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1. POVZETEK LETNEGA PROGRAMA DELA  
 
Letni program dela Univerze na Primorskem za leto 2016 je sestavljen iz letnih programov dela 
posameznih članic za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016. V skladu s sklepoma o prenehanju članstva 
UP Znanstveno-raziskovalnega središča (v nadaljevanju UP ZRS) v Univerzi na Primorskem (6. redna 
seja Upravnega odbora z dne 5. 5. 2016 in 8. redna seja Senata UP z dne 18. 5. 2016) je članica UP 
ZRS upoštevana za obdobje od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016.  
 
V nadaljevanju je podan strnjen pregled načrtovanih aktivnosti v letu 2016.  
 
Razpis študijskih programov in novosti: 
- Dodiplomski študijski programi 1. stopnje: UP je v študijskem letu 2016/2017 razpisala 1.553 

mest, in sicer 1.248 mest za redni in 305 mest za izredni študij. V primerjavi s študijskim letom 
2015/2016 je razpisala 22 vpisnih mest manj (za redni študij 12 mest manj in za izredni študij 10 
mest manj).  

- Magistrski študijski programi 2. stopnje: UP je v študijskem letu 2016/2017 razpisala 1.470 mest, 
in sicer 1.050 mest za redni in 420 mest za izredni študij. V primerjavi s študijskim letom 
2015/2016 je razpisala 80 vpisnih mest več na rednem študiju. Prvič so razpisana vpisna mesta 
na novem študijskem programu UP FGO.  

- Doktorski študijski programi 3. stopnje: UP je v študijskem letu 2016/2017 razpisala 120 mest za 
izredni študij, kar je 5 manj v primerjavi s študijskim letom 2015/2016.  

 
UP je v študijskem letu 2016/2017 razpisala 30 dodiplomskih študijskih programov (2015/2016: prav 
tako 30 programov), 34 magistrskih študijskih programov (2015/2016: 30 programov) in 14 doktorskih 
študijskih programov (2015/2016: prav tako 14 programov).  
 
Novosti v razpisu za vpis v študijskem letu 2016/2017 so:  
- dodiplomski študij: univerzitetni dvopredmetni študijski program Kulturna dediščina (UP FHŠ) in 

razpis izvedbe univerzitetnega študijskega programa Management (UP FM) v angleškem jeziku 
tudi kot redni študij, 

- magistrski študij: trije novi študijski programi (prvič razpisani): Trajnostno grajeno okolje (UP 
FGO), Uporabna psihologija (UP FAMNIT) in Inoviranje in podjetništvo (UP FM); razpis 
študijskega programa Inkluzivna pedagogika (UP PEF) tudi na novi dislocirani enoti v Škofji Loki. 

 
Za izvedbo v angleškem jeziku je UP razpisala 5 študijskih programov: 2 univerzitetna študijska 
programa (Matematika, Management), 2 magistrska študijska programa (Matematične znanosti, 
Management) in 1 doktorski študijski program (Matematične znanosti). 
 
Predvidena zapolnitev razpisanih mest: Za študijsko leto 2016/2017 se načrtuje, da bodo razpisana 
vpisna mesta za vpis v 1. letnik na študijskih programih UP zapolnjena, kot sledi: na dodiplomski 1. 
stopnji: redni študij: 77,7 %, izredni študij: 89,2 %; na magistrski 2. stopnji: redni: 56,2 %, izredni: 25,7 
%; na doktorski 3. stopnji: 33,3 %. 
 
Predviden vpis tujih študentov: V študijskem letu 2016/2017 se načrtuje povečanje deleža vpisanih 
tujih študentov s 5,3 % (v študijskem letu 2015/2016) na 5,5 % od vseh vpisanih študentov.  
 
Novi študijski programi: UP pričakuje, da bo v letu 2016 Svet NAKVIS podelil akreditacijo 
magistrskemu študijskemu programu 2. stopnje Uporabna psihologija (UP FAMNIT). 
V letu 2016 se načrtuje pripravo novih študijskih programov z različnih področij, s katerimi bo UP 
obogatila obstoječo študijsko ponudbo. UP FHŠ načrtuje pripravo dveh doktorskih študijskih 
programov: študijskega programa, v katerem bodo združena strokovna področja že akreditiranih 
doktorskih programov fakultete in morebitnih novih področij humanistike, družboslovja in jezikoslovja, 
ter študijskega programa Italijanistika. UP FAMNIT načrtuje pripravo novega interdisciplinarnega 
magistrskega študijskega programa 2. stopnje Analiza podatkov (Data Science), UP FVZ pa bo 
nadaljevala z aktivnostmi priprave novega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. 
stopnje Fizioterapija. 
 
Načrtovana razširitev študijskih področij: Načrtuje se razširitev študijskih področij članice UP FVZ, in 
sicer se bo študijskemu področju 72 (zdravstvo) dodalo novo študijsko področje 42 (vede o živi 
naravi). 
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Načrtovane nove dislocirane enote: UP FTŠ-Turistica načrtuje pripravo vloge za novo dislocirano 
enoto v Ljubljani, na lokaciji Socialnega inkubatorja Študentskega kampusa, za potrebe morebitne 
nadomestitve obstoječe ljubljanske lokacije iz ekonomskih razlogov. UP PEF načrtuje pripravo vloge 
za novo dislocirano enoto v Novi Gorici, ki bo nadomestila tamkajšnjo dosedanjo dislocirano enoto. UP 
FAMNIT načrtuje delni prenos izvedbe nekaterih študijskih programov s spomladanskim semestrom 
študijskega leta 2015/2016 in prenos celotne izvedbe študijskih programov vseh treh stopenj 
Aplikativna kineziologija na novo lokacijo v prostore Kampusa Livade v Izolo. 
 
Vseživljenjsko učenje in karierna orientacija: Na področju vseživljenjskega učenja razvija UP učno 
okolje za vseživljenjsko rast posameznika in ponuja možnost za kontinuirano pridobivanje znanja za 
osebnostne, socialne in ekonomske potrebe. Univerza izboljšuje svojo ponudbo vseživljenjskega 
učenja v smeri oblikovanja dolgoročnega sodelovanja z različnimi uporabniki znanj v okolju. Cilj so 
povezane storitve svetovanja, ponudbe izobraževanja in priznavanja pridobljenega znanja. V letu 
2016 bo UP vzpostavila poenoteno vodenje evidenc in izvedbe programov VŽU v okviru nadgradnje 
informacijskega sistema ter enotno spremljanje kakovosti programov VŽU. Oblikovan bo tudi novi letni 
Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem.  
Cilj kariernega centra UP je oblikovanje celostnega programa vodenja osebne kariere in izgradnje 
učinkovitega sistema sodelovanja z delodajalci, z namenom izboljšanja zaposlitvenih možnosti 
diplomantov UP glede na potrebe trga dela. V ta namen se bo karierni center preoblikoval v 
univerzitetni center UP. Z namenom podpore delovanja slednjega, bo v letu 2016 izvedena tudi 
nadgradnja spletnega portala ter formalna ureditev vodenja imenika članov Alumni kluba UP. 
 
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje: S ciljem pridobivanja večjega števila tujih študentov 
tako za celoten čas trajanja študija kot za izmenjavo, bo UP tudi v letu 2016 pripravila ustrezno 
promocijsko gradivo v tujem jeziku in okrepila promocijo študijske ponudbe. Univerza se bo, skladno s 
finančnimi zmožnostmi, udeleževala izobraževalnih sejmov in drugih predstavitvenih dogodkov v tujini, 
prednostno v okviru akcije »Study in Slovenia«, ki jo koordinirata MIZŠ in CMEPIUS. V maju 2016 bo 
UP že četrto leto zapored organizirala mednarodni teden »International Week of the University of 
Primorska« (16. – 20. maj 2016), v okviru katerega bo gostila večje število pedagoških in strokovnih 
sodelavcev s partnerskih univerz iz tujine. Mobilnost študentov, pedagoškega in strokovnega osebja 
bo omogočena v okviru programa Erasmus+, programa Slovenskega Štipendijskega sklada EGP-
NFM, CEEPUS in projekta SUNBEAM (Erasmus Mundus).  
  
Izmenjave študentov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev: Načrtujemo, da bo na UP prišlo na 
izmenjavo 197 študentov, kar je rahel padec v primerjavi s študijskim letom 2014/2015, in sicer gre za 
posledico dejstva, da v študijskem letu 2015/2016 članice UP ne bodo izvedle toliko poletnih šol kot v 
preteklem študijskem letu. Znotraj kategorije »incoming« študentov pa je načrtovan porast števila 
študentov, ki bodo na izmenjavo prišli v okviru programa Erasmus+. Na študijsko izmenjavo v tujino bo 
odšlo predvidoma 134 študentov UP, kar je 11 posameznikov več v primerjavi s študijskim letom 
2014/2015. Tudi pri tej kategoriji je največji porast (za 18) načrtovan v okviru programa mobilnosti 
Erasmus+. Načrtujemo, da se bo izmenjave v tujini udeležilo 44 visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
UP ter 20 strokovnih sodelavcev UP, kar predstavlja padec glede na študijsko leto 2014/2015, ko je na 
izmenjavo odšlo 53 visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 55 strokovnih sodelavcev. Poglavitni 
razlog je, da ima UP na razpolago manj finančnih sredstev za realizacijo te oblike mobilnosti. 
Pričakujemo, da se bo izmenjave na UP udeležilo 70 tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kar 
predstavlja padec glede na preteklo študijsko leto, ko je bilo pri posameznih članicah UP intenzivnejše 
sodelovanje v drugih programih mobilnosti. Načrtovana je tudi izmenjava 38 strokovnih sodelavcev s 
partnerskih univerz iz tujine.   
 
Znanstveno-raziskovalna dejavnost: V letu 2016 bo UP izvajala 15 programov (7 kot nosilka in 8 kot 
soizvajalka) v skupnem obsegu 16,10 FTE, ki jih sofinancira ARRS. V sklopu javnega razpisa za 
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 (razpis v letu 2016) je UP oddala 56 prijav (54 
prijav za temeljne in 2 aplikativna projekta). Poleg navedenih matičnih projektov so članice UP na 
omenjenem razpisu prijavile še projekte kot sodelujoče raziskovalne organizacije. V letu 2016 UP 
pričakuje zvišanje projektnega financiranja ARRS za znanstveno-raziskovalno dejavnost v primerjavi z 
letom 2015, pogodbena vrednost za leto 2015 je z naslova ARRS znašala 3.360.049,38 EUR, 
trenutna ocenjena pogodbena vrednost za leto 2016 znaša 3.472.962,34 EUR. V letu 2016 UP poleg 
navedenih raziskovalnih programov načrtuje še izvajanje 40 temeljnih (vključno z mednarodnimi 
projekti, ki jih sofinancira ARRS), 3 aplikativne, 6 podoktorskih nacionalnih raziskovalnih projektov ter 
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8 projektov Ciljnega raziskovalnega programa. Poleg tega bo UP v letu 2016 usposabljala 29 mladih 
raziskovalcev, od tega 4 nove z oktobrom 2016. 
 
Mednarodni znanstveno-raziskovalni projekti: V letu 2016 se načrtuje, da bo UP oddala 97 prijav na 
mednarodne razpise s področja raziskovalnega in razvojnega dela. Glede na statistiko oddanih prijav 
v letu 2015 pričakujemo pridobitev 17 novih projektov, večina prijav je še vedno v fazi evalvacije. Z 
ustanovitvijo projektne pisarne na ravni UP, ki je operativna od maja 2014, ostaja eden od temeljnih 
ciljev univerze usmerjenost v pridobivanje skupnih, interdisciplinarnih znanstveno-raziskovalnih 
projektov (v 2014 je bilo oddanih 10 prijav, v 2015 je bilo oddanih 5 prijav, v letu 2016 načrtujemo 16 
prijav).  
 
Znanstvena odličnost in uspešnost: Tudi v letu 2016 Univerza na Primorskem načrtuje povečanje 
števila objav s podpisom avtorjev Univerze na Primorskem za 2 % glede na leto 2015, ko je bilo 
objavljenih 241  člankov v kategorijah SCI, SSCI in A&HCI v revijah z visokim faktorjem vpliva. Trend 
rasti objav je viden po posameznih letih: v letu 2004 je bilo objavljenih 7 člankov, v 2005 – 27, v 2006 
– 25, v 2007 – 63, v 2008 – 91, v 2009 – 133, v 2010 – 148, v 2011 – 131, v 2012 – 148, v 2013 – 224 
in v letu 2014 - 223 člankov. 
Poseben poudarek je namenjen spodbujanju mlajših raziskovalcev in tudi v letu 2016 Univerza na 
Primorskem načrtuje, da bo podelila 7 podoktorskih pozicij. Za povečanje uspešnosti črpanja 
evropskih sredstev iz EU finančne perspektive načrtujemo pripravo akcijskega načrta skladno s 
srednjeročno razvojno strategijo, kjer so določeni cilji, merila in ukrepi. V partnerstvu z Univerzo v 
Mariboru smo pridobili projekt za izvedbo dogodka »Noč raziskovalcev« pod sloganom »Znanost za 
življenje«, ki jo bomo izvedli v Kopru in Izoli 30. 9. 2016 in 29. 9. 2017. 
 
Sodelovanje z okoljem: V letu 2016 načrtujemo, da bomo izvajali 73 projektov z okoljem in drugimi 
uporabniki znanja, od tega 30 razvojnih projektov z gospodarstvom.  
 
Umetniška dejavnost: Umetniška dejavnost na UP sledi kratkoročnim ciljem srednjeročne razvojne 
strategije UP 2014 – 2020. V letu 2016 se na področju umetniške dejavnosti načrtuje:  
- oblikovanje razvojnega programa,  
- prenovo kriterijev za vrednotenje umetniške dejavnosti,  
- sodelovanje pri pripravi teoretičnih podlag za oblikovanje dokumentov za akreditacijo študijskih 

programov 1. stopnje in 2. stopnje, 
- vzpostavitev mreže sodelovanja s kulturnimi ustanovami v lokalnem in nacionalnem prostoru,  
- prijavljanje razpise za projekte. 
Umetniška dejavnost izvajata dve članici, UP FEP in UP FHŠ, podporno dejavnost za področje pa 
zagotavlja v letu 2015 ustanovljeni Center za umetnost in oblikovanje UP. 
 
Kakovost: Na področju kakovosti se v letu 2016 načrtujejo naslednje aktivnosti: 
- prenovo izvedbe ankete o diplomantih in zaposlenih, 
- prenovo metodologije poročanja o anketiranju študentov, 
- ureditev področja preverjanja podobnosti vsebine elektronskih oblik pisnih zaključnih del, 
- nadaljnje aktivnosti vezane na organizirane pomoči študentom (tutorski sistem), 
- nadaljevanje s procesi in postopki notranjih evalvacij študijskih programov, 
- izvedba strokovnih izobraževanj in usposabljanj za zaposlene in študente. 
 
Kadrovska politika in zaposlovanje: Osrednji cilj na organizacijskem področju oz. na področju 
poslovanja UP v letu 2016 je implementacija določil iz sanacijskega programa, ki predvideva 
zmanjšanje zaposlenih v skupini J za 10 %, centralizacija računovodstva, kadrovske službe, službe za 
javno podobo univerze, založniške dejavnosti, službe za splošne zadeve in javna naročila, službe za 
informacijsko podporo in službe za vzdrževanje.  
V letu 2016 se na UP planira zmanjšanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim letom. Število 
vseh zaposlenih na dan 31.12.2015 je bilo 731 oseb oziroma 607,92 FTE; na dan 31.12.2016 pa se 
planira zmanjšanje števila zaposlenih na 628 oseb, kar je za 14 % znižanje v številu oseb oziroma na 
540,61 FTE, kar je za 11 % znižanje v številu FTE. V to število je všteto: izstop UP ZRS iz univerze, 
dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti in porodniški ter starševski dopust, ki ne predstavljajo stroška 
dela.  
 
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem: V skladu z danimi finančnimi zmožnostmi državnega 
proračuna si bo UP tudi v letu 2016 prizadevala postopoma uresničevati zastavljene cilje za 
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zagotovitev pogojev svojega delovanja - pridobitev lastniških prostorov, namenjenih raziskovalni in 
pedagoški dejavnosti ter študentskih ležišč - ki bi bili primerljivi s preostalima državnima slovenskima 
univerzama, čeprav trenutno stanje na področju javnih financ ne omogoča pospešitve investicijskih 
aktivnosti za reševanje prostorske problematike.  
V povezavi z Zakonom o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v 
Mariboru, Univerze na Primorskem in Javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani iz naslova 
kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke 
opremljenosti ter gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti  obstaja velika verjetnost, da bo 
lahko UP koristila določena sredstva za dodatna študentska ležišča. 
Srednjeročni načrt investicij UP za obdobje 2012 - 2016 se izteče konec leta in UP bo pristopila k 
pripravi novega Srednjeročnega načrta investicij UP za obdobje 2017 – 2021, ki bo sledil 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. UP bo tako z novim srednjeročnim načrtom zasledovala cilj povečanja 
prostorskih kapacitet za potrebe raziskovalne in izobraževalne dejavnosti (prednostno na področju 
naravoslovnih in tehniških ved), izvajanja študijske in knjižnične dejavnosti ter zagotavljanja 
prostorskih pogojev za namestitev študentov.  
UP vsako leto poskuša z resornim ministrstvom uskladiti potrebne aktivnosti za povečanje študentskih 
ležišč z nakupom objektov ter te projekte uvrstiti v Načrt razvojnih programov.  
V letu 2016 bodo članice za investicijsko vzdrževalna dela nepremičnin in opreme namenile iz lastnih 
sredstev 89.761,08 EUR. Del sredstev se bo namenilo za sanacijo zidu v skupni knjižnici UP FM in UP 
PEF, za delno sanacijo oblog v predavalnicah ter za postavitev zaščitne predelne stene v predprostoru 
referata za študente. Drugi del sredstev bo članica UP FVZ namenila za postavitev prehodnih vrat s 
Splošno bolnišnico Izola, za sanacijo prostorov zaradi zamakanja, za predelavo vrat z izhodom na 
teraso in v predavalnici ter za sanacijo specialne učilnice ter hladilnega sistema. Preostali del sredstev 
bo namenjen za obnovo študentskih domov v Kopru in v Portorožu, in sicer zamenjavi notranjih vrat in 
obnova kopalnic v Kopru ter menjava tuš kadičk in polnil nadstreškov ter obnova kopalnic in video 
sistema v Portorožu. 
V kolikor bodo na razpolago namenska finančna sredstva, bo UP v letu 2016 pristopila k izdelavi 
energetskih izkaznic za stavbe, ki jih ima v lasti. 
 
Kadrovska politika in zaposlovanje: Osrednji cilj na organizacijskem področju oz. na področju 
poslovanja UP v letu 2016 je implementacija določil iz sanacijskega programa, ki predvideva 
zmanjšanje zaposlenih v skupini J za 10 %, centralizacija računovodstva, kadrovske službe, službe za 
javno podobo univerze, založniške dejavnosti, službe za splošne zadeve in javna naročila, službe za 
informacijsko podporo in službe za vzdrževanje.  
V letu 2016 se na UP planira zmanjšanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim letom. Število 
vseh zaposlenih na dan 31.12.2015 je bilo 731 oseb oziroma 607,92 FTE; na dan 31.12.2016 pa se 
planira zmanjšanje števila zaposlenih na 628 oseb, kar je za 14 % znižanje v številu oseb oziroma na 
540,61 FTE, kar je za 11 % znižanje v številu FTE. V to število je všteto: izstop UP ZRS iz univerze, 
dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti in porodniški ter starševski dopust, ki ne predstavljajo stroška 
dela.  
 
Finančni načrt (povzetek izkazov prihodkov in odhodkov):  
 

Podatki iz izkaza prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov 
(po načelu denarnega toka) 

Realizacija 2014 Realizacija 2015 
Finančni načrt 

2016 
FN 2016/ real.2015 

SKUPAJ PRIHODKI 25.769.167 27.716.681 26.281.376 94,82 

Prihodki za izvajanje javne službe  25.004.844 26.956.224 25.278.967 93,78 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 
na trgu  

764.323 760.457 1.002.409 131,82 

SKUPAJ ODHODKI 26.096.016 30.311.604 25.622.960 84,53 

Odhodki za izvajanje javne službe 25.562.841 29.578.007 24.731.207 83,61 

Odhodki od prodaje blaga in storitev 
na trgu  

533.175 733.597 891.753 121,56 

PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ  -326.849 -2.594.923 658.416 - 
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Podatki iz izkaza prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov 
(po načelu obračunskega toka) 

Realizacija 2014 Realizacija 2015 FN 2016 FN 2016/ real.2015 

CELOTNI PRIHODKI 24.956.747 24.363.142 24.733.561 101,52 

CELOTNI ODHODKI 24.971.059 25.970.777 24.401.877 93,96 

Stroški blaga, materiala in storitev 5.951.193 6.309.486 5.186.686 82,20 

Stroški dela 17.923.622 17.952.875 18.292.132 101,89 

Drugi stroški in odhodki 1.096.244 1.708.416 923.059 54,03 

PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ 
(pred obdavčitvijo) 

-14.312 -1.607.635 331.684 - 

 
Kot je iz povzetkov izkazov prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu obračunskega in 
denarnega toka razvidno, UP načrtuje presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku v višini 
658.416 EUR in po obračunskem toku v višini 331.684 EUR. Pri načrtovanju prihodkov in stroškov so 
bili upoštevani ukrepi v skladu s sprejetim sanacijskim načrtom.  
 
 
 

Prof. dr. Dragan Marušič, rektor 
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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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4.1. 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
1
 

Funkcija Nosilec 

Rektor UP Prof. dr. Dragan Marušič 

Prorektorica za študijske zadeve UP Doc.  dr. Sonja Rutar 

Prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP Izr. prof. dr. Boris Kavur 

Prorektor za ekonomiko in finance UP Prof. dr. Rok Strašek 

Glavni tajnik UP Danijel Božič 

 
ORGANI UNIVERZE

2
 

Tabela 2: Organi 

Organ Člani 

Rektor UP
3
  Prof. dr. Dragan Marušič 

Senat UP
4
 Prof. dr. Dragan Marušič (rektor UP), prof. dr. Irena Lazar (UP FHŠ), izr. prof. dr. Nives Zudič 

Antonič (UP FHŠ), izr. prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin (UP FHŠ), izr. prof. dr. Matjaž Novak (UP 
FM), izr. prof. dr. Viktorija Florjančič (UP FM), doc. dr. Elizabeta Zirnstein (UP FM), izr. prof. dr. 
Klavdija Kutnar (UP FAMNIT), prof. dr. Bojan Kuzma (UP FAMNIT), izr. prof. dr. Dunja Bandelj 
(UP FAMNIT), prof. dr. Mara Cotič (UP PEF), izr. prof. dr. Bogdana Borota (UP PEF), doc. dr. 
Sonja Rutar (UP PEF), izr. prof. dr. Janez Mekinc (UP FTŠ Turistica), izr. prof. dr. Helena Nemec 

                                                      
1
 Novoizvoljeni rektor , ki je nastopil funkcijo 23. 11. 2015, je imenoval naslednje prorektorje, ki so funkcijo nastopili dne 26. 11. 

2015: 
‐ doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve UP, 
‐ izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP, 
‐ prof. dr. Rok Strašek, pprorektor za ekonomiko in finance UP. 
Danijel Boži je funkcijo glavnega tajnika nastopil s sklepom rektorja nastopil  dne 15. 1. 2016. 
2
 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. 
3
 Novoizvoljeni rektor je nastopil mandata 23. 11. 2015 za dobo štirih let. 

4
 Senat Univerze na Primorskem se je v novi sestavi (četrti mandat) konstituiral 23. 9. 2015 za dobo štirih let. 
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Organ Člani 

Rudež (UP FTŠ Turistica), doc. dr. Irena Weber (UP FTŠ Turistica), izr. prof. dr. Nejc Šarabon 
(UP FVZ), doc. dr. Boštjan Žvanut (UP FVZ), doc. dr. Maša Černelič Bizjak (UP FVZ), prof. dr. 
Rado Pišot (UP ZRS), prof. dr. Lenart Škof (UP ZRS), izr. prof. dr. Mateja Sedmak (UP ZRS), izr. 
prof. dr. Vito Vitrih (UP IAM), prof. dr. Andrej Brodnik (UP IAM), prof. dr. Tomaž Pisanski (UP 
IAM), g. Boštjan Lešnik, predsednik ŠS UP (član ŠS UP FHŠ), Peter Cividini Peloza (predsednik 
SŠ UP FHŠ), g. Matej Kekič, član ŠS (predsednik ŠS UP FM), g. Martin Senič, član ŠS UP (član 
ŠS UP FAMNIT), g. Andrej Gobina (član ŠS UP FM), g. Nassim Djaba, član ŠS UP (član ŠS UP 
FTŠ-Turistica), g. Armin Nuhić , član ŠS UP (predsednik SŠ UP FVZ) 

Upravni odbor UP Doc. dr. Igor Stubelj, predsednik (predstavnik UP), prof. dr. Metka Tekavčič (predstavnica 
ustanovitelja), mag. Jerko Bartolić (predstavnik ustanovitelja), Iztok Žigon (predstavnik 
ustanovitelja), Vojko Čok (predstavnik delodajalcev), doc. dr. Marko Orel (predstavnik UP), 
Martina Kovačič Kuzmić (predstavnica UP), doc. dr. Tina Štemberger (predstavnica UP), Seit 
Demiri (predstavnik študentov UP) 

Študentski svet UP Boštjan Lešnik, predsednik ŠS UP (ŠS UP FHŠ), Nassim Djaba, podpredsednik ŠS UP (UP 
FTŠ-Turistica), Peter Cividini Peloza (UP FHŠ), Matej Kekič (UP FM), Andrej Gobina (UP FM), 
Martin Senić (UP FAMNIT), Marko Rajković (UP FAMNIT), Alja Dobnik (UP PEF), Daša Vukanac 
(UP PEF), Boris Revo (UP FTŠ-Turistica), Armin Nuhić (UP FVZ), Anja Hartman (UP FVZ) 

 
POSVETOVALNA IN DELOVNA TELESA ORGANOV UNIVERZE 

Tabela 3: Posvetovalna telesa rektorja 

Posvetovalno telo Člani 

Kolegij rektorja UP Prof. dr. Dragan Marušič, rektor UP 

Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve UP 

Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovano in razvojno delo UP 

Prof. dr. Rok Strašek, prorektor za ekonomiko in finance UP 

Danijel Božič, glavni tajnik UP 

Kolegij dekanov in 
direktorjev članic UP 

Prof. dr. Dragan Marušič, rektor UP 

Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve UP 

Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovano in razvojno delo UP 

Prof. dr. Rok Strašek, prorektor za ekonomiko in finance UP 

Izr. prof. dr. Andreja Kutnar, v.d. dekanje UP Fakultete za grajeno okolje 

Prof. dr. Irena Lazar Dekanja UP Fakultete za humanistične študije  

Prof. dr. Matjaž Novak, dekan UP Fakultete za management 

Izr. 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
5
  

Izr. prof. Nejc Šarabon, v.d.  dekana UP Fakultete za vede o zdravju
6
 

Prof. dr. Rado Pišot, direktor UP Znanstveno-raziskovalnega središča 

Izr. prof. dr. Vito Vitrih, direktor UP Inštitut Andrej Marušič 

Mag. Petruša Miholič, direktorica UP Univerzitetne knjižnice 

Viljem Tisnikar, direktor UP Študentskih domov 

Svet zaupnikov UP V mirovanju. 

