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Srednjeročni načrt investicij Univerze na Primorskem za obdobje
2020-2024
I. Uvod
Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), kot najmlajšo izmed treh javnih univerz, vse od
njene ustanovitve pestijo težave povezane s pomanjkanjem primernega prostora za izvajanje
tako izobraževalne kot tudi raziskovalne dejavnosti, prav tako je prisotno pomanjkanje
študentih postelj. Z novim Srednjeročnim načrtom investicij UP za obdobje 2020 – 2024 (v
nadaljevanj SN 2020-24) se vzpostavljajo podlage za začetek oziroma nadaljevanje že začetih
nujno potrebnih investicijskih aktivnosti, ki bi odpravile omenjene pomanjkljivosti.
S pričujočim dokumentom se pripravlja nov srednjeročni načrt investicij UP, ki delno ohranja
posamezne projekte, kot tudi umešča nekatere nove, predvsem zaradi splošnega stanja
javnih financ in investicij v Sloveniji. Zaradi pomanjkanja prostorov za izvajanje izobraževalne
in raziskovalne dejavnosti, je potrebno čim prej pridobiti lastniške prostore, ker se bodo tako
znižali stroški najemnin in pridobili novi prepotrebni prostori. Za čimprejšnje reševanje
problema študentskih ležišč, pa si UP prav tako prizadeva pridobiti nove lastne posteljne
zmogljivosti.
Pri načrtovanju investicijskih aktivnosti je potrebno pripraviti in sprejeti ustrezno investicijsko
dokumentacijo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki
opredeljuje, da je potrebno vse investicijske aktivnosti izvajati v skladu s potrjeno investicijsko
dokumentacijo in sicer z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
Predinvesticijske zasnove (PIZ) in Investicijskega programa (IP). Vse navedene dokumente
je potrebno izdelati glede na višino celotne investicije. UP je na podlagi 1. in 2. odst. 8. čl.
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu dolžna izdelati tudi oceno možnosti javno – zasebnega
partnerstva. V sled navedenega, so v SN 2020-24 povzeta bodisi izhodišča iz že izdelane
investicijske dokumentacije bodisi osnutki le-teh. Vsa potrebna dokumentacija, ki bo
predvidevala tudi nove možne variante znotraj posameznega projekta in bo izdelana v skladu
z metodologijo, bo tako ponovno ovrednotila izhodišča SN 2020-24. V kolikor investicijska
dokumentacija še ni bila izdelana ali pa je bilo potrebno ponovno obnoviti kalkulacijska
izhodišča, so v finančni konstrukciji SN 2020-24 prikazane stalne cene. Jesenska napoved
gospodarskih gibanj 2019, Ljubljana, september 2019 – UMAR, napoveduje v letu 2019
umiritev na 2,8 %, v letu 2020 na 3,0% in v letu 2021 na 2,7%. Rast v opremo in stroje bo v
obdobju 2019-2021 nižja kot v preteklih letih, rast gradbenih investicij pa bo ostala visoka.
SN 2020-24 obravnava rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov, nakup prostorov ali
izgradnjo novih lastnih prostorov. Projekti so predstavljeni tako, da so specificirani po
posameznih organizacijskih enotah UP oziroma članicah UP, navedene so ključne informacije
posameznega investicijskega projekta; kratek opis investicijskega projekta, načrtovan
terminski plan, kalkulacijski elementi za določitev investicijske vrednosti ter predvideni viri
financiranja.
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V nadaljevanju predstavljeni investicijski projekti so izbrani glede na trenutno stanje investicij
in javnih financ v Sloveniji. V kolikor bi se finančne razmere spremenile in bi se pokazale
možnosti za sofinanciranje ostalih objektov iz Evropskih projektov ali javno-zasebnih vlaganj,
bi se pripravila vsa potrebna investicijska dokumentacija, ki bo na novo definirala vire
financiranja ter časovno opredelila projekte.
S sprejemom pričujočega dokumenta "Srednjeročnega načrta investicij Univerze na
Primorskem za obdobje 2020-2024", preneha veljati "Srednjeročni načrt investicij Univerze na
Primorskem v letih 2012 – 2016".

