrtovani prihodki za leto 2019 na postavki raziskovalna in razvojna dejavnost znašajo 4.213.320
EUR, odhodki pa 4.781.881 EUR. Predviden presežek odhodkov nad prihodki na raziskovalni in
razvojni dejavnosti znaša 568.561 EUR. Načrtovan primanjkljaj sredstev je predvsem na viru ostala
sredstva iz proračuna EU, saj dobivamo plačila projektov vedno z zamikom (tudi do dve leti).
10.2.2 NAČRT STRUKTURE PRIHODKOV IN
FINANCIRANJA (PD FN19-2.2)

ODHODKOV ZA LETO 2019 PO VIRIH

Tabela 46: Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2019 po virih financiranja (denarni tok)

Vir
Javna služba skupaj
MIZS
ARRS
SPIRIT, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU
Cenik storitev univerze: sredstva
od prodaje blaga in storitev iz
naslova izvajanja javne službe
Ostala sredstva iz proračuna EU:
7. OP, Cmepius in drugi projekti iz
pror. EU
Drugi viri
Trg
Skupaj

Razlika med
prihodki in
odhodki

Delež
odhodkov v
prihodkih

37.160.652
23.058.731
2.427.731
0
210.295
9.500
3.220.930

-7.025.856
-2.124.326
-64.890

123,3
110,1
102,7

96,5
67
7,6

97,7
60,6
6,4

-12.324
0
-2.118.615

106,2
100
292,2

0,6
0
3,5

0,6
0
8,5

3.689.882

3.247.469

442.413

88

11,8

8,5

953.182

1.501.467

-548.285

157,5

3,1

3,9

884.700
1.097.408
31.232.204

3.484.529
876.172
38.036.824

-2.599.829
221.236
-6.804.620

393,9
79,8
121,8

2,8
3,5
100

9,2
2,3
100

Prihodki

Odhodki

30.134.796
20.934.405
2.362.841
0
197.971
9.500
1.102.315

Sestava
prihodkov
(indeks)

Sestava
odhodkov
(indeks)

Za leto 2019 načrtujemo prihodke za izvajanje javne službe v skupni višini 30.134.796 EUR in iz trga v
višini 1.097.408 EUR. Skupni načrtovani prihodki znašajo 31.232.204 EUR, od tega znaša delež
sredstev MIZŠ 67 % (glej prilogo 8).
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Odhodke za izvajanje javne službe načrtujemo v višini 37.160.652 EUR in iz trga v višini 876.172
EUR. Skupaj znašajo odhodki 38.036.824 EUR, od tega predstavlja vir MIZŠ 61 % vseh odhodkov.
Presežek odhodkov nad prihodki iz vira MIZŠ v višini 2.124.326 EUR izhaja večinoma iz vira investicij
in primanjkljaja sredstev na študijski dejavnosti.
Presežek odhodkov nad prihodki iz vira ARRS v višini 64.890 EUR pa izhaja v celoti iz primanjkljaja
po denarnem toku zaradi investicij, saj lahko članice, ki niso porabile vseh sredstev za projekt,
ostanek teh sredstev porabijo v naslednjih petih letih, za nakup raziskovalne opreme, kar pomeni, da
je prihodek po denarnem toku nastal v preteklih letih, odhodke pa bo nastal v tekočem letu.

10.2.3 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 – (PD) UNIVERZITETNA KNJIŽNICA UNIVERZE
NA PRIMORSKEM
Univerzitetna knjižnica UP deluje in se računovodsko evidentira v okviru rektorata UP. Razlog je
predvsem v pomanjkanju sredstev in drugih materialnih pogojev za delovanje samostojne članice. V
nadaljevanju prikazujemo ločeno finančni načrt Univerzitetne knjižnice UP, ki deluje na rektoratu UP,
njeno delovanje pa je financirano po pogodbi z MIZŠ. Sredstva za nabavo študijske literature
Univerzitetna knjižnica UP vsako leto pridobi od Centralno tehniške knjižnice (CTK). Knjižnice na
članicah so vključene v študijsko dejavnost članic in se njihovo delovanje ne vodi posebej, saj se v
večini financirajo iz sredstev po Uredbi.
Tabela 47: Finančni načrt za leto 2019 univerzitetne knjižnice – REKTORAT UP (denarni tok)
Zap.
št.
1
E

1
1a
1a1
1a3
1a7
1b
2
2a
3
4
4a
4c
5
I

PROGRAMI / NAMENI
2
DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS
PRIHODKI
DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI
DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Plače
Sredstva za plače (osnova)
Sredstva za nove zaposlitve
Sredstva za delovno dobo
Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Izdatki za blago in storitve
Izdatki za blago in storitve za izvajanje dejavnosti
Izdatki za literaturo
Izdatki za opremo
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
PRIHODKI
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
ODHODKI
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
Oprema
SKUPAJ TEKOČA PORABA + INVESTICIJE

NAČRTOVANI
PRIHODKI
/ODHODKI
13
133.747

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV
MIZŠ

ARRS,

14
92.747

15
41.000

138.249
-4.502

92.747
0

45.502
-4.502

65.786
65.044
61.726

65.786
65.044
61.726

0
0
0

3.318
742
10.500
10.500
9.761
52.202

3.318
742
10.500
10.500
9.761
6.700

45.502

0

0
0
0
0
0
45.502
0
45.502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
138.249