Tabela 4: Delovna telesa Senata 

Komisija Senata Predsednik/-ca 

Komisija za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem (KIN 
UP) 

Prof. dr. Maja Čemažar (UP FVZ) 

Komisija za študijske zadeve Univerze na Primorskem (KŠZ 
UP) 

Doc. dr. Sonja Rutar (prorektorica za študijske zadeve) 

Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo 
Univerze na Primorskem (KZRD UP) 

Izr. prof. dr. Boris Kavur (prorektor za znanstveno-
raziskovalno in razvojno delo UP) 

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje 
Univerze na Primorskem (KMMS UP) 

Doc. dr. Majda Šavle (UP FVZ) 

Komisije za študentske zadeve Univerze na Primorskem Izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič (UP FHŠ)  

                                                      
5
 Z odstopom prof. dr. Darje Barlič Magajne je dne 1. 5. 2016 na funkcijo vršilca dolžnosti dekana UP FVZ nastopil izr. prof. dr. 

Nejc Šarabon.  
6
  Funkcijo vršilke dolžnosti dekana UP FTŠ-Turistica je od 4. 1. 2016 do 31. 5. 2016 opravljala izr. prof. dr. Aleksandra 

Brezovec. Na funkcijo vršilke dolžnosti je bila imenovana zaradi odhoda v pokoj tedanjega dekana prof. dr. Antona Gosarja. 
Dne 1. 6. je na funkcijo dekana UP FTŠ-Turistica nastopil izr. prof. dr. Janez Mekinc.  
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Komisija Senata Predsednik/-ca 

(KŠTZ UP) 

Komisija za pritožbe kandidatov za vpis v študijske programe 
Univerze na Primorskem (KP UP) 

Doc. dr. Sonja Rutar (prorektorica za študijske zadeve) 

Disciplinska komisija Univerze na Primorskem (DK UP) Izr. prof. dr. Danila Djokić (UP FM) 

Komisija za tutorstvo Univerze na Primorskem (KT UP) Doc. dr. Suzana Laporšek (UP FM) 

Komisija za prošnje in vprašanja v prijavnem postopku za 
vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov Univerze 
na Primorskem (KPV UP) 

Izr. prof. Boštjan Žvanut (UP FVZ) 

Komisija za etična vprašanja Univerze na Primorskem (KEV 
UP) 

Komisija se v novem mandatu še ni konstituirala. 

Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti 
izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na 
Univerzi na Primorskem (KSSK UP) 

Doc. dr. Sonja Rutar (prorektorica za študijske zadeve) 

Statutarna komisija Univerze na Primorskem (KOST UP) Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler (UP FHŠ) 

Tabela 5: Delovna telesa Upravnega odbora 

Komisije Upravnega odbora Predsednik/-ca 

Komisija za spremljanje izvajanja pravilnika o prispevkih in 
vrednotenju stroškov Univerze na Primorskem 

Barbara Morato (predstavnica rektorata) 

Statutarna komisija Univerze na Primorskem (KOST UP) Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler (UP FHŠ) 

 
UNIVERZITETNI CENTRI

7
 

Tabela 6: Univerzitetni centri 

Organizacijska / infrastrukturna enota   Predstojnik/-ca /  Vodja 

Center za obštudijske dejavnosti Univerze na Primorskem 
(COD UP)

8
 

Blaž Čeklić 

Karierni center Univerze na Primorskem, center za 
vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo

9
 

Danijel Bandelj
10

 

Center za gastronomijo in kulturo vina Univerze na 
Primorskem (CGKV UP) 

Doc. dr. Aleš Gačnik 

Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem 
(CRPZ UP) 

Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-
raziskovalno in razvojno delo 

Center za umetnost in oblikovanje Univerze na Primorskem 
(CUO UP) 

/ (predstojnik v imenovanju) 

Univerzitetni center Konfucijeva učilnica Koper (KUK) Doc. dr. Neva Čebron 

Založba Univerze na Primorskem (ZUP)
11

 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 Dekan/Direktor 
Prodekan/pomočnik 

direktorja 
Tajnik 

Visokošolski zavodi 

Fakulteta za grajeno okolje 
(UP FGO)

 
 

Izr. prof. dr. Andreja Kutnar, 
v.d. dekana 

/ / 

Fakulteta za humanistične 
študije (UP FHŠ) 

Prof. dr. Irena Lazar, 
dekanja 

Prof. dr. Aleksander Panjek, 
prodekan za znanstveno-

Ana Poljak, tajnik 

                                                      
7
 Ukinjeni so bili naslednji centri: 
‐ Center za mednarodno sodelovanje (CMS UP), 
‐ Center za avdiovizualno kulturo (CAK UP), 
‐ Podiplomska šola (POŠ UP), 
‐ Katedra za večjezičnost in medkulturnost (KVM), 
‐ Katedra za trženje in tržno komuniciranje (KTTM), 
‐ Katedra za podjetništvo (KP). 
8
 Ustanovljen na 6. redna seja Senata UP z dne 23. 3. 2016.  

9
 Ustanovljen na 6. redna seja Senata UP z dne 23. 3. 2016. 

10
 Nadomeščanje zaposlene Blanke Palčič na porodniškem dopust. 

11
 Ustanovljena 6. redna seja Senata UP z dne 23. 3. 2016. 
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Članica UP Dekan/Direktor 
Prodekan/pomočnik 

direktorja 
Tajnik 

raziskovalno delo (21. 6. 
2016)

 12
 

Doc. dr. Miha Koderman, 
prodekan za mednarodno 
sodelovanje in razvoj (21. 6. 
2016)

13
 

Doc. dr. Gregor Kovačič, 
prodekan za študijske 
zadeve 

Izr. prof. dr. Nives Zudič 
Antonič, prodekanja za 
študentske zadeve  

Fakulteta za management 
(UP FM) 

Prof. dr. Matjaž Novak, 
dekan 

Doc. dr. Elizabeta Zirnstein, 
prodekanja za izobraževanje 
– študijski programi 1. 
stopnje  

Doc. dr. Igor Stubelj, 
prodekan za izobraževanje – 
študijski programi 2. stopnje  

Doc. dr. Suzana Laporšek, 
prodekanja za 
znanstvenoraziskovalno 
delo 

/ 

Fakulteta za matematiko, 
naravoslovje in informacijske 
tehnologije (UP FAMNIT) 

Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, 
dekanja 

Izr. prof. dr. Dunja Bandelj, 
prodekanja za študijske 
zadeve

14
 

Doc. dr. Marko Orel, 
prodekan za znanstveno-
raziskovalno delo 

Nataša Vraneš, tajnik 

Pedagoška fakulteta (UP 
PEF) 

Prof. dr. Mara Cotič, dekanja Izr. prof. dr. Bogdana 
Borota, prodekanja za 
umetniško delo 

Doc. dr. Darjo Felda, 
prodekan za študijske 
zadeve 

Izr. prof. dr. Dejan Hozjan, 
prodekan za znanstveno-
raziskovalno delo in 
doktorski študij

15
 

Prof. dr. Andreja Istenič 
Starčič, prodekanja za 
mednarodno sodelovanje

16
 

Prof. dr. Jurka Lepičnik 
Vodopivec, prodekanja za 
študentske zadeve

17
 

Izr. prof. dr. Sonja Starc, 
prodekanja za založništvo 

Tanja Marsič, tajnik 

Fakulteta za turistične 
študije – Turistica (UP FTŠ – 

Izr. prof. dr. Janez Mekinc
18

 Izr. prof. dr. Aleksandra 
Brezovec, prodekanja za 

Ingrid Kocjančič, tajnik 

                                                      
12

 Prof. dr. Aleksander Panjek je bil na funkcijo prodekana za znanstveno-raziskovalno delo imenovan 20. 6. 2016 in je 
nadomestil doc. dr. Gregorja Pobežina. 
13

 Doc. dr. Miha Koderman je bil na funkcijo prodekana za mednarodno sodelovanje in razvoj imenovan 20. 6. 2016 in je 
nadomestil izr. prof. dr. Boruta Klabjana. 
14

 Izr. prof. dr. Dunja Bandelj je funkcijo prodekanja za študijske zadeve nastopila 5. 3. 20126 in je nadomestila izr. prof. dr. 
Martin Milanič.  
15

 Prodekan opravlja funkcijo od 30. januarja 2016 dalje.  
16

 Prodekanja opravlja funkcijo od 30. januarja 2016 dalje. 
17

 Do 29. januarja 2016 je funkcijo prodekanje za študentske zadeve opravljala izr. prof. dr. Vida Medved Udovič, 30. januarja 
2016 pa jo je prevzela prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, ki je pred tem opravljala funkcijo Prodekanje za znanstveno-
raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje. 
18

 Izr. prof. dr. Janez Mekinc je funkcijo dekana nastopil dne 1. 6. 2016 in imenoval naslednje prodekane: 
‐ izr. prof. dr. Aleksandro Brezovec, prodekanja za študijsko dejavnost, ki je nadomestila izr. prof. dr. Gordano Ivankovič, 

prodekanjo za študijsko dejavnost, 
‐ izr. prof. dr. Gorazda Sedmaka, prodekan za znanstveno raziskovalno delo, ki je nadomestil izr. prof. dr. Igorja Jurinčiča, 

prodekana za znanstveno-raziskovalno dejavnost, 
‐ doc. dr. Dejan Križaj, prodekan za mednarodno in razvojno sodelovanje. 
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Članica UP Dekan/Direktor 
Prodekan/pomočnik 

direktorja 
Tajnik 

Turistica) študijsko dejavnost 

Izr. prof. dr. Gorazd 
Sedmak, prodekan za 
znanstveno-raziskovalno 
dejavnost  

Doc. dr. Dejan Križaj, 
prodekan za mednarodno in 
razvojno sodelovanje 

Fakulteta za vede o zdravju 
(UP FVZ) 

Izr. prof. dr. Nejc Šarabon, 
v.d. dekana

19
 

Izr. prof. dr. Mihaela 
Jurdana, prodekanja za 
študijske zadeve 

Helena Skočir, pred., 
prodekanja za študentske 
zadeve 

Doc. dr. Zala Jenko 
Pražnikar, prodekan za 
raziskovanje in mednarodno 
sodelovanje 

Nela Rajčič Panger 

Raziskovalna zavoda 

Znanstveno-raziskovalno 
središče (UP ZRS)

20
 

Prof. dr. Rado Pišot, direktor Prof. dr. Egon Pelikan, 
pomočnik direktorja za 
področje humanistike  

Prof. dr. Lenart Škof, 
pomočnik direktorja za 
področje družboslovja 

Izr. prof. dr. Boštjan 
Šimunič, pomočnik direktorja 
za področje naravoslovja 

Mateja Krmelj 

Inštitut Andrej Marušič (UP 
IAM) 

Izr. prof. dr. Vito Vitrih, 
direktor 

Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, 
pomočnica direktorja za 
področje znanstveno-
raziskovalnega dela; dr.  

Izr. prof. dr. Andreja Kutnar, 
pomočnica direktorja za 
področje mednarodnega 
sodelovanja;  

Doc. dr. Marko Orel, 
pomočnik direktorja za 
finančno področje. 

Manca Drobne
21

 

Drugi zavodi 

Študentski domovi (UP ŠD) Viljem Tisnikar, direktor / Mariza Škrlj
22

  

Univerzitetna knjižnica (UP 
UK) 

Asist. mag. Petruša Miholič, 
direktorica 

/ / 

Pridruženi članici 

Fakulteta za dizajn (FD)
 
 Miha Matičič, direktor 

Izr. prof. Nada Rožmanec 
Matičič, v.d. dekanje 

Prof. ddr. h.c. Nikolaj Torelli, 
prodekan za študijske 
zadeve  

Izr. prof. dr. Jasna Hrovatin, 
prodekanja za znanstveno 
dejavnost 

Doc. Petra Bole, MA, v.d. 
prodekanje za umetniško 
dejavnost 

Mag. Veronika Gruden, 
prodekanja za kakovost in 
družbeno odgovornost 

Manca Simčič 

                                                      
19

 Izr. prof. dr. Nejc Šarabon je funkcijo dekana nastopil dne 1. 5. 2016 in imenoval naslednje prodekane: 
‐ izr. prof. dr. Mihaelo Jurdana, prodekanjo za študijske zadeve, 
‐ Heleno Skočir, pred., prodekanjo za študentske zadeve, ki je nadomestila doc. dr. Zalo Jenko Pražnikar, 
‐ doc. dr. Zalo Jenko Pražnikar, prodekanjo za raziskovanje in mednarodno sodelovanje, ki je nadomestila prof. dr. Petra 

Rasporja. 
20

 V postopku izstopa iz UP. 
21

 Nadomeščanje zaposlene Martine Marušič Kos na porodniškem dopust. 
22

 Nadomeščanje zaposlene Višnje Krečič na porodniškem dopustu. 
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Članica UP Dekan/Direktor 
Prodekan/pomočnik 

direktorja 
Tajnik 

Doc. mag. Jasna Kralj 
Pavlovec, prodekanja za 
mednarodno dejavnost 

Ortopedska bolnišnica 
Valdoltra (OBV)

 
 

Dr. med., spec. ortoped 
Radoslav Marčan, direktor 

Nada Zajec, univ. dipl. 
ekon., pomočnica direktorja 
za poslovno upravno 
področje 

Mag. Mira Šavora, univ. dipl. 
soc., dipl. m.s., pomočnica 
direktorja za področje 
zdravstvene nege 

Prof. dr. Ingrid Milošev, univ. 
dipl. inž. kem., pomočnica 
direktorja za znanstveno-
raziskovalno in pedagoško 
področje 

Lilijana Vouk-Grbac, univ. 
dipl. inž. živil. tehnol., QSM, 
pomočnica direktorja za 
področje kakovosti 

/ 

 
ZAPOSLENI 

Tabela 8: Število zaposlenih oseb v obdobju od 2010-2015 

Plačna 
skupina 
(število) 

2010 2011 
Indeks 
11/10 

2012 
Indeks 
12/11 

2013 
Indeks 
13/12 

2014 
Indeks 
14/13 

2015 
Indeks 
15/14 

Indeks 
15/10 

a b b/a c c/b d d/c e e/d f f/e f/a 

B  11 9 81,82 9 100,00 10 111,11 9 90,00 10 111,11 90,91 

D 317 328 103,47 319 97,26 333 104,39 329 98,80 345 104,86 108,83 

H 159 191 120,13 181 94,76 166 91,71 162 97,59 156 96,30 98,11 

J  218 224 102,75 214 95,54 223 104,21 221 99,10 220 99,55 100,92 

SKUPAJ 705 752 106,67 723 96,14 732 101,24 721 98,50 731 101,39 103,69 

Tabela 9: Število zaposlenih oseb z ekvivalentom polnega delovnega časa (FTE) v obdobju od 2010-2015 

Plačna 
skupina 
(FTE) 

2010 2011 
Indeks 
11/10 

2012 
Indeks 
12/11 

2013 
Indeks 
13/12 

2014 
Indeks 
14/13 

2015 
Indeks 
15/14 

Indeks 
15/10 

a b b/a c c/b d d/c e e/d f f/e f/a 

B  11,10 9,9 89,19 11,60 117,17 10,35 89,22 10,35 100,00 10,95 105,80 98,65 

D 231,39 246 106,31 245,40 99,76 256,86 104,67 266,90 103,91 278,02 104,17 120,15 

H 121,15 152,80 126,12 135,63 88,76 119,02 87,75 114,84 96,49 105,1 91,52 86,75 

J  216,10 220,43 102,00 211,60 95,99 213,45 100,87 215,81 101,11 213,85 99,09 98,96 

SKUPAJ 579,70 629,1 108,52 604,22 96,05 599,68 99,25 607,90 101,37 607,92 100,00 104,87 

 
 

4.2. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST IN VSEŽIVLJENSKO UČENJE 
 
Univerza na Primorskem v proces posodabljanja obstoječih oziroma oblikovanja novih, sodobnih 
študijskih programov vključuje uporabnike znanj in v sodelovanju z akterji okolja 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 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 10: Študijska področja 

Članica Študijsko področje po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja  KLASIUS-P
 

UP FGO (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo 

UP FHŠ (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (geografija, jeziki in književnosti, zgodovina), (21) 
umetnost, (22) humanistika, (31) družbene vede 
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Članica Študijsko področje po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja  KLASIUS-P
 

UP FM (31) družbene vede, (34) poslovne in  upravne vede, (38) pravne vede 

UP FAMNIT (31) družbene vede (psihologija), (42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48) 
računalništvo, (52) tehnika, (62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, (81) osebne storitve, (85) varstvo 
okolja 

UP PEF (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, (21) umetnost 

UP FTŠ Turistica (81) osebne storitve 

UP FVZ (72) zdravstvo 

 

Tabela 11: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov (na dan 31.12.2015) 

UP 
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Skupaj 32 26 8 7 40 33 

Tabela 12: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov (na dan 31.12.2015) 

UP 

MAG, 2. stopnja DR, 3. stopnja SKUPAJ 
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Skupaj 36 30 15 11 51 41 

Tabela 13: Študijski programi, ki se v študijskem letu 2015/2016 izvajajo v tujem jeziku  

Vrsta študijskega programa Število Ime študijskega programa 

1. stopnja (univerzitetni program) 1 Matematika (UP FAMNIT) 

2. stopnja 0 / 

3. stopnja 1 Matematične znanosti (UP FAMNIT) 

SKUPAJ 2  

 
Študenti in diplomanti 

Tabela 14: Število vpisanih študentov  v študijskem letu 2015/2016 (na dan 30. 10. 2015) 

 

Redni Izredni Skupaj 

Vsi 
vpisani 

Vsi brez 
absolventov 

Vsi vpisani 
Vsi brez 

absolventov 
Vsi vpisani 

Vsi brez 
absolventov 

SKUPAJ VPISANI 4.278 3.410 1.067 868 5.345 4.278 

Dodiplomski študijski programi 3.091 2.611 875 737 3.966 3.348 

visokošolski strokovni študijski program 
(sprejet pred 11. 6. 2004) 

/ / 1 0 1 0 

visokošolski strokovni študijski programi 1. 
stopnje 

1.561 1.305 873 737 2.434 2.042 

univerzitetni študijski programi 1. stopnje 1.530 1.306 1 0 1.531 1.306 

Podiplomski študijski programi 1.187 799 192 131 1.379 930 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 1.187 799 94 59 1.281 858 

Doktorski študijski programi 3. stopnje   98 72 98 72 

 
Vpisani tuji študenti v študijskem letu 2015/2016 

Tabela 15: Število vpisanih tujih študentov (na dan 30. 10. 2015) 

Vrsta študijskega programa Število vpisanih tujih študentov Delež 

Dodiplomski študijski programi 1. stopnje  221 5,6 % 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 47 3,7 % 
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Vrsta študijskega programa Število vpisanih tujih študentov Delež 

Doktorski študijski programi 3. stopnje 16 16,3 % 

SKUPAJ 284 5,3 % 

Tabela 16: Število diplomantov na Univerzi na Primorskem v letu 2015 

Skupaj  
Dodiplomski 

študijski programi 
Magistrski študijski 
programi 2. stopnje 

Magistrski študijski 
programi, sprejeti 

pred 11.6.2004 

Doktorski študijski 
programi 3. stopnje 

in doktorski 
študijski programi, 

sprejeti pred 
11.6.2004 

1.020 778 180 34 28 

 
Dislocirane enote članice 
 
Nekatere pedagoške članice UP v študijskem letu 2015/2016 izvajajo študijske programe tudi na 
dislociranih enotah, in sicer: 
- UP FM v Celju in Škofji Loki, 
- UP PEF v Ljutomeru, Slovenskih Konjicah in na Ptuju, 
- UP FTŠ Turistica v Ljubljani, 
- UP FVZ v Novi Gorici.  
 
 
Programi vseživljenjskega učenja 
 
S ciljem razvoja kakovostne ponudbe vseživljenjskega učenja, prenosa dobrih praks med članicami 
UP ter intenzivnejšega sodelovanja z družbenim okoljem, je univerza v letu 2012 sprejela pravila in 
vzpostavila mrežni sistem vseživljenjskega učenja. V okviru slednjega izdaja UP 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, 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, tabori, 
okrogle mize 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 UP. 
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4.3. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 
 
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja 

Tabela 17: Raziskovalne skupine 

Šifra ARRS Ime raziskovalne skupine Raziskovalna področja 

Število 
registriranih 

raziskovalcev na 
dan  

31. 12. 2015 

1822-001 Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ 
5.00.00 Družboslovne vede  

6.00.00 Humanistične vede 
44 

7097-001 
Inštitut za raziskovanje in svetovanje v 
managementu 

5.04.00 Družboslovne vede / Upravne in 
organizacijske vede 

5.02.00 Družboslovne vede / Ekonomija 

5.05.00 Družboslovne vede / Pravo 

66 

2790-001 Raziskovalna skupina UP FAMNIT 

1.01.00 Naravoslovno-matematične vede 
/ Matematika 

2.07.00 Tehniške vede / Računalništvo in 
informatika 

110 

2158-001 Inštitut za edukacijske vede 5.00.00 Družboslovne vede 67 

1718-001 Turizem 

5.02.00 Družboslovne vede / Ekonomija 

5.02.02 Družboslovne vede / Ekonomija / 
Poslovne vede 

46 

2413-001 Raziskovalna skupina UP FVZ 
3.00 Medicinske vede; 5.00 
Družboslovne vede  

34 

1510-002 Inštitut za družboslovne študije 
6.00.00 Humanistične vede  

5.00.00 Družboslovne vede 
14 

1510-004 Inštitut za biodiverzitetne študije 
1.03.00 Naravoslovno-matematične vede 
/ Biologija    10 

1510-005 Inštitut za dediščino Sredozemlja 
6.00.00 Humanistične vede  

7.00.00 Interdisciplinarne raziskave 
3 

1510-006 Inštitut za jezikovne študije 
6.05.00 Humanistične vede / Jezikoslovje 

5.00.00 Družboslovne vede 
7 

1510-007 Inštitut za kineziološke raziskave 

5.10.00 Družboslovne vede / Šport 

5.01.00 Družboslovne vede / Vzgoja in 
izobraževanje  

16 

1510-008 Inštitut za zgodovinske študije  

6.01.00 Humanistične vede / 
Zgodovinopisje  

6.00.00 Humanistične vede 

17 

1510-010 Pravni inštitut  5.05.00 Družboslovne vede / Pravo 0 

1510-011 Inštitut za filozofske študije  
6.10.00 Humanistične vede / Filozofija  

6.11.00 Humanistične vede / Teologija 
6 

1510-012 Inštitut za oljkarstvo 

4.03.07 Biotehniške vede / Rastlinska 
produkcija in predelava / Tehnologija živil 
rastlinskega izvora  

1.04.05 Naravoslovno-matematične vede 
/ Kemija / Analizna kemija  

4.06.05 Biotehniške vede / Biotehnologija 
/ Rastlinska biotehnologija  

11 

1669-001 Raziskovalna skupina UP IAM 

1.00.00 Naravoslovno-matematične vede 

3.00.00 Medicinske vede  

4.00.00 Biotehniške vede  

7.00.00 Interdisciplinarne raziskave 

77 

SKUPAJ 528 

 
Raziskovalni programi in projekti 

Tabela 18: Raziskovalni programi 

Šifra ARRS Naslov 
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Šifra ARRS Naslov 

Matični raziskovalni programi 

P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger 

P1-0386 Varstvena biologija od molekul do ekosistema 

P3-0384 Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora 

P5-0049 Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja 

P5-0381 Kineziologija za kakovost življenja 

P6-0272 Sredozemlje in Slovenija 

P6-0279 Območja kulturnega stika v integracijskih procesih 

Raziskovalni programi v soizvajanju 

P1-0294 
Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji 
ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju 

P2-0250 Metrologija in biometrični sistemi 

P2-0266 Management izdelovalnih Tehnologij za trajnostni razvoj 

P3-0003 Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev 

P4-0092 Zdravje živali, okolje in varna hrana 

P5-0367 Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi 

P6-0243 Azijski jeziki in kulture 

P6-0400 Družbena pogodba v 21. stoletju: historično-sociološki, filozofsko-etični in izobraževalno-pedagoški vidiki 

Tabela 19: Nacionalni projekti 

Vrsta raziskovalnega projekta 
Leto 2015 Leto 2016 

Skupaj Matični Partnerski Skupaj Matični Partnerski 

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI 36* 25 11 40* 18 22 

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI 5 5 - 6 6 - 

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI 6 5 1 3 2 1 

PROJEKTI CRP 6 3 3 8 3 5 

SKUPAJ 53 38 15 57 29 28 

 
Opomba: * Med temeljne projekte so vključeni tudi mednarodni projekti, ki jih sofinancira ARRS v okviru mednarodnega 
sodelovanja (projekti ESF, ERC in OTKA). 

 
V letu 2016 bomo glede na dobljene projekte na razpisih ARRS v letu 2015 izvajali: 1 infrastrukturni 
program, 15 raziskovalnih programov, 36 temeljnih projektov, 3 aplikativne projekte, 6 podoktorskih 
projektov, 8 projektov CRP in usposabljali 29 mladih raziskovalcev. V okviru mednarodnih projektov, ki 
jih sofinancira ARRS bomo izvajali 3 prilagojene projekte v okviru komplementarne sheme za prijave 
projektov na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) in 1 skupni madžarsko-slovenski projekt 
pri OTKA kot vodilni agenciji. 
 