II. Investicijski projekti članic UP
1. Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)
UP FHŠ izvaja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno ter administrativno-upravno dejavnost
v lastnih prostorih v Kopru in Piranu, ter najetih prostorih v Ljubljani. Površina lastnih prostorov
na Titovem trgu 5 v Kopru znaša 2.095,00 m2. Na lokaciji Bolniška ulica 20 v Piranu fakulteta
izvaja raziskovalno dejavnost. Površina prostorov v Piranu znaša 317,00 m2. Poleg navedenih
lastniških prostorov, fakulteta najema prostore na Metelkovi ulica 111 v Ljubljani, v velikosti
60,00 m2, kjer izvaja raziskovalno dejavnost.
Infrastruktura UP FHŠ sicer zadošča trenutnim potrebam članice, vendar je objekt na Titovem
trgu 5 potreben vzdrževalnih del in sicer sanacije kletnih prostorov, ki so izpostavljeni
meteornim in podtalnim vodam ter prostorov namenjenih za ogrevanje objekta (glej razdelek
Investicijsko vzdrževanje).

2. Fakulteta za management (UP FM)
UP FM izvaja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno ter administrativno-upravno dejavnost
v najetih prostorih prizidka Dijaškega doma Koper, na Cankarjevi ulici 5 v Kopru, in v objektu
Trg Brolo 12 v Kopru. Površina najetih prostorov v Kopru znaša 1.934,64 m2. Poleg navedenih
prostorov, fakulteta najema prostore tudi v Celju in Škofji Loki, kjer izvaja izobraževalno
dejavnost.
Infrastruktura UP FM ne ustreza, niti ne zadošča potrebam članice. UP FM je zato pričela z
obnovo in sanacijo prostorov nekdanje Srednje tehniške šole (v nadaljevanju STŠ) na lokaciji
Izolska vrata 2 v Kopru. S tem bo UP FM pridobila 2.811,00 m2 lastnih prostorov. S preselitvijo
UP FM v obnovljen objekt nekdanje STŠ v Kopru, se delno rešuje tudi prostorska problematika
UP PEF, ki bo lahko na Cankarjevi ulici 5 v Kopru, v prostorih, ki bodo izpraznjeni s strani UP
FM, izvajala svojo dejavnost. Dodatno bo UP PEF uporabljala prostore v objektu UP FM na
lokaciji Izolska vrata 2 in sicer veliko predavalnico, računalniško učilnico, prireditveni prostor
in telovadnico. Z obnovo bivše STŠ in selitvijo UP FM v prenovljene lastne prostore, bo
bistveno izboljšana prostorska stiska obeh članic UP FM in UP PEF.
Investicijski projekt: Obnova in sanacija obstoječega objekta STŠ Koper
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Izhodišče za določitev investicijske vrednosti: NIP, Obnova in sanacija objekta nekdanje
STŠ v Kopru za potrebe UP FM s pripadajočo telovadnico, januar 2020; izdelovalec: JHP
d.o.o., sprejet na 3. redni seji UO UP dne 30.1.2020
Investicijska vrednost: 5.729.943,44 EUR
Viri financiranja: MIZŠ (51,95%), UP kredit (48,05%)
Predviden zaključek projekta: junij 2020

3. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP
FAMNIT)
UP FAMNIT izvaja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno ter administrativno-upravno
dejavnost v lastnih in najetih prostorih. Sedež UP FAMNIT je na Glagoljaški ulici 8 v Kopru,
kjer deluje že od svoje ustanovitve dalje in je imel do leta 2018 del teh prostorov v najemu.
Od Pošte Slovenija je v letu 2018 odkupil celotno stavbo na lokaciji Glagoljaška ulica 8 in
Muzejski trg 3 tako, da je sedaj lastnik prostorov v skupni kvadraturi 2.711,00 m2. Prav tako
je UP FAMNIT lastnik pritličja objekta na Kettejevi ulici 1 in 3 v Kopru, v skupni površini 322,00
m2. Na omenjenih lokacijah svojo dejavnost opravlja UP FAMNIT skupaj s članico UP IAM.
Članica UP FAMNIT ima za izvajanje svoje dejavnosti dodatno najete prostore na Kettejevi
ulici 1 v obsegu 655,00 m2 in na Kidričevi ulici 14 v obsegu 127,00 m2, kjer izvaja knjižnično
dejavnost. Sicer članica UP FAMNIT deluje še na lokaciji Muzejski trg 7 v Kopru na površini
150,00 m2, na lokaciji Titov trg 5, kjer najema predavalnico članice UP FHŠ (predavalnica
Tramontana), na lokaciji Industrijska ulica 4b v Izoli in v trenutno zaprtem objektu Univerzitetni
kampus Livade v Izoli.
Infrastruktura UP FAMNIT ne zadošča potrebam članice. Za zagotovitev potreb, bi članica
odkupila 1. in 2. nadstropje objekta Galeb s pripadajočo kurilnico na Kettejevi ulici 1 v Kopru.
Te prostore članica sedaj najema od Mestne občine Koper (v nadaljevanju MOK). Z nakupom
teh prostorov bi se znižali letni stroški najemnin članice, po energetski sanaciji objekta pa bi
se znižali tudi obratovalni stroški. Za namen odkupa prostorov je že bil izdelan DIIP Galeb /
Raziskovalna dejavnost UP IAM – UP FAMNIT: nakup 1. in 2. nadstropja objekta, izvedba
investicijsko-vzdrževalnih del ter nakup opreme, januar 2020; izdelovalec UP.
Investicijski projekt: Nakup in adaptacija objekta Galeb, Kettejeva ulica 1, Koper
Izhodišče za določitev investicijske vrednosti: DIIP Galeb / Raziskovalna dejavnost UP
IAM – UP FAMNIT: nakup 1. in 2. nadstropja objekta, izvedba investicijsko-vzdrževalnih del
ter nakup opreme, januar 2020; izdelovalec UP, sprejet na 3. redni seji UO UP dne, 30.1.2020
Investicijska vrednost: 1.395.016 EUR
Viri financiranja: MIZŠ
Predviden zaključek projekta: v odvisnosti od prejetih sredstev

4. Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ)
UP FTŠ Turistica izvaja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno ter administrativno-upravno
dejavnost v lastnih prostorih na naslovu Obala 11, Portorož, kateri zajemajo 3.638,40 m2
stavbnih prostorov in 1.502,00 m2 nepozidanega zemljišča. Na nepozidanem zemljišču se
trenutno nahaja parkirišče, potrebno primerne preureditve. Za namen izvajanja izrednega
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študija UP FTŠ Turistica po potrebi najema prostore na ustreznih lokacijah izven Portoroža
oz. Kopra.
Infrastruktura UP FTŠ zadošča trenutnim potrebam članice zato novih investicij ne načrtuje.

5. Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)
UP FVZ izvaja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno ter administrativno-upravno dejavnost
v najetih prostorih. UP FVZ je prostorsko povezana s Srednjo šolo Izola (SŠ Izola) in Splošno
bolnišnico Izola (SBI). Trenutno ima UP FVZ v brezplačnem najemu prostore v SBI, v skupni
površini 2.000,00 m2. UP FVZ in SBI ves čas tesno sodelujeta, njuni dejavnosti se namreč
med seboj prepletata in dopolnjujeta.
Infrastruktura UP FVZ ne zadošča potrebam članice. V zadnjem času namreč obe ustanovi
(UP FVZ in SBI) beležita povečan obisk in s tem povezano prostorsko stisko. Tako je potrebno
pristopiti k reševanju in zagotovitvi novih kakovostnih in tehnično ustreznih prostorov. Za
kvalitetno in nemoteno izvajanje vseh programov, ki se izvajajo na UP FVZ bi potrebovali vsaj
5.000,00 m2 površin. Z rešitvijo prostorskih potreb UP FVZ bi se hkrati rešila tudi prostorska
stiska SBI. V ta namen je bil izdelan DIIP Rešitev prostorskih potreb Univerze na Primorskem
Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ) in Splošne bolnišnice Izola (SBI) november 2019;
izdelovalec: Adar d.o.o., potrjen na 2. redni seji UO UP dne, 19.12.2019. V DIIP je bilo
prikazanih več možnih izvedbenih variant. V varianti 1, bi se gradili novi prostori za UP FVZ in
s tem SBI pridobi cca 2.000,00 m2 sedanjih prostorov UP FVZ, ki se nahajajo v prostorih SBI
v Izoli. Nove prostore bi pridobili z gradnjo večnadstropne stavbe z lastnim dostopom in
parkiriščem na parceli poleg SBI. V varianti 2B, bi se gradili novi prostori za UP FVZ in s tem
SBI pridobi cca 2.000,00 m2 sedanjih prostorov UP FVZ. Nove prostore bi pridobili z gradnjo
večnadstropne stavbe na drugi lokaciji. V varianti 2C, pa bi za potrebe UP FVZ zagotovili
prostore z nakupom na drugi lokaciji.
Investicijski projekt: Zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje študijskih programov UP
FVZ
Izhodišče za določitev investicijske vrednosti: DIIP Rešitev prostorskih potreb Univerze
na Primorskem Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ) in Splošne bolnišnice Izola (SBI)
november 2019; izdelovalec: Adar d.o.o., sprejet na 3. redni seji UO UP dne, 30.1.2020
Investicijska vrednost:
varianta 1 : Novogradnja na lokaciji sedanjega makadamskega parkirišča: 6.657.020 EUR
varianta 2B: Novogradnja na drugi lokaciji: 6.383.320 EUR
varianta 2C: Nakup prostorov na drugi lokaciji: 6.032.320 EUR
Viri financiranja: MIZŠ
Predviden zaključek projekta: v odvisnosti od prejetih sredstev
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6. Pedagoška fakulteta (UP PEF)
UP PEF izvaja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno ter administrativno-upravno dejavnost
v najetih prostorih na Cankarjevi ulici 5 v Kopru. Površina najetih prostorov v Kopru, ki so v
najemu za nedoločen čas znaša 1.115,02 m2. Poleg tega ima UP PEF najete prostore tudi
drugod na območju MOK, ki se najemajo po potrebi z letnimi pogodbami in drugod po
Sloveniji, kjer izvaja svojo izobraževalno dejavnost.
Infrastruktura UP PEF ne ustreza, niti ne zadošča potrebam članice. Z obnovo in sanacijo
prostorov nekdanje STŠ na lokaciji Izolska vrata 2 v Kopru, bo tudi UP PEF pridobila nekaj
novih prostorov, in sicer veliko predavalnico, računalniško učilnico, prireditveni prostor UP in
telovadnico. Kot že več let ugotavlja UP PEF, bi bilo smiselno, če bi se celoten prizidek na
Cankarjevi ulici 5 v Kopru, 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.
Ob selitvi UP FM v nove prostore, bo izpraznjene prostore na Cankarjevi ulici 5 v Kopru
zasedla UP PEF. UP PEF bo po zasedbi izpraznjenih prostorov na Cankarjevi 5 razpolagala
s prostori v skupni površini 2.247,96 m2. Prostori bodo po preureditvi delno izboljšali stanje
infrastrukture UP PEF, še zmeraj pa prostori ne bodo zadoščali vsem potrebam in zagotavljali
nemotenega izvajanja vseh dejavnosti. (Glej razdelek investicijsko vzdrževanje)

7. Inštitut Andrej Marušič (UP IAM)
UP IAM izvaja organizacijsko in upravno dejavnost v najetih prostorih na Muzejskem trgu 2 v
Kopru na površini 75,00 m2 in raziskovalno dejavnost na Sanatorjevi ulici 7 v Kopru na površini
55,00 m2. UP IAM skupaj s članico UP FAMNIT del svoje dejavnosti opravlja tudi na Kettejevi
ulici 1 in 3 v Kopru, na površini 322,00 m2, na lokaciji Muzejski trg 7 v Kopru na površini 150,00
m in v trenutno zaprtem objektu Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli.
Infrastruktura UP IAM ne zadošča potrebam članice. Za zagotovitev ustreznih prostorov obeh
članic, bi odkupili 1. in 2. nadstropje objekta Galeb s pripadajočo kurilnico na Kettejevi ulici 1
v Kopru (glej razdelek UP FAMNIT).