0
92.747

56.502

Za leto 2019 skupni načrtovani prihodki za tekočo porabo Univerzitetne knjižnice znašajo 133.747
EUR, od tega znašajo načrtovani prihodki MIZŠ za dejavnost univerzitetne knjižnice 92.747 EUR.
Načrtovani prihodki za elektronske publikacije (pogodba s CTK), vir ARRS, znašajo 41.000 EUR. V
letu 2019 v skladu z navodilom MIZŠ za opremo za UK nismo načrtovali investicijskih prihodkov.
Načrtovani odhodki za tekočo porabo za leto 2019 znašajo 138.249 EUR. Razlika je presežek
odhodkov nad prihodki v višini 4.502 EUR. Razlika gre na račun zamika plačila literature, ki smo jo
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nabavili in prejeli v letu 2018 in smo zanjo tudi prejeli priliv v letu 2018, plačilo literature pa se je
izvedlo v januarju leta 2019. Tako so prihodki in odhodki v dveh letih uravnoteženi. Poleg stroškov
nabave študijske literature v višini 45.502 EUR in drugih stroškov materiala in storitev v višini 6.700
EUR so načrtovani še stroški dela v višini 65.786 EUR.

10.2.4 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 – (PD) ŠTUDENTSKI DOMOVI UNIVERZE NA
PRIMORSKEM
Tabela 48: Finančni načrt za leto 2019 - študentski domovi UP

Zap.
št.

1

E

1
1a
1a1
1a7
1b
2
2a
3
3a
3b
3c
3d
3e
4
5
4a
I

PROGRAMI / NAMENI

2
AOP PRIHODKI
DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
JS PRIHODKI
DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
JS ODHODKI
DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
- JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN
ODHODKI
Plače in dodatno pokojninsko
zavarovanje
Plače
Sredstva za plače (osnova)
Sredstva za delovno dobo
Premije za dodatno pokojninsko
zavarovanje
Prispevki delodajalca
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Regresirana prehrana
Prevoz na delo in z dela
Regres za letni dopust
Jubilejne nagrade
Drugo
Izdatki za blago in storitve
Izdatki za opremo
Izdatki za blago in storitve za izvajanje
dejavnosti
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE PRIHODKI
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE ODHODKI
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED
PRIHODKI IN ODHODKI
Investicije
Oprema
Investicijsko vzdrževanje

NAČRTOVANI
PRIHODKI
/ODHODKI

13
401
895.000

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV
Cenik storitev
univerze:
sredstva od
prodaje blaga in
MIZŠ
Trg
storitev iz
naslova
izvajanja javne
službe
14
19
22
404
421
431
100.000
440.000
355.000

734.880

100.000

473.947

160.933

160.120

0

-33.947

194.067

176.051

22.258

146.718

7.7075

172.808
159.317
13.491
3.243

21.907
20.054
1.853
351

143.959
132.856
11.103
2.759

6.942
6.407
535
133

30.098
30.098
36.241
7.123
6.998
7.980

3.527
3.527
1.725
838

23.817
23.817
23.412
5.996
6.676
6.767

2.754
2.754
11.104
289
322
326

3.973
280.000

10.167
140.000

280.000

140.000

887

14.140
492.490
0
492.490

72.490
0
72.490

0

0

192.200

0

192.200

-192.200

0

-192.200

0
29.500
162.700

0
0
0

0
0
0

29.500
162.700

UP ŠD načrtuje 895.000 EUR prihodkov in 734.880 EUR odhodkov iz dejavnosti študentskih domov.
Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki znaša 160.120 EUR. Dosežen je na trgu z oddajo sob v
turistični sezoni (glej prilogo 9).
Načrtovani investicijski odhodki UP ŠD znašajo 192.000 EUR. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in
nakup opreme so načrtovana iz presežka tržnih prihodkov v letu 2019.
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10.2.5 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE - Skrb za slovenščino – poletna šola UP
FHŠ
UP FHŠ tudi v letu 2019 načrtuje izvedbo poletne šole slovenskega jezika na slovenski obali 'HALO,
tukaj slovenski Mediteran'. Za izvedbo poletne šole se načrtuje stroške in prihodke v skupni višini
12.030 EUR (glej prilogo 10). Sredstva za izvedbo poletne šole bodo zagotovljena s strani:
‐
Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v višini 8.600 EUR,
‐
prispevkov udeležencev v višini 3.430 EUR.

10.3 SEZNAM PRILOG
Splošni del finančnega načrta:
‐
Priloga 1: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
‐
Priloga 2: Načrt računa finančnih terjatev in naložb,
‐
Priloga 3: Načrt računa financiranja,
‐
Priloga 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka,
‐
Priloga 5: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
Posebni del finančnega načrta
‐
Priloga 6: Posebni del - skupna tabela, (PD FN19 - 2.1),
‐
Priloga 7: Finančni načrt za leto 2019 - Posebni del - študijska dejavnost (PD študijska (NOVO))
‐
Priloga 8: Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2019 po virih financiranja (PD FN19 2.2),
‐
Priloga 9: Podroben načrt za univerzitetno knjižnico (PD-FN19 - 2.3 UK),
‐
Priloga 10: Podroben načrt za študentske domove (PD-FN19 - 2.4 ŠD),
‐
Priloga 11: Podroben načrt za Skrb za slovenščino – poletna šola UP FHŠ.
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11. PRILOGE
‐

Rebalans Letnega programa dela Univerze na Primorskem za leto 2019 (spremembe in
dopolnitve)

‐

Kazalniki in podatki

‐

Kadrovski načrt

‐

Excelova priloga Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019 (rebalans)

‐

Excelova priloga Finančni načrt za leto 2019 (rebalans)

‐

Organigram

‐

Razvojni cilji UP (RSF 18-20)
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