V letu 2016 načrtujemo naslednje prijave na javne razpise in pozive ARRS:  
- nacionalni: javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij, javni poziv za 

dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom, javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih 
projektov za leto 2017, javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega 
programa »CRP 2016«, javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov za 
naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje 
financiranja, javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in javni 
razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letih 2017 in 2018;  

- mednarodno sodelovanje: javni razpisi za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med RS in državami podpisnicami bilateralnih sporazumov, javni razpis za sofinanciranje 
aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, javni razpis za sofinanciranje delovanja v 
mednarodnih znanstvenih združenjih, javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo prilagojenih 
projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta 
(ERC), javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov 
pri OTKA kot vodilni agenciji (Lead agency), javni poziv  slovenskim raziskovalcem za prijavo 
skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency), javni poziv 
slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih avstrijsko-slovenskih projektov avstrijski FWF kot 
vodilni agenciji (Lead agency). 
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Tabela 20: Mladi raziskovalci 

Število mladih raziskovalcev v letu 
2016 

29 
Število mladih raziskovalcev, ki je 
usposabljanje zaključilo v letu 2015 

11 

 
Poleg navedenih nacionalnih projektov se izvajajo različni projekti v sodelovanju z gospodarstvom, 
lokalnimi skupnostmi in drugimi uporabniki znanja. V letu 2015 smo skupno izvajali 77 projektov z 
lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja. V letu 2016 načrtujemo izvajanje 
73 projektov (od teh UP ZRS 33) z lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja. 

Tabela 21: Projekti v sodelovanju z drugimi uporabniki znanja (gospodarstvo, lokalne skupnosti itd.) 

Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi 
uporabniki (gospodarstvo, lokalne 
skupnosti, itd.) 

Leto 2015 Leto 2016 Leto 2016 UP ZRS 

Lokalne skupnosti 5 1 3 

Gospodarstvo 40 30 15 

Drugi zavodi, ministrstva ustanove, društva in 
drugi uporabniki znanja 

32 9 15 

Skupaj 77 40 33 

 
V letu 2015 smo izvajali skupno 57 mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov (šteti Erasmus+ 
projekti). V letu 2016 bomo skupno izvajali 44 projektov (od tega UP ZRS 16). 

Tabela 22: Mednarodni projekti s področja raziskovanja 

Vrsta mednarodnega 
projekta* 

UP UP ZRS 

Leto 2015 Leto 2016 Leto 2015 Leto 2016 

S M P S M P S M P S M P 

Program Finančnega 
mehanizma EGP 2009–2014 
in Norveški finančni 
mehanizem 2009-2014 

3 1 2 3 1 2 1 0 1 1 0 1 

Jadranski čezmejni program 
IPA 2007-
2013/Transnacionalno 
sodelovanje 

3 0 3 1 0 1 4 0 4 2 0 2 

Evropska vesoljska agencija 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Program čezmejnega 
sodelovanja SLO-ITA 2007-
2013/ Program čezmejnega 
sodelovanja SLO-ITA 2014-
2020 

6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Program čezmejnega 
sodelovanja SLO-HR 2007-
2013/ Program čezmejnega 
sodelovanja SLO-HR 2014-
2020 

6 3 3 1 1 0 3 0 3 0 0 0 

The Alpine Space programme 
2014-2020/Transnacionalno 
sodelovanje 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Horizon 2020 1 1 0 4 1 3 2 0 2 2 0 2 

FP7 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

EC DG 2 0 2 2 0 2 4 2 2 2 1 1 

Competitiveness and 
Innovation Framework 
Programme (CIP)/Program za 
konkurenčnost in inovacije 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

ERA - NET + 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 

Drugi programi / razpisi 2 0 2 5 1 4 3 0 3 5 0 5 

Erasmus+ 6 0 6 7 0 7 2 1 1 0 0 0 

SKUPAJ 36 6 30 28 5 23 20 3 17 16 1 15 

 
V letu 2016 načrtujemo 97 prijav (od tega UP ZRS 11) v naslednje mednarodne programe: Horizon 
2020, strukturni skladi EU, programi teritorialnega sodelovanja: program čezmejnega sodelovanja 
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Slovenija–Italija 2014-2020, Operativni program IPA Slovenija–Hrvaška 2014-2020, Program 
čezmejnega sodelovanja IPA Adriatic, Interreg The Alpine Space Programme, Interreg CENTRAL 
EUROPE Programme idr., ERA.net, programi v okviru generalnih direktoratov EU, drugi mednarodni 
programi oziroma razpise. Načrtujemo, da bomo pridobili 17 projektov (od tega UP ZRS 4). 

 
 

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. 
 
Od ustanovitve do januarja 2016 je UP sklenila 75 mednarodnih sporazumov, izmed katerih sta 2 
multilateralna in 73 bilateralnih. Med slednjimi je 69 sporazumov s tujimi univerzami oziroma 
visokošolskimi institucijami. Pomemben del mednarodnega sodelovanja predstavljajo izmenjave 
študentov, visokošolskih učiteljev in strokovnega osebja, ki jih UP omogoča zlasti v okviru programa 
Erasmus+, programa Evropski gospodarski prostor - Norveški finančni mehanizem (EGP-NFM) in 
znotraj mrež CEEPUS; mobilnost raziskovalcev pa se izvaja predvsem v sklopu bilateralnih projektov. 
UP ima sklenjene sporazume o sodelovanju s 16 slovenskimi institucijami in je vključena v 4 
nacionalna združenja ter 14 mednarodnih mrež oziroma združenj. 
 
Izvajanje študija v tujem jeziku v študijskem letu 2015/2016 

Tabela 23: Študijski programi, ki se izvajajo v tujem jeziku* 

Vrsta študijskega programa Število Ime študijskega programa 

1. stopnja (skupaj) - - 

‐ Univerzitetni program 1 Matematika 

‐ Visokošolski program - - 

2. stopnja - - 

3. stopnja 1 Matematične znanosti 

SKUPAJ 2  

 

Mobilnost študentov in zaposlenih v študijskem letu 2014/2015 

Tabela 24: Število študentov na izmenjavi in delež  mobilnosti v skupnem številu vseh vpisanih študentov   

Vrsta izmenjave Število Delež (%) 

Študenti na izmenjavi v tujini 123 2,1 

Študenti iz tujine na izmenjavi 207 3,6 

Tabela 25: Število zaposlenih* na izmenjavi in delež  mobilnosti v skupnem številu vseh zaposlenih** 

Vrsta izmenjave Število Delež (%) 

Zaposleni na izmenjavi v tujini 108 19,6 

Tuji zaposleni na izmenjavi 160 29 

 
Opombi:  
* Vključene kategorije zaposlenih so visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, raziskovalci in strokovni sodelavci. 
** Upošteva se število vseh zaposlenih v plačnih razredih D in J.  

 
 

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.  
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Večdimenzionalnost sistema kakovosti se odraža v diverzifikaciji instrumentov 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, ki obsega na enotnem sistemu zasnovano poslovodenje 

in kontrole ter notranje revidiranje 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 kakovosti pogojev za študij in kakovosti 
izvedbe študija ; rezultati anketiranja so namenjeni izboljšanju pogojev za študij, izboljšanju 
študijskega procesa ter posodabljanju  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: 
- tutorstvo in svetovanja študentom, 
- karierno svetovanje, ki je namenjeno izboljšanju načrtovanja kariernih poti in profesionalnega 

razvoja že v času študija , uspešnemu zaključevanju študija in učinkovitejšemu zaposlovanju 
diplomantov, 

- obštudijske dejavnosti, ki predstavljajo programe športa, kulture, socialne dejavnosti in 
dodatnega izobraževanja; ki omogočajo pridobivanje dodatnih kompetenc; 

- vključevanje v procese odločanja in upravljanja, ipd.). 
 
 
4.6. OPIS OKOLJA 
 
Univerzo kot institucijo definirajo dejavniki njenega notranjega in zunanjega okolja. Univerza kot sui 
generis je opredeljena kot najvišja stopnja (visokošolskega) izobraževanja v moderni družbi. Univerza 
tudi sama je okolje, ki jo definirajo različni procesi in odnosi med posamezniki, ki vanjo vstopajo in  
drugi pravni subjekti, ki se z njo povezujejo. V svojem okolju je podsistem in obenem sestavni del 
širšega okolja. Kot taka je dovzetna na dejavnike spreminjanja in tudi sama agens 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, tradicije. V svojem obdobju delovanja je 
bistveno zaznamovala razvoj mesta Koper in regijo Južne Primorske. Potekajoča modernizacija 
infrastrukture univerze (gradnja Kampusa Livade in drugi investicijski projekti) pomeni dvig 
raziskovalnih in tehnoloških kapacitet za razvojni 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, 
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- 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 dimezija). 

 
Na področju akademskega sodelovanja v Sloveniji (izvajanje pedagoške dejavnosti, recenzij, 
mentorstvo na doktorskem študiju, nacionalna mobilnost itd.) se UP povezuje s preostalimi tremi 
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), kateri tudi predseduje v 
mandatu 2016-2017. V okviru RK RS slovenske univerze izvajajo različne oblike sodelovanja in 
rešujejo vprašanja skupnega pomena o visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, zakonodaji in 
financiranju univerz, mednarodnem sodelovanju itd. 
 
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 Koper d.d. ter številna druga podjetja in organizacije, v katerih lahko 
študenti opravljajo 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, Svet zaupnikov, Center  za umetnost in 
oblikovanje, Univerzitetni center Konfucijeva učilnica Koper, Center za gastronomijo in kulturo vina 
Univerze na Primorskem, Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo, Center za 
obštudijske dejavnosti UP itd.). 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 
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 velja izpostaviti LEA EBAN European 
Associated Laboratory "Pulsed Electric Fields Applications in Biology and Medicine" in Children's 
Identity and Citizenship European Association (CiCea). 
 
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 z Argentino, Avstrijo, Bosno in Hercegovino, 
Črno Goro, Francijo, Hrvaško, Japonsko, Srbijo, Turčijo in ZDA, ki ga sofinancira ARRS. 
 
 

4.7. PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE 

Tabela 26: Pregled prostorov v uporabi  

Vrsta prostora Število enot* Ocena površin v m
2*

 

Predavalnica/vajalnica 89 5.195,75 

Laboratorij 11 258,40 
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Vrsta prostora Število enot* Ocena površin v m
2*

 

Kabinet  98 1.605,64 

Knjižnica, čitalnica 9 879,12 

Računalniška učilnica in drugi specialni 
prostor 

23 910,08 

Pisarna  148 2.662,49 

Sejna soba, klubski prostor 23 665,70 

Sobe, apartmaji 105 2.275,17 

Drugi notranji prostori (avla, hodnik, 
skladiščni prostor, tehnični prostor, sistemski 
prostor, prostor za čistila) 

283 9.133,76 

Parkirni prostori 109 1.411,60 

Druga zemljišča v uporabi (m2) 3 90,00 (brez stavbnega zemljišča v 
Livadah in Kopru) 

Drugi objekti  (neuporaba) 5 3.650,85 

Tabela 27: Pregled uporabne površine na stavbah in delih stavb 

Uporabna površina Število 

Bruto uporabna površina (v m
2
) 

V lasti in 
brezplačni 
uporabi po 

ZVIS-u (v m
2
) 

V najemu (v m
2
) 

Stavbna 
pravica (v m

2
) 

Stavbe 11 19.764,04 0,00 840,46  

Deli stavb (etažna lastnina) 40 4.251,56 1.370,60 0,00 

Deli stavb (posamezni prostori, v kolikor ni 
etažna lastnina) 

52 1.160,37 5.144,28 0,00 

Zemljišča Kmetijska zemljišča - - - - 

Zemljišča Stavbna zemljišča 50.955,00 (v m
2
)  28.421,00 505,00 22.534,00  

SKUPAJ 
103 in 

50.955,00 m
2
 

53.596,97 7.019,88 23.376,46 

 
Prostorska problematika UP 
 
UP se že od ustanovitve dalje sooča s težavami povezanimi s pomanjkanjem primernih prostorov za 
izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti.  
 
UP FM je na lokaciji Izolska vrata 2, Koper, pridobila dve stavbi na podlagi Pogodbe o brezplačni 
odsvojitvi nepremičnin nekdanje lokacije Srednje tehnične šole Koper št. 3330-15-500162 z dne 9. 11. 
2015. Nepremičnine še niso vpisane v zemljiški knjigi, prav tako še niso v uporabi, saj je treba stavbe 
na njih rekonstruirati in jih obnoviti. Trenutno sta v postopku vpis v zemljiško knjigo ter izdelava Ocene 
izvedljivosti projekta v okviru javno - zasebnega partnerstva, Akta o javno - zasebnem partnerstvu in 
izvedba celotnega postopka konkurenčnega dialoga za izbor zasebnega partnerja za projekt 
»Pridobitev lastniških prostorov za UP FM«. 
 
Članici UP FAMNIT in UP IAM sta v letu 2015 izvajali svojo dejavnost v najetih prostorih. V preteklem 
letu sta za izvajanje svoje dejavnosti pridobili prostore v pritličju objekta Galeb, za katerega je bil s 
sredstvi SVRK in Kohezijskega sklada izpeljan projekt »Nakup in obnova pritličja objekta Galeb – 
raziskovalna dejavnost UP IAM – UP FAMNIT«.  
 
UP PEF deluje v prostorih na Cankarjevi ulici 5 v Kopru. 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 UP. 
 
Za nastanitev študentov je tudi v letu 2015 primanjkovalo študentskih ležišč, zato je UP skupaj z 
lokalnimi partnerji iskala primerne takojšnje rešitve za nastanitev le-teh ter ima v načrtu izgradnjo novih 
bivalnih študentskih kapacitet.  
 
UP FVZ ima pravnomočno uporabno dovoljenje za brezplačno uporabo prostorov na naslovu Polje 42, 
Izola. Etažna lastnina ni urejena, prav tako niso urejena razmerja glede funkcionalnega zemljišča in 
parkirnih prostorov.  
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UP ZRS z dnem 1. 6. 2016 ne bo več najemnik prostorov na naslovu Ulica Giordano Bruno 6 v Izoli 
zaradi selitve v Kampus Livade. UP ZRS bo sicer v letu 2016 še vedno formalni uporabnik najetih 
prostorov na Poljanski cesti 6 v Ljubljani, vendar bo najemnik spremenjen na članico UP FHŠ. Od 1. 
1. 2016 bodo prostore namreč uporabljali raziskovalci, ki so do konca leta 2015 opravljali delo v okviru 
Inštituta za dediščino Sredozemlja (UP ZRS), v letu 2016 pa bodo zaposleni in bodo opravljali delo v 
okviru članice UP FHŠ.  
 
Lastništva in najemi nepremičnin so razvidna iz naslednjih preglednic: Poročilo o izvajanju načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2016, zavihki Lastne stavbe, Lastna zemljišča in Najemi. 
 
 

4.8. PODATKI O SREDSTVIH 
 
Univerza na Primorskem načrtuje za leto 2016 prihodke po obračunskem toku v višini 24.733.561 
EUR. Načrtovani prihodki po obračunskem toku so za 1,52 % višji od realiziranih v letu 2015. Po 
razčlenitvi prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti, načrtujemo za leto 2016  97 % 
prihodkov iz javne službe in 3 % prihodkov iz tržne dejavnosti. 
 
Od načrtovanih 26.281.376 EUR prihodkov po denarnem toku, znašajo prihodki za izvajanje javne 
službe 25.278.967 EUR, prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa 1.002.409 EUR. Celotni 
prihodki so tako v finančnem načrtu za leto 2016 nižji za 5,18 % od realiziranih v letu 2015.   
 
Načrtovana sredstva MIZŠ znašajo 25.278.967 EUR od tega znašajo sredstva po Uredbi  (TSF-Z) 
14.687.477,35 EUR in so višja za 14,21 % glede na preteklo leto, ko je UP po Uredbi prejela sredstva 
v višini 12.860.614,71 EUR.  Načrtovana sredstva ARRS in drugih javnih agencij znašajo 3.214.606 
EUR, sredstva od drugih ministrstev 329.029 EUR, sredstva iz občinskih proračunov pa 40.381 EUR. 
Načrtovana sredstva od prodaje blaga in storitev po ceniku UP (tudi šolnine in vpisnine) znašajo 
3.466.550 EUR, sredstva iz proračuna EU pa 3.466.550 EUR.  
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5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
Univerza na Primorskem deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike 
Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06), 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 le zakonodajo na področju visokega šolstva in 
raziskovanja, kot specifično zakonodajo za področje dela UP. 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). 
 
Pravne podlage: 
- 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 in 109/12), 
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur.l. RS, št. 22/06-UPB1, 112/07, 9/11, 57/12-

ZPOP-1A), 
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZVPI; Uradni list RS, št. 61/06 in 87/11), 
- 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), 
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 

64/12 in 12/13), 
- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10 in 64/12), 
- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list 

RS, št. 46/06), 
- 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 in 17/15), 
- Statut Univerze na Primorskem  (Ur.l. RS, št. 51/15- UPB2), Priloga k Statutu UP (Uradni list RS 

št. 21/11 in 88/15). 
 
Predpisi, ki zadevajo poslovanje Univerze na Primorskem so objavljeni na spletni strani: 
http://star.www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=90. 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4749
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2589
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1964
http://star.www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=90
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6. DOLGOROČNI CILJI IN GLAVNI LETNI CILJI  
 
 

6.1. DOLGOROČNI CILJI 2013-2017  
 

Dolgoročni cilj 
Ukrepi (naloge) za 

dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 

Povečan deleža 
vpisanih študentov v 
1. letnike študijskih 
programov  na UP  

Priprava analize 
trenda vpisa 
študentov v 1. letnik.  

Izvajanje aktivnosti 
povezovanja s 
srednjimi šolami v RS 

Priprava načrta 
promocije in 
učinkovita promocija v 
RS 

Delež prvič vpisanih 
študentov v 1. letnike 

Delež vpisanih s prvo 
prijavo 

2013/2014:  

Odstotni delež 
zasedenosti vpisnih 
mest glede na razpis 
za študijsko leto 
2013/2014 (na dan 
23. 10. 2013): 

1. stopnja (redni): 
1093 (83,4 % vpis 
glede na razpisana 
mesta); 

1. stopnja (izredni): 
278 (88,3 % vpis 
glede na razpisana 
mesta); 

2. stopnja (redni): 593 
(61,1 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

2. stopnja (izredni): 15 
(3,6 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

3. stopnja:35 (24 % 
vpis glede na 
razpisana mesta) 

2016/2017:  

Povečanje 
zasedenosti vpisnih 
mest na vseh 
stopnjah študija 
oziroma ohranjanje 
zasedenosti na 
programih pri katerih 
je le-ta več kot 95 % 

Povečana študijske 
izbirnost med 
članicami UP 

Učinkovita promocija 
izbirnosti med 
članicami, 
predstavitev študijskih 
področij in ponujenih 
predmetov članic 

Študijska izbirnost 
med članicami UP 

2012/2013:  

1 % študentov (1. in 2. 
stopnje) si je v okviru 
izbirnosti izbral vsaj 
en predmet, ki ga 
izvaja druga članica 

2016/2017:  

Izbirnost med 
članicami: 2 % 
študentov (1. in 2. 
stopnje študija) 

Odličnost v 
izobraževanju in 
ponudbi študijskih 
programov – 
inovativni študijski 
programi  

(33. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Povečanje 
sodelovanja med 
članicami UP pri 
razvijanju in izvajanju 
študijskih programov 

Doseganje večje 
interdisciplinarnosti 
univerzitetnega študija 

Število 
interdisciplinarnih 
študijskih programov, 
ki jih oblikuje in izvaja 
več članic UP 

2 študijska programa 
2. stopnje 

4 interdisciplinarni 
študijski programi 

Okrepitev vloge 
diplomantov kot 
ambasadorjev 
univerze 

Ustanovitev Alumni 
kluba UP 

Priprava programa 
dela za Alumni klub 
UP 

Število članov Alumni 
kluba UP 

0 20 % diplomantov UP 
je članov Alumni 
kluba. 

MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 

Spodbujanje 
vključevanja 
zaposlenih v 
programe izmenjave 
(promocija)  

(33. ukrep 
ReNPVŠ11-20)  

Povečanje mobilnosti  
zaposlenih 

Delež (in število) 
visokošolskih učiteljev 
in visokošolskih 
sodelavcev UP na 
izmenjavah v tujini  

2012/2013: 

25 % (85) 

2016/2017: 

28 % 

Delež (in število) 
visokošolskih 
učiteljev, ki koristi 
sobotno leto  

2012/2013: 

1 % (3) 

2016/2017: 

1 % 

Delež (in število) 
strokovnih sodelavcev 
UP na izmenjavah v 
tujini  

2012/2013: 

12 % (27)  

2016/2017: 

15 % 
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Dolgoročni cilj 
Ukrepi (naloge) za 

dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Povečana mobilnost 
tujih visokošolskih 
učiteljev in 
visokošolskih 
sodelavcev na UP 

Povečanje mobilnosti  
tujega pedagoškega 
kadra 

Delež (in delež) tujih 
visokošolskih učiteljev 
in visokošolskih 
sodelavcev na 
izmenjavi na UP 

2012/2013: 

32 % (109) 

2016/2017: 

35 % 

Povečana mobilnosti 
študentov 

Spodbujanje 
vključevanja 
študentov UP v 
programe izmenjave   

Delež (in število) 
študentov, ki del 
študija opravijo v tujini 
v skupnem številu 
vpisanih študentov 

2012/2013: 

1,4 % (93) 

2016/2017:  

2,5 %  

Promocija UP za 
spodbujanje 
vključevanja tujih 
študentov v programe 
izmenjave in širitev 
partnerstev v ta 
namen  

Delež (in število) 
študentov, ki del 
študija opravijo na UP 

2012/2013:  

3,6 % (235) 

2016/2017:  

4,5 % 

Povečan vpisa tujih 
študentov 

Izvedba aktivnosti 
pridobivanja 
najperspektivnejših 
tujih študentov, ki se 
bodo vpisovali na 
študijske programe 
članic UP in se 
vključevali v 
raziskovalno 
dejavnost 

Delež (in število) 
vpisanih tujih 
študentov v skupnem 
številu vpisanih 
študentov 

2013/2014:  

3,3 % (203) 

2017/2018:  

6 % 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

Urejeno normativno 
okolje za priznavanje 
neformalno 
pridobljenega znanja 
in spretnosti  

(33. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Oblikovanje 
postopkov in navodil 
za vrednotenje in 
priznavanje 
neformalno 
pridobljenega znanja 
in spretnosti  

Merila in postopki za 
vrednotenje in 
priznavanje 
neformalno 
pridobljenega znanja 
in spretnosti 

Deloma urejeno 
normativno okolje, ki 
ureja vrednotenje in 
priznavanje 
neformalno 
pridobljenega znanja 
in spretnosti 

Urejeno normativno 
okolje za izvedbo 
postopkov 
vrednotenja in 
priznavanja 
neformalno 
pridobljenega znanja 
in spretnosti 

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

Povečanje števila 
znanstvenih objav s 
podpisom UP v WoS 
na raziskovalca 

Spodbujanje 
objavljanja rezultatov 
raziskovalnega dela  

Število znanstvenih 
objav s podpisom UP 
v WoS na 
raziskovalca UP 

0,4 objave na 
raziskovalca 

0,6 objave na 
raziskovalca 

Povečana mobilnost 
raziskovalcev 

Spodbujanje 
raziskovalnega dela v 
tujini in pridobivanje 
sredstev na ustreznih 
razpisih  

Delež (in število) 
raziskovalcev (D+H), 
ki bodo odšli 
raziskovat v tujino v 
skupnem številu vseh 
raziskovalcev (D+h) 

14 % (71) 35 %  

Okrepitev 
raziskovalnega dela s 
tujim partnerji 

Delež (in število) tujih 
raziskovalcev (D+H), 
ki bodo prišli 
raziskovat na UP v 
skupnem številu vseh 
raziskovalcev (D+h) 

2,4 % (12) 6 %  

Urejen status 
raziskovalca skladno 
z načeli Evropska 
listine za raziskovalce 

Izboljšanje delovnih 
pogojev in povečanje 
privlačnosti 
poklicnega 
znanstveno-
raziskovalnega dela 

Kadrovske strategije 
za raziskovalce 

4 faza: izvedena 
notranja evalvacija 
implementacije 
kadrovske strategije  
za raziskovalce  

Zaključena 
implementacija 
kadrovske strategije 
za raziskovalce in 
opravljena zunanja 
evalvacija s strani 
Evropske komisije  

UMETNIŠKA DEJAVNOST 

Vzpostavljeni pogoji 
za uspešno izvajanje 
umetniške dejavnosti   

Zagotovitev 
materialnih in pravnih 
osnov za ustanovitev 
centra  

NOE
23

 za področje 
umetnosti 

Izvajanje umetniške 
dejavnosti na dveh 
članicah UP (UP PEF 
in UP FHŠ) 

Organiziranost 
področja umetniške 
dejavnosti na ravni 
UP  

                                                      
23

 NOE je okrajšava za notranjo organizacijsko enoto. 
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6. DOLGOROČNI CILJI IN GLAVNI LETNI CILJI 

Dolgoročni cilj 
Ukrepi (naloge) za 

dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Povečanje 
pedagoškega kadra s 
področja umetnosti 

Spodbujanje 
vključevanja 
študentov v center 

Promocija centra 

Sodelovanje z 
zunanjimi institucijami 
s področja umetnosti 

KAKOVOST 

Transparentnost 
generičnih kompetenc 
diplomantov UP 

(3. ukrep ReNPVŠ11-
20) 

Oblikovanje nabora 
generičnih kompetenc 
diplomantov na vseh 
stopnjah študija 

Izvesti analizo 
skladnosti učnih izidov 
študijskih programov z 
nacionalnim ogrodjem 
kvalifikacij 

Transparentnost 
generičnih kompetenc 
diplomantov UP 

Oblikovan je skupni 
nabor generičnih 
kompetenc 
diplomantov UP 

Usklajevanje in stalno 
posodabljanje 
generičnih 
kompetenc, ločenih 
po stopnji študija, v 
obstoječih študijskih 
programih UP 

Vzpostavljen sistem 
notranje 
institucionalne in 
programske evalvacije 

Priprava internih 
pravnih aktov za 
vzpostavitev sistema 
notranje 
institucionalne in 
programske 
evalvacije. 

Usposabljanje 
zaposlenih in 
študentov za izvedbo 
institucionalne in 
programske evalvacije 
UP 

Notranja 
institucionalna in 
programska evalvacija  

Notranja 
institucionalna in 
programska evalvacija 
ni vzpostavljena  

Vzpostavljen sistem  
institucionalne in 
programske 
evalvacije. 