8. Študentski domovi (UP ŠD)
Trenutno je v Študentskih domovih UP na voljo 384 ležišč. UP ŠD razpolaga z omenjenim
ležišči na različnih lokacijah, in sicer v Domu Korotan v Portorožu (130 ležišč), objektu Prisoje
9 v Kopru (160 ležišč) in objektu Port v Kopru (94 ležišč). UP že več let opozarja na akutno
pomanjkanje ležišč v študentskih domovih in si s tem namenom prizadeva zagotoviti ustrezne
lastne nastanitvene kapacitete, ki bodo izpolnjevale vse predpisane smernice in standarde.
Infrastruktura UP ŠD ne zadošča potrebam UP. Slednje namerava odpraviti s povečevanjem
števila ležišč z nakupi objektov: Prisoje 9b na naslovu Prisoje 9 v Kopru, Garni hotela Pristan
na Ferrarski ulica 30 v Kopru in študentskega doma Capris na Vojkovem nabrežju 12 v Kopru.
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Investicijski projekt : Zagotovitev dodatnih študentskih ležišč za potrebe UP ŠD
Izhodišče za določitev investicijske vrednosti: DIIP Nakup prostorov za povečanje
študentskih ležišč za potrebe UP ŠD, januar 2020, sprejet na 3. redni seji UO UP dne
30.1.2020
Investicijska vrednost:
varianta 1A: Odkup objekta Prisoje 9b in njegova obnova 880.000 EUR
varianta 1B: v prihodnjih letih, po spremembi občinskih aktov za objekt Prisoje 9b,
njegova dograditev ali rušitev in nadomestna gradnja - še ni ocenjeno
varianta 2: Odkup objekta Garni hotel Pristan in izvedba investicijsko vzdrževalnih
del, Ferrarska 30, Koper: 1.720.000 EUR
varianta 3: Odkup novega objekta Študentski dom Capris, Vojkovo nabrežje 12,
Koper: 6.931.000 EUR
Viri financiranja: MIZŠ
Predviden zaključek projekta: v odvisnosti od prejetih sredstev

9. Univerzitetna knjižnica (UP UK)
V okviru Univerze na Primorskem deluje pet fakultetnih knjižnic: knjižnica Fakultete za
humanistične študije (UP FHŠ), knjižnica TeMeNa Fakultete za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije in Inštituta Andrej Marušič (UP FAMNIT in UP IAM), knjižnica
Fakultete za management in Pedagoške fakultete (UP FM in UP PEF), knjižnica Fakultete za
vede o zdravju (UP FVZ) in knjižnica Fakultete za turistične študije - Turistice (UP FTŠ Turistica). Univerzitetna knjižnica povezuje vseh pet knjižnic v enoten sistem.
Zaradi premajhnih in neustreznih prostorov, v katerih delujejo nekatere knjižnice UP,
učinkovitejše organizacije dela in uvedbe novih storitev je potrebno pristopiti k izgradnji nove
Univerzitetne knjižnice. Predvideno naj bi prostori za Univerzitetno knjižnico in čitalnico
obsegali cca 4.200,00 m2.
V sklopu nove UP Univerzitetne knjižnice se bo zagotovljalo:
- prostor za postavitev združene zbirke knjižnic UP FHŠ, UP FAMNIT / UP IAM in UP
FM / UP PEF, s službo za izposojo in informacije in arhivom zaključnih del,
- prostor za čitalniška/študijska mesta za uporabnike štirih fakultet in inštituta,
- prostor za skupne službe za vse enote UP UK (nabava in obdelava, digitalne vsebine,
repozitorij, medknjižnična izposoja, informacijska podpora, računovodstvo,
administracija, uprava,…)
- prostor za izvedbo izobraževanj, usposabljanj in prireditev ter prostor za postavljanje
razstav.
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III. Investicijski projekti Univerze na Primorskem
1. Sanacija objekta Livade 1.0 v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli
V objektu Livade 1.0 v Univerzitetnem kampusu Livade na naslovu Livade 6, 6310 Izola se je
izvajala izobraževalna in raziskovalna dejavnost članic UP FVZ, UP FAMNIT in UP IAM. Del
prostorov je bil namenjen tudi centrom UP, ki delujejo v sklopu Rektoratu UP, del pa jih je bilo
v uporabi javnega raziskovalnega zavoda ZRS Koper.
Oktobra 2017 je objekt zajel požar. Ocenjena škoda odstranitve poškodovanih delov zgradbe,
ponovne vzpostavitve vseh instalacij, sanacije gradbenih del, nadomestitve poškodovanih
steklenih površin in izdelava izvedeniških poročil je 1.573.491 EUR brez DDV. V sklopu
sanacije se načrtuje tudi izvedba nujnih vzdrževalnih del in izboljšav objekta ter umestitev
dodatnih vsebin v objekt. Ob tem znaša ocenjena vrednost izboljšav 138.708 EUR brez DDV,
umestitev novih vsebin pa je ocenjena na 79.149 EUR brez DDV. V ta namen je bil izdelan IP
"Sanacija objekta Livade 1.0, Livade 6, 6310 Izola, ter umestitev novih vsebin v objektu".
Sanacija škode, ki je ob požaru nastala na laboratorijski in raziskovalni opremi, bo izvedena
na podlagi zavarovanja, ki ga ima UP sklenjenega z Zavarovalnico Sava d.d.
Investicijski projekt: Sanacija objekta Livade 1.0, Univerzitetni kampus Livade, Izola
Izhodišče za določitev investicijske vrednosti: IP Sanacija objekta Livade1.0, Livade 6,
6310 Izola ter umestitev novih vsebin v objektu, november 2019; izdelovalec JHP d.o.o.,
potrjen na 1. redni (konstitutivni) seji UO UP dne 5.12.2019.
Investicijska vrednost: 2.185.445 EUR
Viri financiranja: MIZŠ, Zavarovalnica Sava d.d., Lastni viri UP
Status projekta: v teku
Predviden zaključek projekta: junij 2020