SKUPNE NALOGE 

Spremenjena 
organizacijska 
struktura podporne 
dejavnosti univerze 

(3. ukrep ReNPVŠ11-
20) 

Prenova poslovnih in 
delovnih procesov 
povezanih z 
izvajanjem podporne 
dejavnosti univerze 

Reorganizacija 
podporne dejavnosti 
univerze 

Neoptimizirana 
organizacijska 
struktura in delovni 
procesi  

Vzpostavljena 
organiziranost 
podporne dejavnosti 

STVARNO PREMOŽENJE 

Izgradnja in oprema 
objektov za potrebe 
pedagoške in 
raziskovalne 
dejavnosti 

Izvedba rekonstrukcije 
objekta Borilnica-
Baseggio 

Pridobitev upravnih 
dovoljenj 

Uporabna površina v 
lasti 

Uporabna površina v 
lasti 14.460 m

2
 

Povečanje uporabne 
površine v lasti za 30 
% 

 
 

6.2. GLAVNI LETNI CILJI V LETU 2016 
 
Glavni letni cilji Univerze na Primorskem za leto 2016, ki vključujejo tudi cilje za spremljanje 3. in 33. 
ukrepa iz Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (v nadaljevanju ReNPVŠ 
2011-2020), so bili ovrednoteni na podlagi razpoložljivih podatkov v mesecu oktobru 2015 in se pri 
pripravi letnega programa dela za leto 2016 uskladijo z realizacijo iz letnega poročila za leto 2015. 
Izmed ukrepov v ReNPVŠ11-20 sta bila izbrana naslednja ukrepa: 
- 3. ukrep: Spodbujanje sistema notranje organiziranosti univerz in visokošolskih institucij, ki bo 

omogočal boljše sodelovanje oddelkov in/ali članic ter institucij med seboj, 
- 33. ukrep: Slovenski visokošolski učitelji in sodelavci bodo redno odhajali na izmenjave v tujino za 

daljše obdobje oziroma se usposabljali v tujini.  
Za navedena ukrepa so cilji prikazani v spodnjih tabelah.  
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6. DOLGOROČNI CILJI IN GLAVNI LETNI CILJI 

1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

1.1 Študijska dejavnost 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Zapolnitev razpisanih 
vpisnih mest  v 1. 
letnike študijskih 
programov  na UP  

Priprava analize 
trenda vpisa 
študentov v 1. letnik. 

Izvajanje aktivnosti 
povezovanja s 
srednjimi šolami v RS. 

Priprava načrta 
promocije z učinkovito 
izvedbo po srednjih 
šolah v RS. 

Delež prvič vpisanih 
študentov v 1. letnike 

Študijsko leto 
2015/2016:   

Odstotni delež 
zasedenosti 
razpisanih vpisnih 
mest  za 1. letnik: 

1. stopnja (redni):  
74,7 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

1. stopnja (izredni): 
83,2 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

2. stopnja (redni): 
45,8 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

2. stopnja (izredni): 
7,1 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

3. stopnja: 18,4 % 
vpis glede na 
razpisana mesta). 

Študijsko leto 
2016/2017: 

Odstotni delež 
zasedenosti (vpisanih 
v 1. letnik) razpisanih 
vpisnih mest glede na 
razpis: 

1. stopnja (redni): 
77,7 % vpis glede na 
razpisana mesta; 

1. stopnja (izredni): 
89,2 % vpis glede na 
razpisana mesta; 

2. stopnja (redni): 
56,2 % vpis glede na 
razpisana mesta; 

2. stopnja (izredni): 
25,7 % vpis glede na 
razpisana mesta; 

3. stopnja: 33,3 % 
vpis glede na 
razpisana mesta. 

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

24
 

Promocija študija na 
UP za tuje študente.  

Delež tujih študentov, 
vpisanih za celotno 
obdobje študija na UP  

Študijsko leto 
2015/2016: delež  
tujih študentov, 
vpisanih za celotno 
obdobje študija na 
UP:  

1. stopnja: 5,6 % 

2. stopnja: 3,7 % 

3. stopnja: 16,3 % 

Skupaj: 5,3 % (284 
tujih študentov)  

Opomba: Naknadno 
se je ugotovilo, da 
podatki o vpisanih 
tujih študentih na UP 
v št. letu 2015/16 niso 
bili celoviti, zato so v 
LPD UP 2016 
ustrezno popravljeni. 

Študijsko leto 
2016/2017: delež   
tujih študentov, 
vpisanih za celotno 
obdobje študija na 
UP:  

1. stopnja: 5,4 % 

2. stopnja:  4,3 % 

3. stopnja:  25,0 % 

Skupaj: 5,5 % (313 
tujih študentov) 

1.2 Vseživljenjsko učenje 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Vodenje evidenc in 
izvedbe VŽU v okviru 
Informacijskega 
sistema 

Povečati dostopnost 
in preglednost 
ponudbe in izvedbe 
programov VŽU 

Informacijska podpora 
VŽU 

Oblikovan predlog 
nadgradnje sistema 
VIS v podporo VŽU 
ter izdelan modul 

Implementacija 
informacijskega 
sistema vodenja 
evidenc in izvedbe 
programov VŽU 

Spremljanje kakovosti 
učnih izidov 
programov VŽU 

 

Izboljšati primerljivost 
in transparentnost 
kvalifikacij na 
področju  
neformalnega in 
priložnostnega 
učenja. 

Preglednost učnih 
izidov študijskih 
programov 

Oblikovan pregled 
kompetenc programov 
VŽU 

Opravljen pregled 
skladnosti učnih izidov 
(znanje, spretnosti in 
kompetence) 
programov VŽU z 
opisniki ravni 
klasifikacije kvalifikacij 

                                                      
24

 V preglednici 1. 1. Študijska dejavnost v dokumentu Glavni letni cilji Univerze na Primorskem v letu 2016 (priloga št. 6 k 
dopisu št. 3115-01-34/2014) se letni cilj »Ponudba študijskega programa kot oblika visokošolskega transnacionalnega 
izobraževanje (VTI)« opusti in nadomesti z novim ciljem »Povečanje števila tujih študentov, vpisanih za celotno obdobje študija 
na UP«. 
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6. DOLGOROČNI CILJI IN GLAVNI LETNI CILJI 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

v skladu z Zakonom o 
slovenskem ogrodju 
kvalifikacij (ZSOK) in 
priprava predlogov za 
dopolnitev 

2. RAZISKOVALNO-RAZVOJNA DEJAVNOST
25

 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Dvig odličnosti 
rezultatov 
znanstveno-
raziskovalne 
dejavnosti 

Povečanje števila 
vrhunskih znanstvenih 
objav 

Število znanstvenih 
objav s podpisom UP 
v WoS 

241* 246 

------------------------- 

UP ZRS: 23 

Število znanstvenih 
objav s podpisom UP 
v Scopus 

243* 255 

------------------------- 

UP ZRS: 25 

Povečanje uspešnosti 
upravljanja pravic 
intelektualne lastnine, 
znanja in inovacij 

Povečanje prenosa 
znanja in inovacij 

Število vloženih 
nacionalnih in 
mednarodnih 
patentnih prijav na 
patentni urad, ki so 
opravili popoln 
preizkus patente 
prijave 

0 0 

---------------------------- 

UP ZRS: 0 

Število inovacij 0 0 

---------------------------- 

UP ZRS: 0 

Opomba: *na dan 7. 7. 2016 izpis v bazi WoS pod »Univ Primorska« in »Univ Primorskem«, **na dan 7. 7. 2016 izpis v bazi 
Scopus pod »University of Primorska«. 

3. UMETNIŠKA DEJAVNOST 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Zagotovljena 
podporna dejavnosti 
za razvoj področja 
umetnosti  

Sprejem Pravilnika o 
organiziranosti in 
delovanju centra 

Sprejem programa 
dela 

Organizacijska 
podpora umetniškemu 
razvoju in vsebinam  

Ustanovitev Centra za 
umetnost in 
oblikovanje UP 

Vzpostavljeno 
delovanja Centra za 
umetnost in 
oblikovanje UP 

Pridobitev 
(so)financiranja 
namenjenega podpori 
kulturnih projektov na 
področju umetnosti, ki 
so v javnem interesu 

Uspešnost prijavljanja 
na lokalne, državne in 
evropske razpise 

Oblikovanje 
partnerskih 
konzorcijev s 
kulturnimi 
organizacijami  

Število prijavljenih 
projektov  

0 1 

4. MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Povečanje 
mednarodne 
mobilnosti zaposlenih 

(33. ukrep 

Spodbujanje 
vključevanja 
zaposlenih v 
programe izmenjave 

Število visokošolskih 
učiteljev in 
visokošolskih 
sodelavcev na 
izmenjavah v tujini 

54 45
26

  

                                                      
25

 V preglednici 2 Raziskovalno razvojna dejavnost v dokumentu Glavni letni cilji Univerze na Primorskem v letu 2016 (priloga št. 
6 k dopisu št. 3115-01-34/2014) se letni cilj »Povečanje uspešnosti upravljanja pravic intelektualne lastnine, znanja in inovacij« 
opusti in nadomesti z novim ciljem »Povečanje uspešnosti upravljanja pravic intelektualne lastnine, znanja in inovacij«. 
26

 Ocena ciljne vrednosti je podana na podlagi do sedaj odobrenih razpisov za sofinanciranje tovrstne mobilnosti (manj sredstev 
na voljo v okviru razpisa Erasmus+ in razpisa EGP-NFM); v primeru pridobljenih dodatnih virov se bo število ustrezno povišalo. 
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6. DOLGOROČNI CILJI IN GLAVNI LETNI CILJI 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

ReNPVŠ11-20) Število strokovnih 
sodelavcev na 
izmenjavah v tujini 

54 25
27

  

Povečanje 
mednarodne 
mobilnosti študentov 

Spodbujanje 
vključevanja 
študentov v programe 
izmenjave 

Število študentov na 
izmenjavah v tujini 

128 132 

5. KAKOVOST 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Spremljanje kakovosti 
učnih izidov študijskih 
programov 

Izboljšati preglednost, 
dostopnost in 
kakovost kvalifikacij v 
skladu z Zakonom o 
slovenskem ogrodju 
kvalifikacij (ZSOK) 

Preglednost učnih 
izidov študijskih 
programov 

Oblikovan pregled 
kompetenc po 
študijskih programih 

Opravljen pregled 
skladnosti učnih izidov 
(znanje, spretnosti in 
kompetence) 
študijskih programov z 
opisniki ravni 
klasifikacije kvalifikacij 
v skladu z Zakonom o 
slovenskem ogrodju 
kvalifikacij (ZSOK) in 
priprava predlogov za 
dopolnitev  

Prenova predpisov in 
metodologije 
evalvacije študijskih 
programov 

(22. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Oblikovanje nabora in 
izdelava metodologije 
kazalnikov 

Sprejem ustreznih 
predpisov  

Prva faza programske 
evalvacije – 
normativna ureditev 

Predpisi in 
metodologija 
kazalnikov za 
izvajanje 
samoevalvacije 

Sprejem ustreznih 
predpisov in 
metodologije 
kazalnikov izvajanja  
programske evalvacije   

6. PODPORNA DEJAVNOST
28

 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Nadgrajena 
informacijska podpora 
poslovnih procesov  

(3. ukrep ReNPVŠ11-
20) 

Procesna prenova in 
informatizacija 
poslovanja 

Informatizacija 
poslovanja 

Faze izvedene 
reorganizacije: 

- sprejeta pravila o 
notranji 
organiziranosti 
rektorata univerze ter 
izvedeno 
preoblikovanje služb 
rektorata, 

-sprejete spremembe 
statuta univerze, 

- prehod  na 
informacijsko rešitev 
SAOP za področje 
računovodstva. 

Nadomestitev 
obstoječega 
kadrovskega 
informacijskega 
sistema Propis - kadri 
z novim, celovitejšim 

Sprejem 
klasifikacijskega 
načrta univerze 

Povečanje 
inovacijskega 
potenciala in 
izkoriščenosti kritične 

Spodbujanje 
interdisciplinarnega 
sodelovanja in razvoja 
inovacijskega okolja 

Management 
invencijsko-
inovacijskih procesov 

Ustanovljeni 
univerzitetni centri na 
področjih: 

- založniške 

Zagotovljeni ustrezni 
in zadostni resursi za 
učinkovito izvajanje 
nalog, ki so skupnega 

                                                      
27

 Ocena ciljne vrednosti je podana na podlagi do sedaj odobrenih razpisov za sofinanciranje tovrstne mobilnosti (manj sredstev 
na voljo v okviru razpisa Erasmus+ in razpisa EGP-NFM); v primeru pridobljenih dodatnih virov se bo število ustrezno povišalo. 
28

 V preglednici 6 Podporna dejavnost v dokumentu Glavni letni cilji Univerze na Primorskem v letu 2016 (priloga št. 6 k dopisu 
št. 3115-01-34/2014) se izhodiščna vrednost kazalnika letnega cilja »Povečanje inovacijskega potenciala in izkoriščenosti 
kritične mase ustvarjalnih kadrov (3. ukrep ReNPVŠ11-20)« dopolni, kot navedeno:» Ustanovljeni univerzitetni centri na 
področjih: 
- založniške dejavnosti 
- VŽU in karierne orientacije, 
- obštudijske dejavnosti, 
- umetnosti in oblikovanja, 
- gastronomije in kulture vina.«. 
 



UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2016 30 

 

6. DOLGOROČNI CILJI IN GLAVNI LETNI CILJI 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

mase ustvarjalnih 
kadrov 

(3. ukrep ReNPVŠ11-
20) 

dejavnosti, 

- VŽU in karierne 
orientacije, 

- obštudijske 
dejavnosti 

- umetnosti in 
oblikovanja, 

- gastronomije in 
kulture vina.  

pomena za članice in 
univerzo 

7. STVARNO PREMOŽENJE 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

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

Prevzem v upravljanje 
prostorov v objektu 
Srednje tehniške šole 
v Kopru na naslovu 
Izolska vrata 2, 6000 
Koper za potrebe UP 
FM 

Projektna faza - 
Obnova in sanacija 
obstoječih prostorov v 
objektu Srednje 
tehniške šole v Kopru 
za potrebe UP FM 

Zaključeni investicijski 
projekti: 

- zaključena gradnja 
in oprema objekta A-
CMK v Univerzitetnem 
kampusu Livade, 

- zaključena delna 
obnova Palače 
Baseggio v Kopru, 

- izveden nakup in 
zaključena obnova 
pritličja objekta 
GALEB na Kettejevi 
ulica 1. 

Izvedba investicijske 
aktivnosti za:  

- pridobitev prostorov 
v objektu Srednje 
tehniške šole v Kopru 
na naslovu Izolska 
vrata 2, 6000 Koper 
za potrebe UP FM  

- nove študentske 
namestitve. 
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7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH 
 
 

7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST  
 
V letu 2016 bodo na UP izvedeni interni postopki obravnave vlog za podaljšanje akreditacije študijskih 
programov, ki jim akreditacija poteče z dnem 30. 9. 2017; vloge bo UP posredovala v nadaljnjo 
obravnavo in odločanje Svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
(v nadaljevanju: Svet NAKVIS).  
 
Načrtovani novi študijski programi  
UP pričakuje, da bo v letu 2016 Svet NAKVIS podelil akreditacijo magistrskemu študijskemu programu 
2. stopnje Uporabna psihologija (UP FAMNIT). 
 
V letu 2016 se načrtuje pripravo novih študijskih programov z različnih področij, s katerimi bo UP 
obogatila obstoječo študijsko ponudbo. UP FHŠ načrtuje pripravo dveh doktorskih študijskih 
programov 3. stopnje: študijskega programa, v katerem bodo združena strokovna področja že 
akreditiranih doktorskih programov fakultete in morebitnih novih področij humanistike, družboslovja in 
jezikoslovja, ter pripravo študijskega programa Italijanistika. UP FAMNIT načrtuje pripravo novega 
interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Analiza podatkov (Data Science), 
UP FVZ pa bo nadaljevala z aktivnostmi priprave novega visokošolskega strokovnega študijskega 
programa 1. stopnje Fizioterapija. 
 
Načrtovana razširitev študijskih področij 
Načrtovana je razširitev študijskih področij članice UP FVZ, in sicer se bo študijskemu področju 72 
(zdravstvo) dodalo novo študijsko področje 42 (vede o živi naravi). 
 
Načrtovane nove dislocirane enote 
UP FAMNIT načrtuje preseliti na novo lokacijo v prostore Kampusa Livade v Izoli delno izvedbo 
nekaterih študijskih programov (s spomladanskim semestrom študijskega leta 2015/2016) in izvedbo 
študijskih programov vseh treh stopenj Aplikativna kineziologija. 
UP FTŠ Turistica načrtuje novo dislocirano enoto v Ljubljani, na lokaciji Socialnega inkubatorja 
Študentskega kampusa, za potrebe morebitne nadomestitve obstoječe ljubljanske lokacije iz 
ekonomskih razlogov. UP PEF načrtuje novo dislocirano enoto v Novi Gorici, ki bo nadomestila 
dosedanjo dislocirano enoto v tem kraju.  
 
Načrt vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2016/2017 v 
primerjavi s študijskim letom 2015/2016 
 
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje  
UP je v študijskem letu 2016/2017 razpisala 1.553 mest, in sicer 1.248 mest za redni in 305 mest za 
izredni študij. V primerjavi s študijskim letom 2015/2016 je razpisala 22 vpisnih mest manj (za redni 
študij 12 mest manj in za izredni študij 10 mest manj). Število razpisanih vpisnih mest se je nekoliko 
zmanjšalo na članicah UP FHŠ (redni študij), UP FAMNIT (redni študij) in UP FM (izredni študij). Na 
UP PEF, UP FTŠ Turistici in UP FVZ se število razpisanih vpisnih mest ni spremenilo.  
Novost v razpisu dodiplomskih študijskih programov predstavljata univerzitetni dvopredmetni študijski 
program Kulturna dediščina (UP FHŠ) in razpis izvedbe univerzitetnega študijskega programa 
Management (UP FM) v angleškem jeziku tudi kot redni študij. Enopredmetnega univerzitetnega 
študijskega programa Kulturna dediščina (UP FHŠ) pa UP (v primerjavi z 2015/2016) ni razpisala. 
 
UP je v študijskem letu 2016/2017 razpisala 30 dodiplomskih študijskih programov (2015/2016: prav 
tako 30 programov), od tega 6 visokošolskih strokovnih in 24 univerzitetnih. Izvedbo 2 univerzitetnih 
študijskih programov je razpisala tudi v angleškem jeziku (Matematika, Management).  
 
Magistrski študijski programi 2. stopnje  
UP je v študijskem letu 2016/2017 razpisala 1.470 mest, in sicer 1.050 mest za redni in 420 mest za 
izredni študij. V primerjavi s študijskim letom 2015/2016 je razpisala 80 vpisnih mest več na rednem 
študiju. Število razpisanih vpisnih mest se je nekoliko povečalo na članicah UP FHŠ (na rednem 
študiju), UP FM (na rednem in izrednem študiju) in UP PEF (na izrednem študiju). UP FAMNIT je 
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razpisana mesta na rednem študiju nekoliko zmanjšala, na izrednem pa povečala, UP FTŠ Turistica 
pa mest za izredni študij ni več razpisala. Na UP FVZ se število razpisanih vpisnih mest ne spreminja. 
Prvič so razpisana vpisna mesta za nov študijski program UP FGO.  
 
Novosti v razpisu magistrskih študijskih programov so:  
- 3 novi študijski programi (prvič razpisani): Trajnostno grajeno okolje (UP FGO), Uporabna 

psihologija (UP FAMNIT) in Inoviranje in podjetništvo (UP FM);  
- razpis študijskega programa Inkluzivna pedagogika (UP PEF) tudi na novi dislocirani enoti UP 

PEF v Škofji Loki.       
 
UP je v študijskem letu 2016/2017 razpisala 34 magistrskih študijskih programov (2015/2016: 30 
programov), od tega izvedbo 2 študijskih programov (2015/2016: 3 programov) tudi v angleškem 
jeziku (Management, Matematične znanosti). 
 
Doktorski študijski programi 3. stopnje  
UP je v študijskem letu 2016/2017 razpisala 120 mest za izredni študij. V primerjavi s študijskim letom 
2015/2016 je razpisanih 5 vpisnih mest manj (število mest je zmanjšala članica UP FTŠ Turistica). 
UP je razpisala 14 doktorskih študijskih programov (2015/2016: prav tako 14 programov), od tega 
izvedbo 1 doktorskega študijskega programa tudi v angleškem jeziku (Matematične znanosti). 
 
Pregled kratkoročnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Zapolnitev razpisanih 
vpisnih mest  v 1. 
letnike študijskih 
programov  na UP  

Priprava analize 
trenda vpisa 
študentov v 1. letnik. 

Izvajanje aktivnosti 
povezovanja s 
srednjimi šolami v RS. 

Priprava načrta 
promocije z učinkovito 
izvedbo po srednjih 
šolah v RS. 

Delež prvič vpisanih 
študentov v 1. letnike 

Študijsko leto 
2015/2016:   

Odstotni delež 
zasedenosti 
razpisanih vpisnih 
mest  za 1. letnik: 

1. stopnja (redni):  
74,7 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

1. stopnja (izredni): 
83,2 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

2. stopnja (redni): 45,8 
% vpis glede na 
razpisana mesta); 

2. stopnja (izredni): 
7,1 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

3. stopnja: 18,4 % 
vpis glede na 
razpisana mesta). 

Študijsko leto 
2016/2017: 

Odstotni delež 
zasedenosti (vpisanih 
v 1. letnik) razpisanih 
vpisnih mest glede na 
razpis: 

1. stopnja (redni): 77,7 
% vpis glede na 
razpisana mesta; 

1. stopnja (izredni): 
89,2 % vpis glede na 
razpisana mesta; 

2. stopnja (redni): 56,2 
% vpis glede na 
razpisana mesta; 

2. stopnja (izredni): 
25,7 % vpis glede na 
razpisana mesta; 

3. stopnja: 33,3 % 
vpis glede na 
razpisana mesta. 

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

Promocija študija na 
UP za tuje študente.  

Delež tujih študentov, 
vpisanih za celotno 
obdobje študija na UP  

Študijsko leto 
2015/2016: delež  
tujih študentov, 
vpisanih za celotno 
obdobje študija na 
UP:  

1. stopnja: 5,6 % 

2. stopnja: 3,7 % 

3. stopnja: 16,3 % 

Skupaj: 5,3 % (284 
tujih študentov)  

Opomba: Naknadno 
se je ugotovilo, da 
podatki o vpisanih 
tujih študentih na UP v 
št. letu 2015/16 niso 
bili celoviti, zato so v 
LPD UP 2016 
ustrezno popravljeni. 

Študijsko leto 
2016/2017: delež   
tujih študentov, 
vpisanih za celotno 
obdobje študija na UP:  

1. stopnja: 5,4 % 

2. stopnja:  4,3 % 

3. stopnja:  25,0 % 

Skupaj: 5,5 % (313 
tujih študentov) 
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Komentar 
 
Članice univerze bodo z namenom doseganja načrtovanega vpisa študentov izvedle številne dogodke 
in nadaljevale z aktivnostmi, kot so objave v medijih in na socialnih omrežjih, izvedba informativnih dni 
in dnevov odprtih vrat, povezovanje s srednjimi šolami v Sloveniji in tujini, predstavitve na različnih 
nacionalnih in mednarodnih izobraževalnih sejmih ipd. V promocijskih aktivnostih UP, v katere se 
vključuje tudi študente, aktivno sodeluje VPIS UP. 
 
Kazalniki: Kazalniki načrtovanja študijske dejavnosti so podrobneje predstavljeni v prilogah (Excel 
tabele).  
 
 

7.2. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE  
 
UP ponuja široko paleto možnosti 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 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Vodenje evidenc in 
izvedbe VŽU v okviru 
Informacijskega 
sistema 

Povečati dostopnost 
in preglednost 
ponudbe in izvedbe 
programov VŽU 

Informacijska podpora 
VŽU 

Oblikovan predlog 
nadgradnje sistema 
VIS v podporo VŽU 
ter izdelan modul 

Implementacija 
informacijskega 
sistema vodenja 
evidenc in izvedbe 
programov VŽU 

Spremljanje kakovosti 
učnih izidov 
programov VŽU 

 

Izboljšati primerljivost 
in transparentnost 
kvalifikacij na 
področju  
neformalnega in 
priložnostnega 
učenja. 

Preglednost učnih 
izidov študijskih 
programov 

Oblikovan pregled 
kompetenc programov 
VŽU 

Opravljen pregled 
skladnosti učnih izidov 
(znanje, spretnosti in 
kompetence) 
programov VŽU z 
opisniki ravni 
klasifikacije kvalifikacij 
v skladu z Zakonom o 
slovenskem ogrodju 
kvalifikacij (ZSOK) in 
priprava predlogov za 
dopolnitev 

Tabela 28: Načrtovano število programov za izpopolnjevanje 

Vrsta programa aktivnosti VŽU 

Študijsko leto 2015/2016  
NAČRT  

Študijsko leto 2016/2017 

Število 
izvedenih 

programov 

Število 
vključenih 

udeležencev 
(od tega število 

študentov) 

Število 
programov 

Število 
vključenih 

udeležencev 
(od tega število 

študentov) 

Študijski programi za izpopolnjevanje 3 64 (4) 4 135 (5) 

SKUPAJ 3 64 (4)                         4 135 (5) 

Tabela 29: Načrtovano število drugih programov 

Vrsta programa aktivnosti VŽU 

Leto 2015 

(od 1.10. 2014 do 31.12. 2015) 

NAČRT 

Leto 2016 

Število 
izvedenih 

programov 

Število 
vključenih 

udeležencev 
(od tega število 

študentov) 

Število 
programov 

Število 
vključenih 

udeležencev 
(od tega število 

študentov) 

Program nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju 

3 56 (1) 1 5 (0) 



UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2016 34 

 

 
7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH 

 

Vrsta programa aktivnosti VŽU 

Leto 2015 

(od 1.10. 2014 do 31.12. 2015) 

NAČRT 

Leto 2016 

Število 
izvedenih 

programov 

Število 
vključenih 

udeležencev 
(od tega število 

študentov) 

Število 
programov 

Število 
vključenih 

udeležencev 
(od tega število 

študentov) 

Poletne/ zimske šole 9 294 (66) 12 377 (122) 

Usposabljanja 1 15 (0)  1 15 (0) 

Tečaji, seminarji, delavnice 32 991 (482)       36          983 (222) 

Predavanja in druge javne prireditve 77 2.467 (1.277) 64 2340 (1030) 

Konference 16 1.082 (218) 10 655 (118) 

Tabori 0 0 0              0 

SKUPAJ 137 4.890 (2.044) 124  4375 (1492) 

 
Komentar: Vsebinsko in operativno se aktivnosti VŽU izvajajo trenutno na članicah UP. S študijskim 
letom 2016/2017 načrtujemo postopen prenos vsebine in koordinacije na novo ustanovljeni (23. 3. 
2016) Karierni center UP, center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo. Takrat bomo na ravni 
UP oblikovali tudi celosten program VŽU in načrt njegove izvedbe. 
 
 

7.3. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 
 
Pregled kratkoročnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Dvig odličnosti 
rezultatov 
znanstveno-
raziskovalne 
dejavnosti 

Povečanje števila 
vrhunskih znanstvenih 
objav 

Število znanstvenih 
objav s podpisom UP 
v WoS 

241* 246 

------------------------- 

UP ZRS: 23 

Število znanstvenih 
objav s podpisom UP 
v Scopus 

243* 255 

------------------------- 

UP ZRS: 25 

Povečanje uspešnosti 
črpanja evropskih 
sredstev za 
raziskovalno-razvojno 
dejavnost   

Spodbujanje 
prijavljanja na 
mednarodne 
znanstveno-
raziskovalne in 
razvojne projekte 

Število pridobljenih 
projektov v okviru EU 
Obzorje 2020 

- ˂ 1.000.000 EUR: 3 

- ˃ 1.000.000 EUR: 0 

  

- ˂ 1.000.000 EUR: 
najmanj: 2 

- ˃ 1.000.000 EUR: 
najmanj:  2 

---------------------------- 

UP ZRS: 

- ˂ 1.000.000 EUR: 
najmanj: 0 

- ˃ 1.000.000 EUR: 
najmanj: 1 

Višina sredstev 
pridobljenih projektov 
v okviru EU Obzorje 
2020 

650.895,00  EUR 1.500.000,00  EUR 

---------------------------- 

UP ZRS: 850.000,00 
EUR 

Število pridobljenih 
projektov v okviru 
operativnih programov 
in drugih programov 
EU 

9 12 

---------------------------- 

UP ZRS: 4 

Sredstva iz 
pridobljenih projektov 
v okviru operativnih 
programov in drugih 
programov EU 

962.123,42 EUR  1.862.914,51  EUR 

---------------------------- 

UP ZRS:  

188.694,32 EUR 

Število projektnih 
prijav, ki niso bila 
sprejeta v financiranje 
in dosegajo več kot 

UP v partnerstvu nad 
150.000 EUR: 12 

UP kot vodilni partner 

UP v partnerstvu nad 
150.000 EUR: 31 

UP kot vodilni partner 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

polovico največjega 
možnega števila točk 
v posameznem 
recenzijskem 
postopku 

nad 350.000 EUR v 
vseh mednarodnih 
projektih: 5 

nad 350.000 EUR v 
vseh mednarodnih 
projektih: 10 

---------------------------- 

UP ZRS: 

UP v partnerstvu nad 
150.000 EUR: 0 

UP kot vodilni partner 
nad 350.000 EUR v 
vseh mednarodnih 
projektih: 0 

Povečanje uspešnosti 
črpanja evropskih 
sredstev iz EU 
finančne perspektive 
2014-2020 glede na 
finančne sheme EU 
2007-2013 

Akcijski načrt za  
projektno dejavnost 
na znanstveno-
raziskovalnem 
področju 

Akcijski načrt V Srednjeročni 
razvojni strategiji UP  

2014-2020 določeni 
cilji, merila in ukrepi.  

Sprejet akcijski načrt 
in implementacija 
akcijskega načrta 

 

Povečanje uspešnosti 
upravljanja pravic 
intelektualne lastnine, 
znanja in inovacij 

Povečanje prenosa 
znanja in inovacij 

Število vloženih 
nacionalnih in 
mednarodnih 
patentnih prijav na 
patentni urad, ki so 
opravili popoln 
preizkus patente 
prijave 

0 0 

---------------------------- 

UP ZRS: 0 

Število inovacij 0 0 

---------------------------- 

UP ZRS: 0 

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

(Razvojni) projekti z 
gospodarstvom 

50 30 

--------------------------- 

UP ZRS: 15 

Sredstva od 
sodelovanja z 
gospodarstvom 
(raziskovalni projekti) 
v vseh prihodkih 

285.479,25  EUR 410.000  EUR 

---------------------------- 

UP ZRS: Ohranjanje 
obstoječega deleža in 
povečanje slednjega 
za 2% glede na leto 
2015 (delež prihodkov 
prejetih za projekte 
sodelovanja z 
gospodarstvom je 
6,27% vseh prihodkov 
UP ZRS). 

Dvig znanstveno-
raziskovalne in 
razvojne uspešnosti 
UP 

Promocija znanosti 
univerze 

Organizacija dogodka 
»Noč raziskovalcev 
2016« 

Prijava projekta »Noč 
raziskovalcev 2016« 

Pozitivna evalvacija in 
izvedba dogodka 
»Noč raziskovalcev 
2016« 

Dvig kulture 
raziskovanja in 
raziskovalne 
odličnosti 
raziskovalcev UP 

Dodelitev sredstev za 
podoktorske pozicije 
za mlajše 
raziskovalce 

Interne podoktorske 
pozicije 

Izveden interni razpis 
in dodeljena sredstva 
za usposabljanje 7 
podoktorskih 
raziskovalcev  

Izvedeno 
usposabljanje 7 
podoktorskih 
raziskovalcev  

Opomba: *na dan 7. 7. 2016 izpis v bazi WoS pod »Univ Primorska« in »Univ Primorskem«, **na dan 7. 7. 2016 izpis v bazi 
Scopus pod »University of Primorska«. 

 
Komentar 
 
Univerza na Primorskem v letu 2016 primerjavi z letom 2015 načrtuje višje število znanstvenih objav v 
mednarodnih revijah z visokim faktorjem vpliva v Wos in Scopus, in sicer 246 v WoS (v letu 2015 je 
imela 241 objav) in v Scopus 255, v letu 2015 je imela 243 objav, od tega jih UP ZRS v letu 2016 v 
WoS načrtuje 23 in v Scopus 25. 
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V letu 2015 smo pridobili 3 projekte v programu Obzorje 2020, v letu 2016 načrtujemo, da bomo 
izvajali 4 projekte (od tega UP ZRS 1). V letu 2016 načrtujemo, da bomo pridobili 12 projektov izven 
financiranja programa Obzorje 2020 (od tega UP ZRS načrtuje 4). Za leto 2016 načrtujemo 
1.500.000,00 EUR pridobljenih iz programa Obzorje 2020 in 1.862.914,51 EUR sredstev pridobljenih v 
okviru operativnih in drugih programov EU, od tega UP ZRS načrtuje 850.000,00 EUR iz programa 
Obzorje 2020 in 188.694,32 EUR iz drugih evropskih programov. 
 
Za povečanje uspešnosti črpanja evropskih sredstev iz EU finančne perspektive načrtujemo pripravo 
akcijskega načrta skladno s srednjeročno razvojno strategijo, kjer so določeni cilji, merila in ukrepi.  
 
V partnerstvu z Univerzo v Mariboru smo pridobili projekt za izvedbo dogodka »Noč raziskovalcev« 
pod sloganom »Znanost za življenje«, ki jo bomo v Kopru in Izoli izvedli 30. 9. 2016 in 29. 9. 2017.  
 
V letu 2016 bo mlajšim raziskovalcem podeljenih 7 podoktorskih pozicij v zasledovanju cilja dviga 
kulture raziskovanja in raziskovalne odličnosti UP. 
 
V letu 2016 načrtujemo, da bomo izvajali 30 razvojnih projektov z gospodarstvom (od tega UP ZRS 
15).  
 
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, študijske in mednarodne dejavnosti ter v okviru 
nacionalnega sodelovanja slovenskih univerz. Cilj univerze je spodbujati in dosegati izvirno umetniško 
udejstvovanje in vrhunsko umetniško produkcijo ter povezanost umetnosti z znanostjo. Z razvojem 
področja umetnosti bo lahko univerza prispevala k zaokroženi celoti znanja. 
Za razvoj in spodbujanje umetniške dejavnosti na univerzi skrbi Center za umetnost in oblikovanje 
Univerze na Primorskem (glej poglavje 7.10.1. Univerzitetni centri). 

 
Pregled kratkoročnih ciljev 

 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Zagotovljena 
podporna dejavnosti 
za razvoj področja 
umetnosti  

Sprejem Pravilnika o 
organiziranosti in 
delovanju centra 

Sprejem programa 
dela 

Organizacijska 
podpora umetniškemu 
razvoju in vsebinam  

Ustanovitev Centra za 
umetnost in 
oblikovanje UP 

Vzpostavljeno 
delovanja Centra za 
umetnost in 
oblikovanje UP 

Pridobitev 
(so)financiranja 
namenjenega podpori 
kulturnih projektov na 
področju umetnosti, ki 
so v javnem interesu 

Uspešnost prijavljanja 
na lokalne, državne in 
evropske razpise 

Oblikovanje 
partnerskih 
konzorcijev s 
kulturnimi 
organizacijami  

Število prijavljenih 
projektov  

0 1 

Tabela 30: Kazalniki umetniške dejavnosti 

Kazalnik  
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Število javnih izvedenih, objavljenih ali predstavljenih  umetniških 
del s področja umetnosti, ki jih v preteklem koledarskem letu 
izkazuje zaposleni na članici, od tega: 

10 13 

- vrhunski dosežek nacionalnega pomena 5 2 

- pomemben dosežek nacionalnega pomena 3 9 

- vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru 1 1 

- pomemben dosežek v mednarodnem prostoru 1 1 
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Kazalnik  
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Druga dokumentirana umetniška dejavnost 5 8 

Število umetniških dosežkov, od tega: 12 4 

- na nacionalni ravni 6 0 

- na mednarodni ravni 6 4 

Število nominacij za umetniška dela, objave ali predstavitve 2 1 

Število javni izvedenih, objavljenih ali predstavljenih  umetniških del 
s področja umetnosti, ki jih v preteklem koledarskem letu izkazujejo 
študenti, od tega: 

1 3 

- vrhunski dosežek nacionalnega pomena 0 0 

- pomemben dosežek nacionalnega pomena 1 3 

- vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru 0 0 

- pomemben dosežek v mednarodnem prostor 0 0 

Druga dokumentirana umetniška dejavnost 73 32 

Število umetniških dogodkov s področja umetnosti, ki jih v 
preteklem koledarskem letu izkazuje članica, od tega: 

115 90 

- Režija 8 4 

- Dramaturgija 5 2 

- Avtorska glasba 9 2 

- Glasbene priredbe 5 16 

- Gledališke uprizoritve (lutkovne, glasbene, plesne) 15 4 

- Koncerti 2 7 

- Razstave 14 14 

- Druge prireditve 47 22 

- Bienale 1 0 

- Umetniške delavnice 3 9 

- Okrogla miza, pogovori 6 10 

SKUPAJ 218 151 

 
Komentar 
 
UP FHŠ: Fakulteta je od ustanovitve dalje akreditirana tudi za področje umetnosti, prav tako ima za to 
področje akreditirane študijske programe. Žal slednjih zaradi finančnih razmer ne izvaja, v aktivnih 
študijskih programih pa ima še vedno številne vsebine s področja umetnosti in zgodovine umetnosti, ki 
spodbujajo študente in profesorje k razvoju in nadgrajevanju umetniške dejavnosti. Zato smo posebej 
v zadnjih treh letih okrepili umetniško dejavnost na fakulteti (posebej področje kulturne dediščine, 
kulturnih industrij, literarnega ustvarjanja), ki je na eni strani povezana s študijskim procesom, na drugi 
pa nadgrajuje delovanje fakultete in njeno sodelovanje s kulturnimi inštitucijami, posamezniki in 
drugimi javnimi zavodi na področju umetniškega delovanja. V letu 2016 bo fakulteta nadaljevala 
sodelovanje z različnimi institucijami na področju umetnosti in umetniškega delovanja na 
meduniverzitetni in nacionalni ravni, še posebej pa se bomo usmerili v promocijo umetnosti na 
mednarodni ravni v sodelovanju z Mednarodno ustanovo Forum slovanskih kultur. Že v januarju 2016 
odpiramo razstavo Slovanski karnevali, spomladi pa razstavo S Slovani za mizo – bogastvo okusov, 
sledila bosta razstavi Vitezi in pesniki ter Skozi objektiv človekovih pravic. Razstave bodo spremljale  
predstavitve publikacij in predavanja. Ostala umetniška dejavnost fakultete (34 dogodkov) bo vezana 
na prireditve SloVečeri, Geografski večeri, Srečanja z dediščino, Humanistični maraton, bilateralni 
projekti. V okviru tega bo pripravljenih 15 predavanj, glasbena in plesna prireditev, 5 okroglih miz in 3 
umetniške delavnice. V okviru Humanističnega maratona med 11. in 15. aprilom 2016 bodo svoje 
dejavnosti predstavili študenti vseh oddelkov s svojimi mentorji, povabili pa bomo tudi zunanje goste iz 
lokalnega in širšega slovenskega ali zamejskega okolja.   
 
Pri organiziranju in izvedbi umetniških dogodkov visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 
raziskovalcev in študentov se bomo povezovali z Arheološkim parkom Simonov zaliv v Izoli, 
Pokrajinskim muzejem Koper in Pomorskim muzejem Sergej Mašera Pirana ter organizirali umetniške 
delavnice izdelave nakita, fresk in mozaikov. V vse dejavnosti bodo vključeni tako študenti kot 
sodelavci UP, ki bodo na ta način spodbujeni, da razvijajo svojo ustvarjalnost tudi na tem področju 
oziroma se vključujejo v umetniške dejavnosti okolja v katerem deluje UP FHŠ. Izvajamo en projekt s 
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področja umetnosti (Heroes we Love – Culture; vodilna UGMB), prizadevali pa si bomo pridobiti vsaj 
še en projekt v tem letu. 
 
UP PEF: Kratkoročni cilji umetniške dejavnosti fakultete za leto 2016 so načrtovani na podlagi 
Strategije delovanja UP na področju umetniških dejavnosti UP PEF za obdobje 2014-2020. Usmerjeni 
so v nadaljnje razvijanje in kakovostno delovanje na področjih uprizoritvene, likovne in glasbene 
umetnosti ter književnosti. V ospredju je dvig ravni kakovosti umetniških stvaritev. Načrtuje se 
tradicionalno srečanje lutkovnih skupin pedagoških fakultet, ki bo združil izvajalce, to leto v Mariboru. 
Glede na prejšnja leta se načrtuje povečano sodelovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 
študentov na likovnih razstavah. Načrtuje se ureditev razstavnega prostora v atriju stavbe na 
Cankarjevi 5. Glasbeni dogodki bodo usmerjeni v poustvarjanje vokalne in instrumentalne glasbe. V 
porastu je sodelovanje študentov v različnih instrumentalnih in pevskih zasedbah. Posebna pozornost 
bo namenjena promociji Pevskega zbora UP PEF in Instrumentalnega ansambla UP PEF. 
Tradicionalno se bo nadaljevalo sodelovanje na področju izvajanja dramskih uprizoritev glasbenih 
pravljic z avtorsko zasnovano glasbo. Na literarnem področju se načrtujejo projekti pripovedovanja 
pravljic, v katerih bo v ospredju poustvarjanje umetniških besedil. Načrtno se bo pristopilo tudi k 
organizaciji in vsebinski zasnovi okroglih miz in pogovorov z umetniki. Večjo pozornost bomo namenili 
dokumentiranju procesov umetniškega snovanja. V ta namen se načrtujejo izhodišča za oblikovanje 
skupnega kataloga izvedenih umetniških dogodkov na UP PEF, ki se načrtujejo in izvajajo v okviru 
projekta ArtPEF.  
 
Pripravile se bodo teoretične podlage za oblikovanje dokumentov za akreditacijo študijskih programov 
1. stopnje in 2. stopnje Vizualne in uprizoritvene umetnosti. Poleg tega se bodo izvajale različne 
delavnice za promocijo umetnosti z drugih področij, predvsem pa s področja lutkarstva, z namenom 
nadaljnjega razvijanja študijskih programov.  
 
Ta leto 2016 so načrtovane tudi nominacije za nagrade na različnih umetniških področjih. Fakulteta bo 
še naprej sodelovala s kulturnimi in umetniškimi institucijami ter delujočimi umetniki. Prav tako se 
predvideva njeno aktivno delovanje v Centru za umetnost UP. Prizadevanja bodo usmerjena tudi v 
mentorstvo študentom z namenom njihovega vključevanja v obštudijske dejavnosti in kulturna 
dogajanja v univerzitetnem prostoru in širše.  
 
 

7.5. MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE  
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Povečanje 
mednarodne 
mobilnosti zaposlenih 
– visokošolski učitelji 
in sodelavci in 
strokovni sodelavci  
(33. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Spodbujanje 
vključevanja 
zaposlenih v 
programe izmenjave 
(promocija): 

- Sklenitev novih 
sporazumov za 
izmenjave v okviru 
programa Erasmus+ 
(Ključni ukrep 1 – KA1 
– Mobilnost 
visokošolsko 
izobraževanje) 

- Širitev sodelovanja v 
druge programe in 
oblike mednarodne 
mobilnosti 

- Razpis za mobilnost 
zaposlenih v okviru 
programa Erasmus+ 
(Ključni ukrep 1 – KA1 
– Mobilnost 
visokošolsko 
izobraževanje) 

Število visokošolskih 
učiteljev in 
visokošolskih 
sodelavcev (npr. 
asistentov) UP na 
izmenjavah v tujini 

Študijsko leto 
2014/2015 skupaj  53, 
od tega   

- Erasmus+: 38 

(UP FHŠ: 4, UP FM: 
6, UP FAMNIT: 3, UP 
PEF: 7, UP FTŠ 
TURISTICA: 11, UP 
FVZ: 7) 

- CEEPUS: 2 

(UP FHŠ: 1, UP FTŠ 
TURISTICA: 1) 

- Bilaterale: 1 

(UP FTŠ TURISTICA: 
1) 

- Drugi programi: 12 

(UP FM: 1 (NFM), UP 
FAMNIT: 4, UP PEF: 
1, UP FTŠ 
TURISTICA: 4, UP 
FVZ: 2 (oba NFM)) 

Študijsko leto 
2015/2016 skupaj 44, 
od tega   

- Erasmus+: 32 

(UP FHŠ: 4, UP FM: 
6,  

UP FAMNIT: 5 (od 
tega 2 AK), UP PEF: 
5 

UP FTŠ TURISTICA: 
8 

UP FVZ: 4) 

- CEEPUS: 2 

(UP FHŠ: 1, UP FM: 1 

UP FAMNIT: 0, UP 
PEF: 0, UP FTŠ 
TURISTICA: 0, UP 
FVZ: 0) 

- Bilaterale: 1 

(UP FTŠ TURISTICA: 
1) 

- Drugi programi: 9 

(UP FHŠ: 0, UP FM: 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

1,  

UP FAMNIT: 4, UP 
PEF: 0, UP FTŠ 
TURISTICA: 3, UP 
FVZ: 1) 

Število tujih 
visokošolskih učiteljev 
in visokošolskih 
sodelavcev (npr. 
asistentov) na 
izmenjavah na UP 

Študijsko leto 
2014/2015 skupaj  
115, od tega   

- Erasmus+: 23 

(UP FM: 3, UP 
FAMNIT: 3 (od tega 1 
AK), UP PEF: 8, UP 
FTŠ TURISTICA: 4, 
UP FVZ: 5) 

- CEEPUS: 0 

- Drugi programi: 92 

(UP FHŠ: 28, UP 
FAMNIT: 48, UP PEF: 
3, UP FTŠ 
TURISTICA: 13) 

Študijsko leto 
2015/2016 skupaj 70, 
od tega   

- Erasmus+: 28 

(UP FHŠ: 4, UP FM: 
8, 

UP FAMNIT: 1 (AK), 
UP PEF: 4, UP FTŠ 
TURISTICA: 7, UP 
FVZ: 4) 

- CEEPUS: 2 

(UP FHŠ: 0, UP FM: 
0, 

UP FAMNIT: 0, UP 
PEF: 2, UP FTŠ 
TURISTICA: 0, UP 
FVZ: 0) 

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 40 

(UP FHŠ: 4, UP FM: 
5, 

UP FAMNIT: 23,UP 
PEF: 0, UP FTŠ 
TURISTICA: 8, UP 
FVZ: 0) 

Število strokovnih 
sodelavcev UP na 
izmenjavah v tujini 

Študijsko leto 
2014/2015 skupaj 55, 
od tega  

- Erasmus+: 34 

(REKTORAT UP: 8, 
UP FHŠ: 6, UP FM: 1, 
UP FAMNIT: 1, UP 
PEF: 8, UP FTŠ 
TURISTICA: 3, UP 
FVZ: 6, UP ŠD: 1)  

- Drugi programi: 21 

(REKTORAT UP: 4, 
UP FHŠ: 5, UP FM: 2, 
UP FAMNIT: 1, UP 
FVZ: 5 (NFM), UP 
ZRS: 3 (od tega 2 
NFM in 1 bilaterala), 
UP IAM: 1) 

Študijsko leto 
2015/2016: 20* 

(REKTORAT UP: 5, 
UP FHŠ: 6, UP FM: 0 

UP FAMNIT: 4 (od 
tega 1 AK), UP PEF: 
0, UP FTŠ 
TURISTICA: 3, UP 
FVZ: 2) 

Število tujih strokovnih 
sodelavcev na 
izmenjavah na UP 

Študijsko leto 
2014/2015: 45 

(REKTORAT UP: 18, 
UP FHŠ: 4, UP PEF: 
1, UP FTŠ 
TURISTICA: 21(od 
tega 7 Erasmus+, 4 
Bilaterala Slovenija-
Srbija in 10 UP in 
SVET), UP ŠD: 1) 

Študijsko leto 
2015/2016: 38 

(REKTORAT UP: 25, 
UP FHŠ: 5, UP FM: 2, 

UP FAMNIT: 0, UP 
PEF: 1, UP FTŠ 
TURISTICA: 5, UP 
FVZ: 0) 

Povečanje 
mednarodne 
mobilnosti študentov  

Spodbujanje 
vključevanja 
študentov v programe 
izmenjave 
(promocija): 

- Sklenitev novih 

Število študentov, 
vključenih v izmenjave 
v tujini  

Študijsko leto 
2014/2015 skupaj 
123, od tega   

- Erasmus+: 95 

(UP FHŠ: 22, UP FM: 
16, UP FAMNIT: 10, 

Študijsko leto 
2015/2016 skupaj 
134, od tega   

- Erasmus+: 113 

(UP FHŠ: 23, UP FM: 
18, UP FAMNIT: 24 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

sporazumov za 
izmenjave v okviru 
programa Erasmus+ 
(Ključni ukrep 1 – KA1 
– Mobilnost 
visokošolsko 
izobraževanje) 

- Širitev sodelovanja v 
druge programe in 
oblike mednarodne 
mobilnosti 

- Razpis za mobilnost 
zaposlenih v okviru 
programa Erasmus+ 
(Ključni ukrep 1 – KA1 
– Mobilnost 
visokošolsko 
izobraževanje) 

UP PEF: 10, UP FTŠ 
TURISTICA: 28, UP 
FVZ: 9) 

- CEEPUS: 4 

(UP FM: 1, UP FTŠ 
TURISTICA: 3) 

- Drugi programi: 24 

(UP FHŠ: 1, UP FM: 
4, UP FAMNIT: 13, 
UP PEF: 1, UP FTŠ 
TURISTICA: 5) 

(od tega 11 AK), UP 
PEF: 12, UP FTŠ 
TURISTICA: 31, UP 
FVZ: 5) 

- CEEPUS: 3 

(UP FHŠ: 0, UP FM: 
2, UP FAMNIT: 0, UP 
PEF: 0, UP FTŠ 
TURISTICA: 1, UP 
FVZ: 0) 

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 18 

(UP FHŠ: 0, UP FM: 
2, UP FAMNIT: 7, UP 
PEF: 0, UP FTŠ 
TURISTICA: 5, UP 
FVZ: 4) 

Število tujih 
študentov, ki opravijo 
del študija na UP 

Študijsko leto 
2014/2015 skupaj 
207, od tega   

- Erasmus+: 112 

(UP FHŠ: 24, UP FM: 
27, UP FAMNIT: 13 
(od tega 3 AK), UP 
PEF: 13, UP FTŠ 
TURISTICA: 31, UP 
FVZ: 4)  

- CEEPUS: 14 

(UP FHŠ: 4, UP FM: 
3, UP PEF: 3, UP FTŠ 
TURISTICA: 4)  

- Bilaterale: 2 

(UP FAMNIT: 1, UP 
FTŠ TURISTICA: 1) 

- Drugi programi: 79 
(UP FHŠ: 39, UP 
FAMNIT: 40) 

Študijsko leto 
2015/2016 skupaj 
197, od tega   

- Erasmus+: 126 

(UP FHŠ: 27, UP FM: 
35, UP FAMNIT: 11 
(od tega 2 AK), UP 
PEF: 15, UP FTŠ 
TURISTICA: 28, UP 
FVZ: 10) 

- CEEPUS: 9 

(UP FHŠ: 3, UP FM: 
3, UP FAMNIT: 0, UP 
PEF: 1, UP FTŠ 
TURISTICA: 2, UP 
FVZ: 0) 

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 62 

(UP FHŠ: 40, UP FM: 
1, UP FAMNIT: 21, 
UP PEF: 0, UP FTŠ 
TURISTICA: 0, UP 
FVZ: 0) 

Opomba: * Načrt UP ZRS za študijsko leto 2015/2016: 1. 

 
Komentar 
 
V letu 2016 bo mobilnost študentov, pedagoškega in strokovnega osebja omogočena v okviru 
programa Erasmus+, programa Slovenskega Štipendijskega sklada EGP-NFM, CEEPUS, projekta 
SUNBEAM (Erasmus Mundus) in v okviru univerzitetne mreže UNET, v kateri, poleg UP, sodelujejo 
partnerske univerze s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije in s Kosova. V tednu od 
16. do 20. maja 2016 bo UP organizirala 4. mednarodni teden »International Week of the University of 
Primorska«, v okviru katerega bomo gostili pedagoške in strokovne  sodelavce s partnerskih univerz iz 
tujine. V letu 2016 bo UP nadaljevala z izvajanjem dejavnosti v okviru UNESCO mrež, katerih članica 
je. Kot predsedujoča Rektorski konferenci Republike Slovenije (RK RS) se bo intenzivneje vključevala 
v dejavnosti Evropske zveze univerz (European University Association – EUA). UP se bo prijavila na 
razpis za spodbujanje internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, katerega objavo je pr istojno 
ministrstvo napovedalo za julij 2016. Skladno s finančnimi zmožnostmi se bo UP predstavljala na 
izobraževalnih sejmih in drugih predstavitvenih dogodkih v tujini, na nekaterih v sodelovanju z 
ministrstvom in ostalimi slovenskimi univerzami pod sloganom »Study in Slovenia«.  
 