2. Servitski samostan, Santorijeva ulica 9, Koper
UP je pridobila lastništvo nad objektom z brezplačnim prenosom iz države novembra 2011.
Pri tem se je UP zavezala, da mora v 10 letih pridobiti uporabno dovoljenje. Vrednost
neodplačno prenesene lastninske pravice na objektu znaša 3,14 mio EUR. Servitski samostan
sodi v kategorijo največjih stavbnih kompleksov v Kopru in predstavlja edinstven arhitekturni
primer svoje dobe in sloga. Kompleks Servitskega samostana se nahaja na območju
naselbinskega spomenika Koper – Mestno jedro (EŠD 235) in Arheološko najdišče Koper
/EŠD 236/, za katerega velja posebni režim varovanja, ki ga je potrebno upoštevati pri obnovi.
Osrednji izziv prenove je kako predstaviti in ohraniti samostansko arhitekturo, ki se je od
sredine 15. stoletja postopoma izoblikovala, dopolnjevala in se je kljub spremembi
namembnosti samostanskega kompleksa ohranila v temeljnih značilnostih, ki se jih bo odkrilo
še s pomočjo različnih raziskav. Glede na program prenove Servitskega Samostana za
potrebe UP, bo tako prenovljeni kompleks samostana s svojimi dejavnostmi namenjen
raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, strokovnim delavcem in študentom UP ter gostujočim
predavateljem, raziskovalcem in podiplomskim študentom – domačim in tujim, kakor tudi
prebivalcem Kopra in širši javnosti ter umešča prostore za izvedbo:
- kulturnih dogodkov in dejavnosti UP in članic UP (srečanja, predstavitve, predstave,
razstave, koncerti),
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-

mednarodnih dogodkov in dejavnosti UP in članic UP (konference, srečanja, svečani
dogodki),
mednarodnih sodelovanje UP (mednarodna mobilnost, informacije in storitve za
študente in sodelavce UP evropski projekti).

V ta namen je junija 2010 izdelovalec: Proplus, d.o.o., izdelal DIIP, ki je bil potrjen na 25. redni
seji UO UP dne, 01. 07. 2010.
Okvirna površina objekta je 3.457,00 m2. Leta 2010 je bila ocenjena investicijska vrednost
7.148.693 EUR, na terminski plan z zaključkom del v letu 2017. Ker v tem času nismo uspeli
slediti terminskemu planu in posledično dokončanju del predlagamo, da v čim krajšem času
naredimo novelacijo DIIP-a, po potrjenem DIIP-u na UO UP takoj naročimo investicijski
program in pristopimo k izvedbi projekta. V ta namen bo UP potrebovala določena sredstva,
ki bodo podrobneje skupaj s terminskim planom izvedbe specificirana v zgoraj navedenih
dokumentih.
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IV. Investicijsko vzdrževanje infrastrukture UP
1. Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)
Celotni grelno-hladilni sistem UP FHŠ 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). Potrebna je prenova celotnega
sistema z vgradnjo toplotne črpalke ali vzpostavitev drugega enakovrednega sistema (npr.
plin), ki bi zagotovil optimalne delovne pogoje brez večjih temperaturnih nihanj in hrupa. Hkrati
je potrebna sanacija krmiljenja toplotne črpalke - SCADA nadzornega sistema, saj lahko
trenutni sistem kadarkoli odpove, ter zamenjava regulacijskih ventilov na konvektorjih, kar bi
pomenilo zmanjšanje porabe energije in optimalno temperaturo v prostoru.
Investicijski projekt : Investicijsko vzdrževalna dela na strojnih instalacijah, Objekt Titov trg
5, Koper
Investicijska vrednost: ocena 200.000 EUR
Viri financiranja: MIZŠ
Predviden zaključek projekta: v odvisnosti od prejetih sredstev

2. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP
FAMNIT)
Univerza na Primorskem je v letu 2018 odkupila celoten objekt »Stara Pošta« na Glagoljaški
ulici 8 v Kopru, kjer ima UP FAMNIT svoj sedež. V študijskem 2019/20 se v celotnem objektu
odvija študijska in raziskovalna dejavnost ter upravno administrativna. Za ta namen je UP
uredila učilnice v kleti pa laboratorije za raziskovalno dejavnost. Poleg že urejenega je
potrebno izvesti investicijsko vzdrževalna dela v pritličju stavbe, kjer je bo poleg sprejemne
pisarne prenesena knjižnica TeMeNa, večja avla bo urejena za potrebe študentov (študijski
prostor), uporabna pa bo tudi za izvedbo številnih dogodkov fakultete.
Izvedba investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme je ocenjena na 1.000.000,00 EUR.
Investicijski projekt : Investicijsko vzdrževalna in prenovitvena dela na objektu "Stara pošta",
Glagoljaška ulica 8, Koper
Investicijska vrednost: ocena 1.000.000 EUR
Viri financiranja: MIZŠ
Predviden zaključek projekta: v odvisnosti od prejetih sredstev

3. Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ)
Na objektu UP FTŠ je bilo v preteklem letu ugotovljeno, da so cevi strojnih instalacij po objektu
dotrajane (korodirane). Vsled ugotovljenega je potrebno detajlno pregledat celoten sistem
ogrevanja in dotrajane elemente zamenjat, nekatere pa posodobit.
Investicijski projekt 1: Vzdrževalna dela na strojnih instalacijah, Objekt Obala 11, Portorož
Investicijska vrednost: ocena 180.000 EUR
Viri financiranja: MIZŠ
Predviden zaključek projekta: v odvisnosti od prejetih sredstev
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Poleg objekta UP FTŠ v Portorožu se nahaja parcela št. 1101 k.o. 2631 Portorož v skupni
izmeri 1.502,00 m2. Površina se sicer uporablja kot »parkirišče«, vendar ni ustrezno urejena.
Površino bi bilo potrebno primerno urediti, okoli postaviti ograjo in parkirnemu režimu
prilagoditi vstopno-izstopne zapornice.
Investicijski projekt 2: Ureditev gramoznega parkirišča ob objektu na Obala 11, Portorož
Investicijska vrednost: ocena 98.000 EUR
Viri financiranja: MIZŠ
Predviden zaključek projekta: v odvisnosti od prejetih sredstev

Podporni zid, ki meji na pločnik ob cesti je dotrajan in je potreben prenove. Zid je potrebno
porušiti, izvesti ustrezno temeljenje in ga na novo postaviti.
Investicijski projekt 3: Sanacija podpornega zidu ob objektu na Obala 11, Portorož
Investicijska vrednost: ocena 19.000 EUR
Viri financiranja: MIZŠ
Predviden zaključek projekta: v odvisnosti od prejetih sredstev

4. Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Ob dokončanju projekta »Obnova in sanacija obstoječih prostorov v objektu STŠ za potrebe
UP FM« in selitvi UP FM v te prostore, bo izpraznjene prostore na Cankarjevi ulici 5 v Kopru
zasedla UP PEF. V izpraznjenih prostorih bo potrebno opraviti nekaj nujnih vzdrževalnih del,
ureditev evakuacijskih poti in požarnih stopnic.
Investicijski projekt: Vzdrževalna in prenovitvena dela na objektih na Cankarjevi 5, Koper
Investicijska vrednost: ocena 200.000 EUR
Viri financiranja: MIZŠ
Predviden zaključek projekta: v odvisnosti od prejetih sredstev
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