Kazalniki: Kazalniki mednarodne mobilnosti s področja izobraževanja so podrobneje predstavljeni v 
prilogah (Excel tabele). 
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7.6. KNJIŽNIČNA DEJAVNOST  
 
Knjižnica zbira, ureja, hrani in strokovno obdeluje tiskane in elektronske vire, 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 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Oblikovanje skupnega 
repozitorija slovenskih 
univerz 

Izvedba projekta 
ODUN in povezanost 
v nacionalni repozitorij 

Vzpostavitev virtualne 
knjižnice UP UK kot 
dela repozitorija 
slovenskih univerz 

Delno vzpostavljena 
digitalna knjižnica 

Vzpostavljena 
digitalna knjižnica UP 

Zagotovljeni dodatni 
prostori knjižnice za 
uporabnik 

Izboljšani prostorski 
pogoji knjižnice za 
uporabnike 

Izboljšani prostorski 
pogoji knjižnice za 
uporabnike 

Obstoječe prostorske 
zmogljivosti knjižnice 
UP ne zadoščajo 
potrebam uporabnikov 

Povečanje prostorskih 
zmogljivosti knjižnice 
UP za uporabnike 

Vrednotenje 
uspešnosti delovanja  
knjižnice 

Izvedba evalvacije 
knjižnične dejavnosti 

Evalvacija knjižnične 
dejavnosti 

2015: 0 Evalvacijsko poročilo 

Tabela 31: Uporabniki knjižnice 

Uporabniki Število v letu 2015 Načrtovano število za leto 2016 

Študenti – dodiplomski, redni 3090 3100 

Študenti – dodiplomski, izredni 875 900 

Študenti – podiplomski 1379 1400 

Srednješolci 3 3 

Zaposleni 712 715 

Upokojenci 2 2 

Tuji državljani 6 6 

Drugi uporabniki 40 40 

 
Komentar 
 
Knjižnice UP, ki so samostojno delovale do 31. 10. 2013 (UP ZRS, UP FHŠ, UP FM IN PEF, UP FVZ, 
UP TEMENA, UP FTŠ) so se v sistemu COBISS združile v UP UK. Po združitvi je prišlo do enotne 
baze uporabnikov, zato je v tabeli 31 podano število uporabnikov knjižnic na ravni UP.  
UP UK bo s knjižnično dejavnostjo podpirala študijski in raziskovalni proces, tako da bo izvajala svojo 
dejavnost predvsem za študente, visokošolske učitelje in druge visokošolske delavce ter raziskovalce. 
V 2016 bomo izvedli nadaljevanje vrednotenja uspešnosti delovanja knjižnice, ki bo potekalo v skladu 
s Strokovnimi standardi in priporočili za visokošolske knjižnice, ki predpisujejo evalvacijo knjižnične 
dejavnosti. 
 
 

7.7. DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV 
 
Pregled kratkoročnih ciljev  
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Povečanje števila 
ležišč - v lastnem 
upravljanju, v dijaških 
domovih in pri 

Nove oblike 
sodelovanja z 
lastniki/imetniki 
nastanitvenih 

Število postelj na 
študenta  

226 postelj v ŠD, 340 
v DD, 262 v ZŠD  in 
690 pri zasebnikih 

226 postelj v ŠD, 380 
v DD, 376 v ZŠD  in 
700 pri zasebnikih 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

zasebnikih. kapacitet. 

Višji standard bivalnih 
pogojev kapacitet 
študentov v ŠD 

Izvedba IVD v 
objektih: 

- redno vzdrževanje 
objektov in opreme, 

- adaptacija za 
energijsko 
učinkovitost objektov, 

- nadgradnja 
programske opreme. 

Kakovost bivalnih 
pogojev 

Zagotovljeni minimalni 
standardi bivalnih 
pogojev 

Boljši pogoji bivanja 
študentov 

Povečan delež tržne 
dejavnosti (turistične 
dejavnosti), kot 
dopolnitvena 
dejavnost in večja 
prepoznavnost ŠD 

Oddajanje kapacitet v 
času študentskih 
počitnic, ko študentje 
ne zasedajo vseh 
postelj (tržna – 
turistična dejavnost) in 
pridobitev dodatnih - 
tržnih sredstev za 
potrebe vzdrževanja 
ŠD. 

Delež tržne dejavnosti 
/Število nočitev 
turistov 

Delež ležišč  
namenjenih za tržno 
dejavnost 
razpoložljivih  

Ohranitev deleža 
ležišč  v poletnem 
času 

Dobro sodelovanje s 
študentskimi domovi 
doma in v tujini 

Operacionalizacija 
delovanja združenja in 
začetek izvajanja 
aktivnosti . 

Sodelovanje z drugimi 
ŠD 

Združenje ZŠDS 
aktivno deluje dve leti  
(izvedeno število sej: 
13): 

 

Redne seje ZŠDS 

- večjih sinergijskih 
učinkov, 

- profesionalne in 
kakovostnejše 
izvedbe skupnih 
aktivnosti, 

- vsebinske podpore 
za večjo promocijo in 
prepoznavnost ŠD. 

Uspešna organizacija 
skupnih dogodkov 

Izmenjava primerov 
dobrih praks pri 
upravljanju in 
poslovanju ŠD 

Število skupno 
izvedenih dogodkov  

3 (izvedeno število): 

- Usposabljanja: 1 
(izvedeno število) 

- Izobraževalni 
seminarji: 1  
(izvedeno število) 

- Delavnice: 1 
(izvedeno število) 

3 (načrtovano število) 

- Usposabljanja: 1 
(načrtovano število) 

- Izobraževalni  
seminarji:1 
(načrtovano število) 

- Delavnice 
(načrtovano število) 1 

Organizirana 
obštudijska dejavnost  

Izvedba predavanj in 
razstav. 

 

Število izvedenih 
aktivnosti 

6 (izvedeno število) 

- Število predavanj: 1 

- Število razstav: 1 

- Število poletnih 
jezikovnih tečajev: 1  

- Število likovnih 
delavnic: 1 

- Število glasbenih 
delavnic: 1 

- Število športnih 
delavnic: 1 

6 (načrtovano število) 

- Število predavanj: 3 

- Število razstav: 1 

- Število poletnih 
jezikovnih tečajev: 2  

- Število likovnih 
delavnic:  1  

- Število glasbenih 
delavnic: 1  

- Število športnih 
delavnic: 1 

Tabela 32: Kazalniki za študentske domove 

Kazalnik Študijsko leto 2014/2015 Načrt v študijskem letu 2015/2016 

Število razpoložljivih ležišč v javnih študentskih 
domovih UP na študenta UP. 

226/5345 230/5410 

Število drugih razpoložljivih subvencioniranih 
ležišč na študenta UP.  

1292/5345 1337/5410 

Razmerje med navedenima kazalnikoma. (Število 
razpoložljivih ležišč v javnih študentskih domovih 
UP na študenta UP, število drugih razpoložljivih 
subvencioniranih ležišč na študenta UP) 

1:3,53 1:3,46 

% študentov UP, ki bivajo v študentskih domovih 
ali pri zasebnikih v skladu s Pravilnikom o 
subvencioniranju bivanja študentov  

17,14 17,01 
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Tabela 33: Število razpisanih ležišč v javnih ŠD v RS v letu 2016 (razpis za leto 2016 je v pripravi) in razmerje 
zaposlenih v posameznih visokošolskih središčih 

 

Število vseh 
študentov 
(dodipl. in 

podipl.) 

Število 
nastanjenih 
študentov v 

ŠD 

Odstotek 
nastanjenih 
študentov v 
ŠD: število 

vseh 
študentov 

Število 
nastanjenih 
študentov 

pri 
zasebnikih s 
subvencijo 

Razmerje 
nastanitve v 

javnih 
domovih: 
nastanitve 

pri 
zasebnikih 

(zaokroženo) 

Število vseh 
zaposlenih 

Razmerje 
zaposleni v 

UP ŠD/ 
nastanjeni 
študentje 

UP ŠD 5345 226 4,23 690 1:3,05 5,5 1:166 

ŠD LJ 40842 7453 18,25 900 8,29:1 110 1:76 

ŠD MB 14958 2867 19,17 4 717:1 35 1:82 

Tabela 34: Število nameščenih študentov v dijaških domovih na Primorskem 

DIJAŠKI DOM Dijaki Študentje Delež (%) 

Dijaški dom Koper 100 160 62 

Dijaški dom Nova Gorica 162 90 56 

Dijaški dom Portorož 48 40 83 

Dijaški dom Izola 230 50 21 

 
ŠTUDENTSKA LEŽIŠČA V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016  
 
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: 
‐ 10 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena in  
‐ 84 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. 

 
Skupaj UP ŠD: Razpisanih 226 ležišč od tega 189 za podaljšanje bivanja  in 37 za sprejem. 
 

Dijaški domovi (DD) – Primorska 

Študentom so na voljo tudi postelje v dijaških domovih, in sicer:  

 Dijaški dom Koper razpisuje 160 ležišč, od tega je predvidenih: 

- 60 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,  
- 100 mest za podaljšanje bivanja. 

 Dijaški dom Portorož razpisuje 40 ležišč, od tega je predvidenih: 
‐ 15 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,  
‐ 25 mest za podaljšanje bivanja. 

 Dijaški dom Izola razpisuje 50 ležišč, od tega je predvidenih: 
‐ 25 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena, 
‐ 25 mest za podaljšanje bivanja. 

 Dijaški dom Nova Gorica razpisuje 90 ležišč, od tega je predvidenih: 

‐ 45 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena, 
‐ 45 mest za podaljšanje bivanja. 

 
Skupaj DD:  Razpisanih 340 ležišč, od tega 195 za podaljšanje in 145 za sprejem. Od tega je 90 
ležišč v Novi Gorici. 
 
Zasebniki s subvencijo 
Možnosti bivanja v času študija tudi pri zasebnikih - subvencionirana ležišča, kjer je na voljo 690 
ležišč oz. subvencij, od tega je predvidenih: 

- 190 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena, 
- 500 mest za podaljšanje bivanja. 
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Zasebni študentski domovi 
V okviru zasebnih študentskih domov 

 Študentski center Jadro razpisuje 34 prostih mest, od tega je predvidenih: 
‐ 8 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena 
‐ 26 za podaljšanje bivanja 

 SŽ - ŽIP, storitve, d.o.o. razpisuje 56 ležišč v Domu železničarjev Nova Gorica, od tega je 
predvidenih:- 
 20 mest za podaljšanje. 
36 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena  

 Presta d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana, razpisuje 38 ležišč na lokaciji Bazoviška 1, Nova Gorica: 

- 30 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,  

- 8 prostih mest za podaljšanje. 

 AMK inženiring d.o.o., Strma pot 9, Portorož, ležišča na Ul. Agrarne reforme 19, Koper, za 

bivanje največ 18 študentov: 

- 9 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena, 

- 9 prostih mest za podaljšanje. 

 Luka Koper Pristan d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper, razpisuje 116 ležišč na lokaciji Prisoje 9, 

Koper:  

- 56 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena, 

- 60 prostih mest za podaljšanje. 
 
SKUPAJ zasebni študentski domovi: razpisanih 262 ležišč od tega 123 za podaljšanje bivanja 
in 139 za sprejem (1. 10. 2015). 
 
 

7.8. NACIONALNO POMEBNE NALOGE  
 

7.8.1. VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA 
 
Visokošolska prijavno-informacijska služba UP (VPIS UP) samostojno vodi 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 VPIS UP izvaja postopke priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja 
izobraževanja na študijskih programih 1. stopnje na UP, sodeluje s službami za študentske zadeve 
članic univerze, s svetovalnimi službami srednjih šol in drugih izobraževalnih zavodov, informira in 
svetuje kandidatom za vpis, izdeluje različne analize in statistična poročila ter sodeluje pri promocijski 
dejavnosti univerze. Za nemoteno in uspešno izvedbo navedenih dejavnosti bo VPIS UP skrbela tudi v 
letu 2016. 
 

7.8.2. SKRB ZA RAZVOJ IN UČENJE SLOVENŠČINE 
 
Pregled kratkoročnih ciljev  
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Širjenje ali 
izpopolnjevanje 
jezikovne zmožnosti 
in področij rabe v 
slovenščini kot prvem 
jeziku 

Skrb za razvoj 
slovenščine v dvo- in 
večjezičnih okoljih 

Število izobraževanj 
slovenščine kot 
prvega jezika 

Lektorski krožek 

Tečaj pravopisa in 
pravorečja 

Lektorski krožek 

Tečaj pravopisa in 
pravorečja 

Širjenje ali 
izpopolnjevanje 
jezikovne zmožnosti v 
slovenščini kot 
drugem in tujem 
jeziku 

Organizacija tečajev 
splošno 
sporazumevalne in 
strokovne slovenščine 

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

A1: 1  

A2: 1 

A1: 1 

A2: 1 

Ureditev delovanja 
lektoratov UP 
slovenskega jezika na 

Poučevanje 
slovenščine na tujih 
univerzah 

Izvajanje lektoratov 
UP slovenskega 
jezika na tujih 

Priprava pravne 
podlage za 
poučevanje 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

tujih univerzah  univerzah slovenščine na tujih 
univerzah 

Tabela 35: Pregled lektoratov slovenskega jezika v tujini  

Kazalniki 
REALIZACIJA 

Študijsko leto 2014/2015 

NAČRT 

Študijsko leto 2015/2016 

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 

- 40 udeležencev lektoratov slovenščine 
kot zunanje izbirnega predmeta,  

- 35 udeležencev Poletne šole 
slovenskega jezika "HALO!" 

- 60 udeležencev lektoratov slovenščine 
za tuje študente na univerzi;  

- 35 udeležencev na Poletnih tečajih 
slovenskega jezika »HALO« 

 

7.8.3. PISARNA ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE 

Tabela 36: Kazalniki za pisarne za študentske domove 

Kazalnik študijsko leto 2015/2016  
NAČRT 

študijsko leto 2016/2017  

Število študentov, za katere se ugotavlja 
izpolnjevanje pogojev in meril za 
subvencioniranje bivanja 

1508 1800 

 
Komentar 
 
UP ŠD v okviru nalog »pisarne« skladno s predpisi in sklenjeno pogodbo med MIZŠ in UP ŠD izvede 
vse naloge in postopke glede ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in meril za subvencioniranje bivanja 
študentov na študentskih ležiščih v Študentskem domu 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., 

- 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 887 novincev in 618 podaljševalcev,  

- vročitve sklepov o napotitvi na vselitev (1.124 sklepov), 
- prijave začasnih bivališč in preverjanje statusa študenta za vseh 1.508 študentov, 
- vodenje evidence stanodajalcev z vsemi potrebnimi podatki, pregledi bivalnih kapacitet in priprava 

sklepov o izboru zasebnikom.  
Javne uslužbenke imajo opravljen izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku in upravnega spora 
in izvajajo določila 26. člena pravilnika. 
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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 
povezavi  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 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Krepitev (obštudijskih) 
športnih aktivnosti in 
tekmovalnega športa 

Ohranjati in 
izboljševati celostni 
zdravstveni status 
študentov: 

- aktivno preživljanje 
prostega časa, 

- vzdrževanje telesne 
kondicije. 

Število študentov 
redno vključenih, v 
športno-rekreativne 
programe 

1000 1100 

Organizacija 
tekmovanj iz različnih 
športnih disciplin 

Oblikovanje 
univerzitetnih in 
fakultetnih ekip za  
sodelovanje na 
različnih tekmovanjih 

Zagotavljanje 
strokovnega kadra za 
vodenje športnih 
programov in 
dogodkov 

Število športnih 
dogodkov (ur) 

Skupaj 1300 ur ali 400 
dogodkov, od tega, 

- košarka: 400 ur ali 
150 dogodko 

- futsal: 250 ur ali 70 

- odbojka: 400 ur ali 
120 

- badminton: 250 ur ali 
90 dogodkov 

 

 

Skupaj 1400 ur ali 400 
dogodkov, od tega, 

- košarka: 400 ur ali 
150 dogodkov 

- futsal: 250 ur ali 70 

- odbojka: 400 ur ali 
120 dogodkov 

- badminton: 250 ur ali 
90 dogodkov 

- vaterpolo: 100 ur ali 
80 dogodkov 

 

 

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 2016 je bil sprejet na 5. 
dopisni seji Študentskega sveta, ki je potekala od 22. 6. 2016 do 23. 6. 2016. 
 
Pregled kratkoročnih ciljev  
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Povečanje 
prepoznavnosti ŠS 
UP med študenti UP 
in drugimi deležniki 

Potisk majic, 
puloverjev, dežnikov, 
rokovnikov 

Organiziranje 
nagradnih iger 

Distribucija 
promocijskega 
materiala 

Vzpostavitev 
podstrani na spletni 
strani UP 

Podoba ŠS UP Uspešno obveščanje 
študentov 

Izboljšanje spletnih 
komunikacijskih 
kanalov - delujoča 
podstran na spletni 
strani UP, 

Okrepljene aktivnost 
za promocijo ŠS UP 
in večja 
prepoznavnost ŠS UP  

Spodbujanje 
dobrodelnosti med 
študenti UP 

Povečanje števila 
izvedenih dobrodelnih 
dogodkov 

Število izvedenih 
dobrodelnih dogodkov 

Dobrodelni dogodki: 0 Dobrodelni dogodki: 1 

Aktivnejše 
sodelovanje in 
vključenost študentov 
v dobrodelne dogodke 

Število študentov 
vključenih v 
dobrodelne dogodke 

Ni podatka Število: 500 

Uspešna izvedba 
študentske 
krvodajalske akcije 

Število študentov 
vključenih v 
krvodajalsko akcijo 

Ni podatka Število: 150 

Izvedba športnih 
aktivnosti 

Soorganizacija 
športnih dogodkov 

Spodbujanje mladih k 
udeležbi športnih 
aktivnosti 

Število udeležencev Uspešna izvedba 
mokre čiste desetke 
(maj 2015) in čiste 
desetke (oktober 
2015) 

Uspešna izvedba bele 
čiste desetke 

Izvedba 
izobraževalnih 
dogodkov 

Izvedba okrogle mize 

Delitev dogodka na 
socialnih omrežjih in 
povečanje ogledov ter 
všečkov na FB profilu 
dogodka 

Število udeležencev Uspešna izvedba 3 
okroglih miz in 2 
delavnic 

Uspešna izvedba 
okrogle mize 

Tabela 37: Strošek načrtovanih aktivnosti/dejavnosti (vir MIZŠ) 

Aktivnost/dejavnost Predviden strošek v EUR 

Okrogla miza 200 

Krvodajalska akcija 500 

Bela čista desetka 2016 2000 

Promocijski material 724,66 

SKUPAJ 3.424,66 

 
Komentar 
 
S Sklepom o določitvi vrednosti točke na študenta in o določitvi sredstev za interesne dejavnosti 
študentov v letu 2016 bo Ministrstvo iz proračuna RS za leto 2016 nakazalo sredstva v višini 3.424,66 
EUR za interesno dejavnost študentov. Skupno bo univerza v letu 2016 za interesno dejavnost 
študentov namenila 3.424,66  EUR. 
 

7.9.3. INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV, KI BIVAJO V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH 
 
Študentski svet stanovalcev UP ŠD bo redno sledil potrebam in željam stanovalcev in temu primerno 
prilagajal svoje delovanje. Sredstva bodo poskušali pridobivati s strani stanovalcev in sponzorjev ter 
donatorjev. 
 
Letni program interesnih dejavnosti študentov, ki bivajo v študentskih domovih je bil sprejet na 1. 
dopisni seji Študentskega sveta stanovalcev UP ŠD dne 31. 1. 2016 in je sestavna priloga letnega 
programa dela članice UP ŠD. 
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Pregled kratkoročnih ciljev  
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Povezanost, 
prepoznavnost, 
sodelovanje študentov 
stanovalcev 

Izvedba srečanj, 
druženj, športnih in 
drugih dogodkov 

Število izvedenih 
aktivnosti 

V letu 2015 so 
študenti imeli občasna 
srečanja 

Večja povezanost in 
prepoznavnost 
študentov stanovalcev 

Izboljšanje 
sodelovanja med 
študenti 

Redni sestanki vseh 
stanovalcev 

Redni sestanki vseh 
stanovalcev, še 
posebej  ob 
sprejemanju 
pomembnejših 
odločitev 

Število izvedenih 
aktivnosti 

Boljša obveščenost 
stanovalcev, spletna 
komunikacija in 
podajanje informacij, 
večje število 
sestankov 

Nadaljevanje ciljev iz 
leta 2015 

Opremljanje skupnih 
prostorov  

Dokup opreme, 
ureditev skupnih 
prostorov 

Uporabnost skupnih 
prostorov ŠD 

2014 in 2015: Nizka 
uporaba skupnih 
prostorov  

Dodatna ureditev 
skupnih prostorov 

Izvedba ustvarjalnih 
delavnic in 
organizacija raznih 
predavanj 

Izvedba ustvarjalnih 
delavnic in predavanj 
v sodelovanju s UP 
članicami in 
pridruženo članico UP 

Število dogodkov v 
sodelovanju  z drugimi 
UP članicami in 
drugimi ŠD 

2014: Ni bilo 
izvedenih delavnic / 
predavanj 

2015: Izvedba 
koristnih predavanj za 
študente 

 

Izvedba koristnih 
predavanj za študente 

 
 

7.10. DRUGA DEJAVNOST 
 

7.10.1. UNIVERZITETNI CENTRI 
 
Center za obštudijske dejavnosti UP  
 
Center za obštudijske dejavnosti je organizacijska enota UP, ki v povezavi  z drugimi akterji 
obštudijskih dejavnosti skrbi za: 

- zagotavljanje in usklajevanje obštudijskih vsebin in aktivnosti, 
- zagotavljanje materialnih in finančnih 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, 
- promocijska dejavnost. 
 
Pregled kratkoročnih ciljev  
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Organiziranost  
podporne dejavnosti 
na področju 
obštudijske dejavnosti 

Zagotovitev 
organizacijsko-
administrativne 
podpore za 
kakovostno izvajanje 
strokovnih in 
rekreativnih vsebin 
povezanih s športom 

Podporna dejavnost 
obštudijskih 
dejavnosti 

Obštudijske 
dejavnosti se izvajajo 
na članicah  

 

 

Ustanovitev Centra za 
obštudijske dejavnosti 

- priprava evidence 
vseh obstoječih 
obštudijskih aktivnosti 
na univerzi  

Formirati organ centra 
in imenovati vodjo. 

Krepitev obštudijske 
dejavnosti  

Organizacija 
dogodkov namenjenih 
študentom 

Število dogodkov Ustanovitev centra Oblikovanje programa 
obštudijskih aktivnosti, 
ki se bodo izvajale 
preko Centra za 
obštudijske dejavnosti 
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Karierni center UP 
 
Univerzitetni karierni center 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 zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija na 
univerzi (pomembnost zgodnjega začetka kariernega načrtovanja in povezovanja med 
srednješolskim in terciarnim izobraževanjem),  

- študentom in diplomantom preko kariernega svetovanja in načrtovanja, 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 bodo sistematično beležile v posameznikov kompetenčni 
portfolijo in ga bodo diplomanti prejeli ob zaključku študija),  

- zaposlenim na univerzi in širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in 
diplomantov skladno s potrebami delodajalcev, s ponudbo programov, seminarjev in drugih oblik 
izobraževanj. 

 
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 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Oblikovanje 
celostnega programa 
vodenja osebne 
kariere 

Število opravljenih 
svetovanj  

Število opravljenih 
svetovanj  

514 Povečanje za 20 % 
glede na izhodiščno 
vrednost 2015 

Nadgradnja spletnega 
mesta kariernega 
centra 

Nadgradnja spletnega 
mesta/portala 

Nadgradnja s 
karierno-osebnostnim 
vprašalnikom 

1 Nadgrajen portal   

Okrepitev vloge 
diplomantov kot 
ambasadorjev 
univerze  

Formalna ureditev 
imenika članov Alumni 
kluba UP  

Spodbujanje srečanj 
diplomantov UP v 
sodelovanju s 
članicami UP.  

Sodelovanje z 
družbenim okoljem 
(vključevanje 
diplomantov UP v 
bazo sodelujočih 
institucij s kariernim 
centrom).  

Seznanitev javnosti o 
delovanju Alumni 
kluba UP 

Število članov Alumni 
kluba članice UP  

0 10 % diplomantov UP 
je članov Alumni kluba 
na ravni UP  

 
Center za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem 
 
Pregled kratkoročnih ciljev  
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Dokumentiranje, 
raziskovanje, 
komuniciranje vinske 
in kulinarična / 
gastronomske kulture 
in turizma 

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

Število obiskov 
vinskih praznovanj, 
prireditev in festivalov 
ter 

10 20 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

vinskega turizma 

Terensko 
dokumentarno in 
raziskovalno delo na 
področju kulinaričnih 
praznovanj, prireditev 
in festivalov ter 
gastronomskega 
turizma 

Število obiskov 
kulinaričnih 
praznovanj, prireditev 
in festivalov 

8 15 

Mreženje poslovnih 
partnerjev in 
sodelavcev ter 
popularizacija 
programskih usmeritev 
in aktivnosti CGKV 

Število poslovnih 
srečanj, sklenjenih 
partnerstev in 
medijskih objav 

15 40 

Univerzitetni vinski in 
kulinarični klub 
(UVKK)): razvoj ideje, 
analiza trga, zagon 
projektov 

Razvoj projektne ideje:  

- analiza trga 
(elektronska anketa) 

Število izpolnjenih 
elektronskih anketnih 
vprašalnikov 

Anketni vprašalnik še 
ni bil izveden 

200 

Razvoj projektne ideje 
UVKK: 

- kritična analiza 
delovanja podobnih 
klubov pri nas in po 
svetu 

Število izbranih in 
analiziranih primerov 

0 3 

Priprava programa 
UVKK za študijsko leto 
2016/17 

- zametek celostne 
grafične podobe 

- izdelava klubskih 
kartic ugodnosti (vsaj 
prototipa) 

Izdelan program 0 1 

Izdelana zasnova 
CGP 

0 1 

Izdelava (vsaj 
prototipa) 

0 1 

Vzpostavitev 
delovanja 
Univerzitetnega 
vinograda v Truškah 

Terenske vaje v okviru 
študijskega programa 

Obiski Erasmus 
študentov in gostujočih 
profesorjev/sodelavcev 
s partnerskih univerz 

Trgatev 
univerzitetnega 
rumenega muškata 

Tradicionalni »pohod 
na martinovo« 

Univerzitetno / 
rektorjevo vino 

Število terenskih vaj 2 3 

Število Erasmus in 
drugih gostujočih 
obiskov 

3 5 

Izvedba trgatve 0 1 

Izvedba pohoda 0 1 

Polnitev 
univerzitetnega vina 
(število buteljk) 

0 500 

Mednarodno 
delovanje: kongresi, 
delovna srečanja & 
partnerstva, prijave 
projektov 

IWINETC 
(International wine 
tourism conference) 

- Kongres (Barcelona) 

- študijska 
raziskovalno 
novinarska tura 
(Katalonija, Penedez) 

Udeležba na 
konferenci in študijski 
turi 

0 1 

IGCAT (International 
Institut of gastronomy, 
culture, art and 
tourism) 

Dvodnevno delovno 
srečanje v San Pol del 
Mar (Španija) 

0 1 

Razvoj projektnih idej 
ter prijave na projekte: 

- European region of 
gastronomy (razvoj 
integralnega 
razvojnega projekta) 

- PortoRose – 
International 

Popularizacija ideje, 
vzpostavljena mreža 
ključnih deležnikov ter 
pridobitev državne 
podpore h kandidaturi 

0 1 

Razvoj projektne ideje 
in usklajevanje 
partnerstev ter 
finančne konstrukcije 

0 1 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Rose&Rose festival 
(razvoj projekta v 
partnerstvu z Zavodom 
SloVino, Občino Piran, 
Turističnim 
združenjem Portorož) 

- Praznik cipljev 
(revitalizacija 
pozabljenega praznika 
z dr. Lipejem iz 
Morske biološke 
postaje) 

- Vzpostavitev 
institucije kralja 
refoška 

- Prijava na 
mednarodne razpise 
(Adrion) 

Raziskave in razvoj 
projektne ideje 

0 1 

Raziskava in izbor 
kralja refoška na 
Prazniku refoška v 
Marezigah  

0 1 

Priprava razpisne 
dokumentacije 

0 1 

 
Center za razvoj in prenos znanja UP 
 
Skladno s srednjeročno razvojno strategijo UP 2014-2020 je potrebno na univerzi vzpostaviti centralno 
infrastrukturno enoto, ki bo oblikovala politiko varstva in komercializacije intelektualne lastnine ter za 
njo skrbela. Ključni dejavnik pri tem je sodelovanje v Konzorciju za prenos tehnologij KTT, sodelovanje 
z drugimi partnerji v postopkih zaščite intelektualne lastnine in prenosov tehnologij ter uresničevanje 
ciljev načrtovanih v programskih dokumentih konzorcija. 
 
Univerza mora vzpostaviti mehanizme za zaščito in komercializacijo znanja, oblikovati in voditi sistem 
pregleda inovacijske dejavnosti na UP ter vpetosti zaposlenih z UP v procese pri drugih delodajalcih 
ter sodelovati v Konzorciju za prenos tehnologij KTT.  
 
Cilji bodo doseženi v naslednjih korakih: 
- Analiza obstoječega stanja, 

- Organizacija izobraževanja in seminarjev za izvedbo postopkov zaščite znanja, 
- Priprava strategije za upravljanje z intelektualno lastnino in evidence inovacijske dejavnosti, 
- Izvajanje strategije, vodenje evidence, 
- Sodelovanje z nacionalnimi partnerji v Konzorciju KTT in drugih okvirih, 
- Komercializacija intelektualne lastnine in inovacij. 
 
Pregled kratkoročnih ciljev  
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2015 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Oblikovanje politike in 
vizije za intelektualno 
lastništvo in njeno 
pravno varovanje 

Analiza pravnih 
podlag, pregled dobrih 
praks in priprava 
programskega 
dokumenta 

Mehanizmi za zaščito 
in trženje intelektualne 
lastnine 

Ni vzpostavljenih 
mehanizmov in 
kriterijev na področju.  

Oblikovanje politike za 
lastništvo, zaščito in 
komercializacijo 
znanja 

Sodelovanje v 
Konzorciju za prenos 
tehnologij KTT 

Sodelovanje v 
konzorciju, 
vzpostavitev 
nacionalnega modela 
za delovanje v 
zahodni in vzhodni 
kohezijski regiji 

Razvoj inovacijske 
dejavnosti ter 
nacionalna 
koordinacija strategije 
pametne 
specializacije 

Ni vzpostavljenega 
konzorcija, 
posamezne članice 
ukrepajo v skladu z 
lastnimi možnostmi 

Oblikovanje 
konzorcija, zagon 
konzorcija 

Vzpostavitev evidence 
inovacijske dejavnosti 
na UP 

Vzpostavitev in 
spremljanje 
inovacijske dejavnosti 
na UP, sodelovanje 
zaposlenih UP v 
inovacijski dejavnosti 
pri drugih delodajalcih 

Evidenca inovacijske 
dejavnosti 

Ni evidence 
inovacijske dejavnosti. 

Oblikovanje sistema 
evidence in 
spremljanja 
inovacijske dejavnosti 
na UP 
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Center za umetnost in oblikovanje UP 
 
Center za umetnost in oblikovanje Univerze na Primorskem (v nadaljevanju CUO UP), deluje kot 
umetnostno-raziskovalni, izobraževalni in razvojno-aplikativni center. Cilji, ki jih bo zasledoval center 
so: 
‐ spodbujanje in doseganje lastne izvirne umetniške in kulturne produkcije, 
‐ razvoj področja umetnosti in umestitev področja znotraj raziskovanja, 
‐ razvoj študijskih vsebin in drugih oblik izobraževanja na področju umetnosti, 
‐ razvoj akademske kulture in standardov na področju umetnosti, 
‐ dvig ozaveščenosti in občega pomena umetnosti med visokošolskimi učitelji, študenti in drugo 

javnostjo, 

‐ skozi umetnost kot povezovalni člen, dosegati interdisciplinarnost članic in s tem  povezanosti 
umetnosti, znanosti in stroke. 

 
Pregled kratkoročnih ciljev  
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2015 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Ovrednotenje 
umetniške dejavnosti 
na univerzi 

Priprava analize 
stanja na posameznih 
umetniških področij  

Priprava strateškega 
dokumenta za razvoj 
področja 

Razvojni program 
umetniške dejavnosti 

Izvajanje umetniške 
dejavnosti na dveh 
članicah (UP PEF in 
UP FHŠ)  

Oblikovan razvojni 
program za področje 
umetniške dejavnosti 
na univerzi 

Prenova kriterijev 
spremljanja in presoje 
uspešnosti na 
področju umetniške 
dejavnosti 

Priprava predloga 
kriterijev za 
vrednotenje 
uspešnosti na 
področju umetniške 
dejavnosti (v 
sodelovanju s službo 
za habilitacije) 

Kriteriji presoje 
uspešnosti na 
področju umetniške 
dejavnosti 

Obstoječi kriteriji 
presoje uspešnosti na 
področju umetniške 
dejavnosti 

Prenovljeni kriteriji 
presoje uspešnosti na 
področju umetniške 
dejavnosti 

Razvoj študijske 
dejavnosti na področju 
umetnosti 

Sodelovanje pri 
pripravi teoretičnih 
podlag za oblikovanje 
dokumentov za 
akreditacijo študijskih 
programov 1. stopnje 
in 2. stopnje 

Podlage za razvoj 
študijskih programov v 
sodelovanju s 
članico/-ami 

Sprejet dogovor za 
pripravo dokumentov 
za začetek postopka 
akreditacije študijskih 
programov 1. in 2. 
stopnje 

Pripravljeni dokumenti 
za začetek postopka 
akreditacije študijskih 
programov 1. in 2. 
stopnje 

Umestitev identitete 
centra v nacionalni in 
lokalni prostor  

Vzpostavitev povezav 
za oblikovanje 
strateškega 
sodelovanja s 
kulturnimi ustanovami  

Vpetost umetniške 
dejavnosti v okolje 

Ustanovljen center za 
področje umetnosti na 
univerzi 

Sklenjena najmanj 2 
sporazuma oz. 
dogovora o 
sodelovanju s 
kulturnimi ustanovami  

 
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 ter omogočijo medkulturna srečanja in spoznavanja: 
‐ Delavnice: nabor 13 delavnic po 90 minut za odrasle in študente UP. Delavnice predstavijo 

kitajsko kulturo v neposrednem stiku s praktičnimi dejavnostmi. 
‐ Predavanja: nabor 10 predavanj po 60 minut za odrasle in študente UP. Poljudna in strokovna 

predavanja o različnih temah iz bogate kitajske kulturne zakladnice, predavanja z medkulturnimi 
vpogledi. 

‐ Poletna, jesenska zimska šola: v počitniških obdobjih organiziramo enotedenske intenzivne 
tečaje kitajščine in kitajske kulture za osnovnošolske učence. Trajanje 90 minutno učenje 
kitajščine, 60 minutne delavnice. 

‐ Tečaji kitajskega jezika: tečaji kitajskega jezika na osnovnih in srednjih šolah, delavnice o 
kitajskih pravljicah za vrtce, tečaji kitajskega jezika in kulture za odrasle, specializirani tečaji 
kitajščine za turistične delavce, specializirani tečaji poslovne kitajščine.  
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‐ Prireditve: praznovanja tradicionalnih kitajskih praznikov in enkratne prireditve, kot je obisk 
mojstra borilnih veščin s Kitajske. 

Nekatere prireditve pripravljamo v sodelovanju s Konfucijevim inštitutom Ljubljana. 

 
Pregled kratkoročnih ciljev 
  

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2015 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Širjenje jezikovne 
zmožnosti v kitajščini 
kot tujem jeziku 

Organizacija tečajev 
splošnosporazumeval
ne kitajščine za 
osnovnošolsko 
populacijo otrok 

Število tečajev 
kitajskega jezika na 
osnovnih šolah 

3 3 (raven A1) 

2 (raven A2) 

Organizacija tečajev 
splošnosporazumeval
ne in strokovne 
kitajščine za 
srednješolsko 
populacijo dijakov 

Število tečajev 
kitajskega jezika na 
srednjih šolah 

0 1 (raven A1) 

Organizacija tečajev 
splošnosporazumeval
ne in strokovne 
kitajščine za odraslo 
populacijo 

Število tečajev 
kitajskega jezika za 
odrasle 

2 (raven A1) 

1 (raven A2) 

2 (raven A1) 

2 (raven A2) 

Organizacija 
intenzivnih tečajev za 
osnovnošolske otroke  

Poletna jesenska, 
zimska šola 

3 3 

Promocija kitajske 
kulture, jezika in 
literature v Sloveniji 

Organizacija 
dogodkov in srečanj 
namenjenih 
spoznavanju kitajske 
kulture 

Število dogodkov za 
širšo javnost (Koper, 
Piran, Izola, Bled) 

4 3 

Organizacija delavnic Število delavnic 15 15 

Organizacija 
predavanj 

Število predavanj 1 10 

 
Založba Univerze na Primorskem 
 
Temeljne usmeritve Založbe Univerze na Primorskem ostajajo podpora znanstvenemu in 
pedagoškemu delu na univerzi ter promocija raziskovalnih rezultatov v domačem in mednarodnem 
prostoru. Založba bo nadaljevala tudi z usmeritvijo v izdajanje elektronskih publikacij v prostem 
dostopu, izdajanje tiskanih publikacij pa ohranja samo v nekaterih segmentih. 
 
V letu 2016 bo delovanje založbe posebej usmerjeno v združitev celotne založniške dejavnosti na UP 
v okviru Založbe UP, poenotenje založniških postopkov in enoten management avtorskih pravic. 
Doslej je založniška dejavnost potekala v okviru treh založb, s sprejetjem Akta o delovanju Založbe 
Univerze na Primorskem pa se združuje v okviru ene založbe. 
 
V letu 2016 Založba Univerze na Primorskem načrtuje tudi krepitev poglobitev sodelovanja z drugimi 
izdajatelji v Sloveniji in v zamejstvu, med drugimi tudi z Založništvom tržaškega tiska. 
 
Pregled kratkoročnih ciljev  
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Združitev založniške 
dejavnosti v okviru 
Založbe Univerze na 
Primorskem 

Sprejem akta o 
delovanju ZUP, 
sistemizacija delovnih 
mest in prenos 
zaposlitev 

Združitev Založniška dejavnost 
v okviru treh založb 

Založniška dejavnost 
v okviru ene založbe 

Poenotenje 
založniških postopkov 
na Univerzi na 

Vpeljava enotnih 
založniških postopkov 
(presoja publikacij, 

Poenotenje Različni postopki Enotni postopki 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

primorskem urejanje, management 
avtorskih pravic ipd.) 

 
 

7.10.2. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

Tabela 38: Načrt izdaj publikacij v tiskani in elektronski obliki  

Vrsta publikacije 

Število izdaj v letu 
2015 

Število 
načrtovanih izdaj 

v letu 2016 
Izdajatelj 

Tiskana 
izdaja 

E-izdaja 
Tiskana 

izdaja 
E-izdaja Založba UP Zunanji založnik 

Znanstvene monografije 41 34 
4 19 Založba UP: 22 1 

5 1 Založba Annales: 4 1 

Znanstvene revije* 16 20 
12 18 Založba UP: 26 4 

2 2 Založba Annales: 4 - 

Zborniki znanstvenih 
konferenc 

14 11 
1 2 Založba UP: 3 0 

1 - Založba Annales: 1 - 

Druge znanstvene 
publikacije 

1 1 1 1 Založba UP: 2 0 

Strokovne monografije 3 8 
3 2 Založba UP: 4 1 

2 - Založba Annales: 2 - 

Strokovne revije - - 0 0 Založba UP: 0 0 

Zborniki strokovnih 
konferenc 

- 1 0 0 Založba UP: 0 0 

Druge strokovne publikacije 5 3 
2 2 Založba UP: 4 0 

2 - Založba Annales: 2 - 

Učbeniki 3 3 
2 2 Založba UP: 2 2 

2 1 Založba Annales: 2 1 

Druga študijska gradiva 3 4 
3 1 Založba UP: 4 0 

2 - Založba Annales: 2 - 

 
Opomba: * Število zvezkov.  

 
Publikacije, ki izhajajo v tiskani in elektronski obliki, so upoštevane kot dve izdaji, saj imajo poseben 
ISSN oziroma ISBN in CIP.  
 
 

7.11. RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST 
 
Pregled kratkoročnih ciljev  
  

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Večja uspešnost 
študija 

Povečanje oziroma 
ohranitev deleža 
prehodnosti  

Spodbujanje 
dokončanja študija v 
času trajanja 
študijskega programa. 

Prehodnost po 
stopnjah študija  

1. stopnja: 

- 65,18% redni 

- 76,7% izredni 

2. stopnja: 

- 58,56% redni 

- 43,48% izredni 

3. stopnja:  

- 56% izredni 

Delež prehodnosti na 
ravni UP na rednem 
študiju povečati za 
vsaj 2%. 

Ohraniti delež 
prehodnosti na 
izrednem študiju.  

Trajanje študija po 
stopnjah študija   

1. stopnja:   

VS programi (triletni 
programi):  

- 4,95  redni;  

Trajanje študija na 
ravni UP ohraniti na 
isti ravni  oziroma 
zmanjšati na čas 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

- 5,67 izredni 

UN programi (tri in 
štiriletni programi):  

- triletni redni: 4,56 

- štiriletni redni: 5,30 

- štiriletni izredni: / 

2. stopnja (eno in 
dvoletni programi):   

- enoletni redni: 2,81 

- enoletni izredni: / 

- dvoletni redni: 4,07 

- dvoletni izredni: 5,67 

3. stopnja (triletni 
programi):  

- izredni: 4,19 

trajanja študijskega 
programa. 

Spodbujanje tutorstva 
med učitelji in študenti 

Število tutorjev 
učiteljev 

105 Ohraniti na isti ravni 

Število tutorjev 
študentov 

73 Ohraniti na isti ravni 

Povečanje deleža 
odzivnosti študentov 
in zaposlenih na 
anketiranje 

Povečanje odzivnosti 
študentov na 
anketiranje 

Odzivnost študentov 
na anketiranje  

Skupaj 59,81%, od 
tega:  

- 1. stopnja: 61,78% 

- 2. stopnja: 55,27% 

- 3. stopnja: 36,73% 

Odzivnost študentov 
na 1. in 2. stopnji 
povečati za 5 % oz. 
2,5 odstotne točke 
oziroma ohraniti na 
isti ravni. 

Odzivnost študentov 
3. stopnje povečati za 
3 odstotne točke 
oziroma ohraniti na 
isti ravni. 

Prenova metodologije 
poročanja  

Poročilo o anketiranju 
študentov pripravljena 
na osnovi prenovljene 
metodologije   

Poročilo anketiranja 
študentov  

Prenovljeno poročilo o 
anketiranju študentov 

Elektronska izvedba 
anketiranja zaposlenih 
na UP 

Anketiranje 
zaposlenih UP 

Pilotna elektronska 
izvedba anketiranja 
na ravni UP 

Elektronska izvedba 
anketiranja zaposlenih  

Priprava poročila o 
anketiranju zaposlenih 

Spremljanje 
diplomantov UP   

Prenova anketnega 
vprašalnika 

Priprava analize 
zaposlenosti in 
zaposljivosti 
diplomantov UP 

Anketiranje 
diplomantov UP 

2 članici (UP FVZ, UP 
FTŠ Turistica) 

Pilotna izvedba 
elektronskega 
anketiranja 
diplomantov UP  

Ureditev preverjanja 
podobnosti vsebin 
elektronske oblike 
pisnega zaključnega 
dela na UP  

Priprava internega 
pravnega akta, ki 
ureja preverjanje 
podobnosti vsebin 
elektronske oblike 
pisnega zaključnega 
dela na UP 

Izvedba usposabljanja 
za zaposlene  

Začetek preverjanja 
podobnosti vsebin na 
ravni UP v študijskem 
letu 2016/2017 
(pilotna izvedba) 

Enoten sistem 
elektronskega 
prevajanja podobnosti 
vsebin na vseh 
članicah UP  

Preverjanje vsebine 
zaključnih del poteka 
na posameznih 
članicah  

Vzpostavljen enoten 
sistem elektronskega 
prevajanja pisnih 
zaključnih del UP (I. 
faza)  

Spremljanje kakovosti 
izvajanja študijskih 
programov 

Vzpostavitev 
celovitega sistema 
notranjih evalvacij 
študijskih programov 
na UP 

Vzpostavljen celovit 
sistem notranjih 
evalvacij na UP 

Predlog pravnih aktov Sprejem pravnih aktov 
na Senatu UP 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Spodbujanje razvoja 
zaposlenih 

Spodbujanje 
kariernega razvoja 
zaposlenih  

Število zaposlenih 
vključenih v dodatno 
izobraževanje in 
usposabljanje 

- Pridobivanje 
formalne izobrazbe: 
69 

- Strokovno 
usposabljanje: 331 

- Krajša usposabljanja 
in tečaji: 244 

- Daljša usposabljanja 
(več kot 1 mesec) v 
tujini: 12  

- Sobotno leto: 2 

Pridobivanje formalne 
izobrazbe: 61 

Strokovno 
usposabljanje: 361 

Krajša usposabljanja 
in tečaji: 230 

Daljša usposabljanja 
(več kot 1 mesec) v 
tujini: 7  

Sobotno leto: 2  

Pridobivanje formalne 
izobrazbe 20 (UP 
ZRS) 

Strokovno 
usposabljanje: 10 (UP 
ZRS) 

Krajša usposabljanja 
in tečaji: 20 (UPZRS) 

Daljša usposabljanja 
(več kot 1 mesec):1 
(UP ZRS) 

Spodbujanje kulture 
kakovosti  

Organizacija 
dogodkov s področja 
kakovosti 

Število dogodkov s 
področja kakovosti 

15  4  

 
Komentar 
 
V letu 2016 se bo UP na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti usmerila predvsem: 

‐ vzpostavitvi enotnega sistema preverjanja podobnosti vsebin elektronske oblike pisnih zaključnih 
del študentov UP (na vseh stopnjah študija); zaključna dela se bodo preverjala s programom za 
detekcijo podobnih vsebin, ki je bil razvit v okviru projekta ODUN ter posledično vzpostavitvi 
Repozitorija UP (v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico UP), 

‐ aktivnostim, vezane na pridobivanje mnenj študentov, zaposlenih in diplomantih ter pripravi 
ustreznih analiz: osveščanje deležnikov o pomenu podajanja mnenj, dopolnitev metodologije 
priprave analiz ter na osnovi pridobljenih mnenj priprava ukrepov za izboljšave, 

‐ aktivnostim za večjo uspešnost študentov pri študiju (zvišanje prehodnosti, zmanjšanje osipa in 
skrajšanje trajanja študija), 

‐ nadaljevanje skrbi za študente s spodbujanjem tutorstva (med učitelji in študenti),  
‐ vzpostavitvi enotnega sistema notranjih evalvacij študijskih programov UP (s ciljem povečanja 

kakovosti študijskih programov in njihovega izvajanja), vključno z dopolnitvijo metodologije 
priprave samoevalvacije,  

‐ povečanju zadovoljstva zaposlenih, predvsem v okviru razbremenitev, ponavljajočih se 
administrativnih del in posledično povečanje časa, namenjenega konstruktivnemu delu,  

‐ spremljanju pridobljenih učnih izidov in generičnih kompetenc diplomantov UP. 
 
 

7.12. SKUPNE NALOGE 
 
Pregled kratkoročnih ciljev  
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Nadgrajena 
informacijska podpora 
poslovnih procesov  

(3. ukrep ReNPVŠ11-
20) 

Procesna prenova in 
informatizacija 
poslovanja 

Informatizacija 
poslovanja 

Faze izvedene 
reorganizacije: 

- sprejeta pravila o 
notranji 
organiziranosti 
rektorata univerze ter 
izvedeno 

Nadomestitev 
obstoječega 
kadrovskega 
informacijskega 
sistema Propis - kadri 
z novim, celovitejšim 

Sprejem 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

preoblikovanje služb 
rektorata, 

-sprejete spremembe 
statuta univerze, 

- prehod  na 
informacijsko rešitev 
SAOP za področje 
računovodstva. 

klasifikacijskega 
načrta univerze 

Povečanje 
inovacijskega 
potenciala in 
izkoriščenosti kritične 
mase ustvarjalnih 
kadrov 

(3. ukrep ReNPVŠ11-
20) 

Spodbujanje 
interdisciplinarnega 
sodelovanja in razvoja 
inovacijskega okolja 

Management 
invencijsko-
inovacijskih procesov 

Ustanovljeni 
univerzitetni centri na 
področjih: 

- založniške 
dejavnosti 

- VŽU in karierne 
orientacije, 

- obštudijske 
dejavnosti 

- umetnosti in 
oblikovanja, 

- gastronomije in 
kulture vina,.  

Zagotovljeni ustrezni 
in zadostni resursi za 
učinkovito izvajanje 
nalog, ki so skupnega 
pomena za članice in 
univerzo 

 
Komentar 
 
Informacijsko-komunikacijski projekti v letu 2016: 
1.  Računalniško omrežje univerze: 

‐ izgradnja zmogljivejšega omrežja z zmogljivostjo povezave 10 GB (povezava med lokacijami UP 
bi izvedena dvojno: primarni vod po optičnih povezavah 10 GB ter rezervni vod s povezavo 3GB; s 
tem bo dosežena hitra in zanesljiva povezava, ki bo omogočala učinkovito in ekonomično 
uporabno centraliziranih informacijskih storitev).  

2. Primarni računalniški center univerze v UK Livade: 

‐ vzpostavitev primarnega računalniški center univerze v univerzitetnem kampusu Livade, 
‐ zaključne selitve strežniške in komunikacijske infrastrukture. 
3. Konsolidacija in centralizacija strežniške infrastrukture: 

‐ konsolidacija IKT infrastrukture, 
‐ Poenotenje in centralizacija imenika (AD) uporabnikov. 
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V letu 2016 so na kadrovskem področju opredeljene naslednje prednostne naloge:  
- priprava pravnih podlag, ki bodo dovoljevala prožnejše prehajanje med različnimi oblikami 

izvajana pedagoškega in raziskovalnega dela,  
- izvedba reorganizacije upravno administrativnih in strokovno tehničnih služb UP, 
- zagotavljati vodstvom članic in univerze ustrezne informacije za podporo pri sprejemanju 

odločitev.   
  
Osrednji cilj na organizacijskem področju oz. na področju poslovanja UP v letu 2016 je implementacija 
določil iz sanacijskega programa, ki predvideva zmanjšanje zaposlenih v skupini J za 10 odstotkov, 
centralizacija računovodstva, kadrovske službe, službe za javno podobo univerze, založniške 
dejavnosti, službe za splošne zadeve in javna naročila, službe za informacijsko podporo in službe za 
vzdrževanje. Nadaljevali bomo v letu 2014 začet proces reorganizacije upravno administrativnih in 
strokovno tehničnih (UAST) služb UP.  
 
Cilj načrtovane reorganizacije je močnejša in učinkovitejša organizacijsko - podporna dejavnost 
univerze za doseganje uspešnejšega poslovanja, zmanjševanje stroškov dela in fiksnih stroškov, 
poenostavitev, konsistentnost, enovitost in preglednost delovnih in poslovnih procesov ter tesnejše 
povezovanje članic na področju pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela. 
 
Za dosego cilja bo na kadrovskem področju potrebno:  
- analizirati in poenotiti delovne procese tako po vertikali (od strokovnih služb na članicah do 

skupnih strokovnih služb na Rektoratu UP) kot tudi po horizontali znotraj sektorjev in služb na 
Rektoratu UP;  

- pripraviti rešitve v sistemizaciji delovnih mest z oblikovanjem področno specifičnih opisov delovnih 
mest;  

- sprejeti spremembe Akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na UP in izvedbene akte 
za zaposlene (v primerih, ko bo to potrebno zaradi spremembe Akta - skleniti nove pogodbe o 
zaposlitvi); sprejeti nameravamo tudi merila za sistemizacijo delovnih mest; 

- oblikovati in kadrovsko zapolniti ustrezne centralne službe znotraj sektorjev na Rektoratu UP, ki so 
bile oblikovane ob reorganizaciji Rektorata UP z notranjimi prerazporeditvami (kontroling, 
organizacija dela, tehnične službe, varnost pri delu in varovanje premoženja idr.);  

- uvesti ustrezne informacijske sisteme za podporo kadrovski in finančno – računovodski dejavnosti, 
kar poteka z implementacijo novega računovodskega programa in razvojem programa UNIS za 
podporo kadrovski službi.  

  
Članice UP so za izvajanje svojih temeljnih dejavnosti pripravile kadrovske načrte v skladu z letnimi 
cilji in v okviru strateških ciljev UP v letnih programih dela za leto 2016.   
  
V letu 2016 se na UP planira zmanjšanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim letom. Število 
vseh zaposlenih na dan 31.12.2015 je bilo 731 oseb oziroma 607,92 FTE; na dan 31.12.2016 pa se 
planira zmanjšanje števila zaposlenih na 628 oseb, kar je za 14 % znižanje v številu oseb, oziroma na 
540,61 FTE, kar je za 11 % znižanje v številu FTE. V to število je všteto: izstop UP ZRS iz univerze, 
dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti in porodniški ter starševski dopust, ki ne predstavljajo stroška 
dela.  

Tabela 39: Število redno zaposlenih v letu 2015 in načrt za leto 2016  

Plačna 
skupina 

Število 
zaposlenih na 
dan 31.12.2015 

Število FTE na 
dan 31.12.2015 

Št. zaposlenih 
na dan 

31.12.2016 
(Načrt) 

Število FTE na 
dan 31.12.2016 

(Načrt) 

Indeks število 
zaposlenih na 
dan 31.12.2016 

/ 31.12.2015 

Indeks število 
FTE na dan 
31.12.2016 / 
31.12.2015 

a b c d e=c/a F=d/b 

B 10 10,95 11 11,85 110,00 108,22 

D 345 278,02 355 287,22 102,90 103,31 

H 156 105,10 72 56,51 46,15 53,77 

J 220 213,85 190 185,03 86,36 86,52 

SKUPAJ 731 607,92 628 540,61 85,91 88,93 
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Iz tabele je razvidno, da se strukturno (po plačnih skupinah) na dan 31. 12. 2016 v primerjavi s 
stanjem na dan 31. 12. 2015 načrtuje znižanje števila in FTE zaposlenih v plačnih skupinah H in J.  
Načrtovano zmanjšanje obsega zaposlitev v plačni skupini H je predvsem posledica načrtovanega 
izstopa UP ZRS iz univerze. Načrtovano zmanjšanje obsega zaposlitev v plačni skupini J je delno 
posledica načrtovanega izstopa UP ZRS iz univerze, delno pa predvidenega zmanjšanja števila 
zaposlenih v plačni skupini J.  
Načrtovano povečanje v plačnih skupinah D in B je povezano predvsem z začetkom izvajanja novega 
študijskega programa 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje na Fakulteti za grajeno okolje v študijskem 
letu 2016/2017.  

Tabela 40: Število redno zaposlenih v letu 2015 in načrt za leto 2016 po članicah UP  

Članica UP 

Število 
zaposlenih na 

dan 
31.12.2015 

Število FTE 
na dan 

31.12.2015 

Število 
zaposlenih na 

dan 
31.12.2016 

(načrt) 

Število FTE 
na dan 

31.12.2016 

(načrt) 

Indeks število 
zaposlenih na 

dan 
31.12.2016 

/ 31.12.2015 

Indeks število 
FTE na dan 
31.12.2016 

/ 31.12.2015 

a b c d e=c/a f=d/b 

FAMNIT (z 
AK)  

115 92,76 114 99,75 99,13 107,54 

FHŠ  75 56,58 81 63,40 108,00 112,05 

FM  91 82,80 83 75,70 91,21 91,43 

FTŠ  61 60,58 57 56,60 93,44 93,43 

FVZ  57 50,52 64 53,62 112,28 106,14 

IAM  75 36,40 49 32,50 65,33 89,29 

PEF  104 85,17 102 86,90 98,08 102,03 

REKTORAT  57 57,40 55 53,63 96,49 93,43 

ŠD  5 5 6 5,50 120,00 110,00 

UK  0 0,5 8 8,05 / 1.610,00 

ZRS*  91 80,21 / / / / 

FGO  0 0 9 4,96 / / 

SKUPAJ  731 607,92 628 540,61 85,50 88,93 

Opomba: * Na dan 31. 12. 2016 ni načrtovano število in FTE zaposlenih na UP ZRS zaradi načrtovanega izstopa iz univerze.  

Iz kadrovskih načrtov izhaja zmanjšanje števila zaposlenih in FTE v primerjavi z letom 2015 (tabela 
40) na ravni UP. Na članicah (tabela 40), kjer se povečuje število zaposlenih so razlogi predvsem v 
začetku izvajanja novih študijskih programov rednega študija na 1. in 2. stopnji (Uporabna psihologija 
na UP FAMNIT, Trajnostno grajeno okolje na UP FGO) in prenosa nekaterih projektov z UP ZRS na 
obstoječe članice (UP FHŠ, UP FAMNIT). V številu in FTE zaposlenih so v kadrovskem načrtu všteta 
tudi nadomeščanja porodniških.  
Na članicah, kjer se zmanjšuje število zaposlenih (UP FM, UP FTŠ, UP IAM, Rektorat UP) so razlog 
predvsem ukrepi iz sanacijskega programa. 

Tabela 41: Število pogodbenih sodelavcev v letu 2015 in načrt za leto 2016 

Plačna 
skupina   

Število 
pogodbenih 

sodelavcev 
na dan 

31.12.2015 

Število FTE 
pogodbenih 

sodelavcev 
na dan 

31.12.2015 

Število 
pogodbenih 

sodelavcev 
na 

dan 
31.12.2016 

(Načrt) 

Število FTE 
pogodbenih 

sodelavcev 
na 

dan 
31.12.2016 

(Načrt) 

Indeks 
število 

pogodbenih 
s. na dan 

31.12.2016 / 

31.12.2015 

Indeks 
število FTE 

pogodbenih 
s. na dan 

31.12.2016 / 

31.12.2015 

a  b  c  d  e=c/a  f=d/b  

B  0,00 0,00 0,00 0,00 / / 

D  166,00 26,75 197,00 34,22 1,19 1,28 

H  19,00 0,25 5,00 0,30 0,26 1,20 

J  0,00 0,00 0,00 0,00 / / 

SKUPAJ  185,00 27,00 202,00 34,52 1,09 1,28 

 

V letu 2016 se na UP načrtuje povečanje števila pogodbenih sodelavcev v primerjavi s preteklim 
letom. Planira se povečanje tako zunanjih pogodbenih izvajalcev kot tudi zaposlenih, ki bodo delo 
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opravljali preko pogodbe. Število pogodbenih sodelavcev na dan 31.12.2015 je bilo 185, od tega 
večina (89,7%) v plačni skupini D (visokošolski učitelji in sodelavci). Na dan 31.12.2016 se glede na 
31.12.2015 planira povečanje za cca. 9 % in sicer iz 185 na 202 pogodbenih sodelavcev, obenem s 
povečanjem FTE (iz 27,00 na 34,52), ki jih bodo izvajali ti sodelavci za 28 %.   
 

Načrtovano odpuščanje iz poslovnih razlogov - presežni delavci in načrtovane upokojitve  

 

Presežne delavce v letu 2016 planira Rektorat UP in članice UP FHŠ, UP FM in UP FTŠ v skupnem 
obsegu 12,5 FTE in sicer na delovnih mestih v plačni skupini J (upravno administrativne in strokovno 
tehnične službe) in D (visokošolski učitelji). Razlogi izhajajo iz varčevalnih ukrepov ter zniževanja 
izvedbe neposrednih pedagoških obveznosti.  
 
V letu 2016 so predvidene štiri upokojitve na naslednjih delovnih mestih: 

‐ visokošolski učitelj (plačna skupina D) na UP PEF (2), 

‐ visokošolski učitelj (plačna skupina D) na UP FVZ (1) in 

‐ vodja področja/enote II (z do 5 zaposlenih) VII/2 (plačna skupina J) na UP FM (1).  

 

Načrtovano število zaposlenih v FTE v letu 2016 in 2017 po virih financiranja 

Tabela 42: Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov za leti 2016 in 2017 

Vir financiranja 
Število zaposlenih na dan 1. januarja 

tekočega leta 

Dovoljeno ali ocenjeno število 
zaposlenih na dan 1. januarja 

naslednjega leta 

1. Državni proračun 381,15 381,15 

2. Proračun občin 0,00 0,00 

3. ZZZS in ZPIZ 0,00 0,00 

4. Druga javna sredstva za 
opravljanje javne službe (npr. takse, 
pristojbine, koncesnine, RTV- 
prispevek) 

0,00 0,00 

5. Sredstva od prodaje 
blaga in storitev na trgu 

20,10 10,72 

6. Nejavna sredstva za 
opravljanje javne službe in sredstva 
prejetih donacij 

68,52 64,08 

7. Sredstva Evropske unije ali drugih 
mednarodnih virov, vključno s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega proračuna 

34,71 28,27 

8.  Sredstva ZZZS za 
zdravnike pripravnike in specializante, 
zdravstvene delavce pripravnike, 
zdravstvene sodelavce pripravnike in 
sredstev raziskovalnih projektov in 
programov ter sredstev za projekte in 
programe, namenjenih za 
internacionalizacijo in kakovost v 
izobraževanju in znanosti (namenska 
sredstva) 

94,25 56,97 

9.   Sredstva za 
financiranje javnih del 

0,00 0,00 

10. Sredstva za zaposlene 
na podlagi Zakona o ukrepih za 
odpravo posledic žleda med 30. 
januarjem in 10. 
februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 
17/14) 

0,00 0,00 

Skupno število vseh 
zaposlenih (od 1. do 10. točke) 

598,74 541,19 

Skupno število zaposlenih 
pod točkami 1, 2, 3 in 4 

381,15 381,15 

Skupno število zaposlenih 
pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 
10 

217,59 160,04 
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V skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 smo pod točkami  1., 2., 3. in 4. 
poročali na dan 1. 1. 2016 381,35 oseb. Na dan 1. 1. 2017 je ocenjeno pod točkami 1., 2., 3. in 4. 
381,15 oseb, kar pomeni, da na ravni UP ne presegamo dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov.  
Tabela je pripravljena v deležih zaposlitev po virih financiranja, saj se plače zaposlenih na Univerzi na 
Primorskem krijejo iz različnih virov. V ocenjeno število zaposlenih na dan 1.1.2017 ni vključena 
članica UP ZRS, zaradi izstopa iz Univerze na Primorskem.  
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Pregled kratkoročnih ciljev  
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Aktivnosti povezane s 
spremembo 
Srednjeročnega 
načrta investicij UP za 
obdobje 2012 - 2016  

Zagotavljanje 
prostorskih potreb za 
raziskovalno, 
pedagoško in  
knjižnično dejavnost 
ter zagotavljanje 
študentskih ležišč 

Dopolnitev 
Srednjeročnega 
načrta investicij UP za 
obdobje 2012 - 2016  

Srednjeročni načrt 
investicij UP za 
obdobje 2012 - 2016 

Sprejete spremembe 
in dopolnitve 
Srednjeročnega 
načrta investicij UP za 
obdobje 2012 – 2016: 
povečanje prostorskih 
kapacitet za 
namestitev študentov 

Sprejem 
Srednjeročnega 
načrta investicij UP za 
obdobje 2017 – 2021 

Zagotavljanje 
prostorskih potreb za 
raziskovalno, 
pedagoško in 
knjižnično dejavnost 
ter zagotavljanje 
študentskih ležišč 

Srednjeročni načrt 
investicij UP za 
obdobje 2017 – 2021 

Zaključen 
Srednjeročni načrt 
investicij UP za 
obdobje 2012 - 2016 

Sprejet Srednjeročni 
načrt investicij UP za 
obdobje investicijsko 
obdobje 2017 – 2021 

Ostali projekti 
investicijskega 
značaja 

Prepoznavnost UP Ureditev parka 
»Simonov zaliv« 

Pričetek 
konservatorskih in 
arheoloških del 

Zaključek ureditve 
parka »Simonov 
zaliv« v skladu s cilji 
projekta. 

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

Prilagoditve instalacij 
in opreme za prenos 
dejavnosti v nove 
prostore 

Izvedbena faza - 
Univerzitetni kampus 
Livade 1.0 – nakup 
dodatne opreme 

Izvedena GOI dela z 
nabavljeno opreme na 
naslovu Livade 6 

Izvedena dela in 
nabavljena oprema 
zaradi naknadne 
prilagoditev instalacij 
in opreme 
uporabnikom 

Prenova dela 
zahodnega krila 

Izvedbena faza - 
Prenova palače 
Baseggio – Borilnica 

Izvedena dela s strani 
izvajalca del - Palača 
Baseggio - Borilnica 

Prevzeta dela s strani 
izvajalca del – 
zaključena delna 
obnova palače 
Baseggio v skladu s 
cilji projekta 

Pregled postopkov ter 
izdelava  vse 
potrebne 
dokumentacije za 
obnovo prostorov v 
poslovnem objektu na 
naslovu Izolska vrata 
2, Koper, za potrebe 
UP FM 

Projektna faza - 
Obnova in sanacija 
obstoječih prostorov v 
objektu Srednje 
tehniške šole v Kopru 
za potrebe UP FM 

Sprejeta investicijska 
dokumentacija: 

- dokument 
identifikacije 
investicijskega 
projekta, 

- predinvesticijska 
zasnova in 

investicijski program 

- izdelana idejna 
zasnova 

Izdelana novelacija IP 

Izdelana projektna 
dokumentacija 

Ureditev odprtih 
vprašanj z Mestno 
občino Koper, ki so 
povezana z 
nadaljnjimi 
investicijskimi 
aktivnostmi na 
projektu izgradnje 
Univerzitetnega 
Kampusa Sonce 

Projektna faza - 
Univerzitetni kampus 
Sonce  

Zadržana izdaja 
gradbenega 
dovoljenja do sprejetja 
sprememb in 
dopolnitev Prostorsko 
ureditvenih pogojev 
za občino Koper 

Dosežen dogovor z 
Mestno občino Koper 
glede spremembe 
prostorskih izvedbenih 
pogojev za 
predvideno gradnjo v 
okviru projekta 
Kampus Sonce 

Ureditev služnostnih 
pogodb in odlog 
plačila komunalnega 
prispevka 

Priprava 
dokumentacije za 
oddajo nove vloge za 
izdajo gradbenega 
dovoljenja  

Projektna faza - 
novogradnja objektov 
B v Univerzitetnem  
Kampusu Livade v 
Izoli  

Zadržana izdaja 
gradbenega 
dovoljenja zaradi 
neurejenih služnostnih 
pogodb in 
komunalnega 
prispevka ter soglasja 
za priklop na elektro 
omrežje 

Prostorska preveritev 
potreb novega 
uporabnika, pridobitev 
gradbenega 
dovoljenja za 
novogradnjo objekta B 
v Univerzitetnem 
kampusu Livade 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Izboljšano razmerje 
študent/ležišče ter 
izboljšano pogoji 
bivanja na obstoječih 
kapacitetah 

Ureditev služnostnih 
pogodb in odlog 
plačila komunalnega 
prispevka 

Priprava 
dokumentacije za 
oddajo nove vloge za 
izdajo gradbenega 
dovoljenja 

Projektna faza za 
novogradnjo 
Študentskih domov v 
Univerzitetnem 
Kampusu Livade v 
Izoli 

Zadržana izdaja 
gradbenega 
dovoljenja zaradi 
neurejenih služnostnih 
pogodb in plačila 
komunalnega 
prispevka ter soglasja 
za priklop na elektro 
omrežje 

Pridobitev 
gradbenega 
dovoljenja za 
novogradnjo 
študentskih domov v 
Univerzitetnem 
kampusu Livade 

Obnova obstoječih 
objektov v lasti 

Izvedba investicijsko 
vzdrževalnih del na 
obstoječih objektih 

Število izvedenih IVD 
del 

19 IVD  16 IVD 

 
 
9.1 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN 
 
9.1.1 GRADNJA, OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA NEPREMIČNIN  
 
Aktivnosti za udejanjanje in spremembo Srednjeročnega načrta investicij UP za obdobje 2012 – 
2016 
V skladu z danimi finančnimi zmožnostmi državnega proračuna UP postopoma uresničuje zastavljene 
cilje glede zagotavljanja pogojev za svoje delovanje, primerljivih z Univerzo v Ljubljani in z Univerzo v 
Mariboru.  
 
Trenutno stanje, tako na področju javnih financ kot tudi na področju zasebnega sektorja, ne omogoča 
pospešitve investicijskih aktivnosti za reševanje prostorske problematike. V ta namen namerava UP v 
letu 2016 nadaljevati z vsemi aktivnostmi, povezanimi s pridobivanjem lastniških prostorov, 
namenjenih za raziskovalno in pedagoško dejavnost ter z zagotavljanjem študentskih ležišč. 
 
UP si prizadeva zagotoviti nastanitvene kapacitete, ki bodo ustrezale in zadoščale razvoju univerze v 
skladu z njenimi kratkoročnimi in srednjeročnimi načrti pri doseganju materialnih standardov, ki so 
primerljivi z ostalima državnima slovenskima univerzama. Slednje namerava doseči s povečevanjem 
števila ležišč v študentskih domovih, kar bo imelo za posledico dvig pokritosti nastanitvenih kapacitet 
za študente UP s sedanjih 3,38 % na 15 % (trenutno je v študentskih domovih na voljo le 226 ležišč). 
K izboljšanju nastanitvenih kapacitet na območju UP bodo še dodatno pripomogli ukrepi načrtovanih 
gradenj v kampusih Sonce in Livade ter interventni odkupi oz. najemi prostorov. 
 
V skladu z Zakonom o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v 
Mariboru, Univerze na Primorskem in Javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani iz naslova 
kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke 
opremljenosti ter gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti Ur. l. RS, št. 27/07, je UP 
pristopila k pripravi nabora potencialnih projektov, ki bi jih lahko financirali s pomočjo najetega 
poroštvenega kredita. Sprejem dopolnitev Srednjeročnega načrta investicij UP za obdobje 2012 - 
2016 z novimi investicijskimi projekti je nujen zaradi priprave potrebne investicijske dokumentacije, ki 
bo opredelila in ovrednotila nabor potencialnih projektov ter v nadaljevanju tudi vse ključne faze 
projekta in potrebne investicijske stroške.  
 
Zaradi izteka Srednjeročnega načrta investicij UP za obdobje 2012 - 2016 in izkazanih prostorskih 
potreb bo UP pripravila nov Srednjeročni načrt investicij UP za obdobje 2017 – 2021, 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. Z novim srednjeročnim načrtom namerava povečati 
prostorske kapacitete za izvajanje raziskovanja in izobraževanja (prednostno na področju 
naravoslovnih in tehniških ved), ter knjižnične dejavnosti ter zagotavljanja prostorskih pogojev za 
namestitev študentov.  
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V kolikor bodo na razpolago namenska finančna sredstva, bo UP v letu 2016 izdelala energetske 
izkaznice za stavbe, ki jih ima v lasti. Energetska izkaznica je listina s podatki o energijski učinkovitosti 
stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti, ki jo je potrebno pridobiti tudi za vse 
stavbe in za vse javne stavbe s površino, večjo od 250 m

2
. Njihovo izdelavo nam nalagata Energetski 

zakon (Uradni list RS, št. 17/14) ter Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic 
stavb (Uradni list RS, št. 92/214). 
 
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – CMK 
V letu 2015 so bile na naslovu Livade 6 v Izoli izvedene aktivnosti za nabavo aktivne raziskovalne 
opreme ter notranje pohištvene, laboratorijske in IKT opreme. V zimskem semestru 2016 je 
predvidena preselitev uporabnikov Centra mediteranskih kultur, Aplikativne kineziologije, 
Biodiverzitete in Sredozemskega kmetijstva, Okolja in tehnologije, Centra za kakovost bivanja, 
Nevroznanosti, Biopsihologije, akceleracije numeričnih algoritmov v biomedicini, študijskega programa 
Trajnostno grajeno okolje članice UP FGO, ki bo s svojimi aktivnostmi pričela v študijskem letu 
2016/17. V skladu z Zakonom o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem 
iz naslova kreditov UP načrtuje pridobitev soglasja Ministrstva za finance za najem kredita za izvedbo 
prilagoditev inštalacij in opreme, v višini 100.000,00 EUR iz poroštvenega kredita, po Kreditni pogodbi, 
sklenjeni med Novo ljubljansko banko d.d. in UP.  
 
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – objekti B 
Glede na trenutno splošno stanje javnih financ in investicij v Sloveniji je nadaljevanje gradnje 
preostalih objektov oz. objektov z oznako »B« (B1, B2, B in C1 - kletni del) v fazi FII v Univerzitetnem 
kampusu Livade načrtovano po letu 2016. Z novogradnjo objektov z oznako »B«, ki bodo v 
nadaljevanju projekta tudi ustrezno funkcionalno opremljeni z novo visoko tehnološko in raziskovalno 
opremo, se pričakuje izboljšanje tehnološke ravni eksperimentalno raziskovalnega dela na področju 
naravoslovja in tehnike (inženirstva). Poleg boljše organiziranosti in kakovosti laboratorijskega dela bo 
v novih prostorih mogoče posodobiti nekatere obstoječe preiskovalne metode in uvesti nekatere nove, 
kar bo vplivalo na dvig kakovosti znanstveno - raziskovalnih dosežkov in izboljšanju podpornega 
okolja za gospodarstvo ter tako pripomoglo k bolj konkurenčnemu gospodarstvu. V letu 2016 bo 
izdelana preveritev prostorskih potreb za vzpostavitev Centra odličnosti za raziskave, razvoj in 
inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja, načrtovanega 
znotraj projekta »Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of 
excellence (InnoRenew CoE)«. Glede na izdelano idejno zasnovo, v katero bi bile vključene navedene 
prostorske potrebe, se bi posledično preverilo ustreznost izdelane PGD in PZI dokumentacije. Prav 
tako je z Občino Izola potrebno skleniti ustrezne služnostne pogodbe in dogovor za plačilo 
komunalnega prispevka kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. UP v tem trenutku ne 
razpolaga s finančnimi viri za plačilo le-tega. 
 
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – študentski domovi 
Univerzitetni kampus Livade je programsko avtonomna struktura z lastno organizacijo ter vsebino in 
se želi hkrati tudi funkcionalno in družbeno povezati z mestom. Novogradnja študentskih domov v 
Univerzitetnem Kampusu Livade predstavlja pomembno vnašanje bivalnih vsebin v kampus kot 
povezavo z izobraževalnim objektom CMK, ki je trenutno v gradnji. Bivalni programi bodo prav v 
navezavi z raziskovalno – študijskimi programi ustvarili novo prostorsko in družbeno središče. UP v 
letošnjem letu tako načrtuje pridobitev manjkajočega soglasja Elektra Primorske d.d., zaradi izgradnje 
nove transformatorske postaje za potrebe novogradnje študentskih domov in objekta B. 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, saj se v Odloku o spremembi 
zazidalnega načrta Livade zahod za območje C študentski domovi navezujejo na povezovalno cesto 
B, ki pa ni zgrajena. ŠD se po projektu tako preko parcel, ki so v lasti občine, navezuje na 
povezovalno cesto B, z urbanističnim planom predvideno do parkirišča trgovine Spar. Poleg slednjega 
je potrebno s strani Občine Izola skleniti pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za priključke na 
gospodarsko javno infrastrukturo v korist posameznega upravljavca komunalnih vodov. V letu 2016 je 
načrtovana vložitev zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravno enoto Izola, ob 
predpogoju, da bo UP z Občino Izola sklenila dogovor za plačilo komunalnega prispevka po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja, saj v tem trenutku UP ne razpolaga s finančnim viri za plačilo le-tega. 
Ocenjena vrednost slednjega namreč znaša 690.000,00 EUR.  
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NRP 3211-08-0012: Univerzitetni kampus Sonce 
UP je junija 2013 podala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, ki pa jo je Upravna enota Koper zavrnila, 
saj naj bi bila predvidena gradnja neskladna s Prostorskimi ureditvenimi pogoji. V tem trenutku je 
zadržano izdajanje gradbenih dovoljenj do sprejetja sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih 
pogojev za mestno jedro Kopra s 4. členom Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 
prostora za ureditveno območje za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (Uradni list RS, 
št. 76/11, 50/12 in 17/13), v planski enoti KC-48, ki ji pripada obravnavana parcela. V letu 2016 
namerava  UP z Mestno občino Koper urediti odprta vprašanja, povezana z nadaljnjimi investicijskimi 
aktivnostmi v zvezi s projektom Kampus Sonce, in sicer dogovor glede ureditve prostorskih izvedbenih 
pogojev za predvideno gradnjo v okviru projekta Kampus Sonce.   
 
Palača Baseggio v Kopru - Borilnica, Center beneške kulture (CBK) – prenova  
V začetku leta 2014 je UP pristopila k izvedbi novega postopka za »dokončanje GOI del na objektu 
palača Baseggio - Borilnica, Koper, Kreljeva 6«. Zmanjšanje sredstev na programu čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Italija je vplivalo na znižanje sofinanciranja projekta "Strateški projekt za 
poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine (SHARED CULTURE)« za izvedbo investicijskih 
aktivnosti zato je UP izvedla delno obnovo objekta. V letu 2016 bo UP pristopila k preučitvi možnosti 
pridobitve namenskih sredstev za dokončanje zahodnega krila. 
 
Sprememba namembnosti prostorov – UP ŠD, Kamionski terminal, Ankaranska cesta 7 v Kopru 
UP ŠD v letu 2016 načrtuje pridobitev odločbe za enotno spremembo namembnosti objekta Motel Port 
za »kamionski terminal« na parceli št. 1570/3 k.o. Koper. Po Klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) je 
objekt klasificiran s CC-SI:12120 - Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, kamor sodijo: 
Mladinska prenočišča, planinske koče, gorska zavetišča in domovi, počitniški domovi in bungalovi ter 
druge gostinske stavbe za nastanitev, ki niso razvrščene drugam. Za poslovanje študentskih domov je 
potrebno Enotno klasifikacijo spremeniti v CC-SI:11300 - Stanovanjske stavbe za druge posebne 
družbene skupine: Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, kot so domovi za starejše 
osebe, študentski in dijaški domovi, internati, delavski domovi, domovi za odvajanje od odvisnosti, 
sirotišnice, samostani, begunski centri, prehodni domovi za tujce, materinski domovi, zavetišča in 
podobno. Za potrebe upravnega postopka spremembe uporabnega dovoljenja so predvidena sredstva 
v višini 5.500,00 EUR. 
 
Odkup preostalih etaž v objektu Galeb / Raziskovalna dejavnost UP IAM – UP FAMNIT  
UP je v letu 2015 uspešno kandidirala na javnem pozivu v okviru razvojne prioritete »Gospodarsko 
razvojna infrastruktura« OP RR 2007– 2013, namenjene krepitvi institucij znanja in skladne tako s 
potrebami gospodarstva kot tudi s smerjo tehnološkega razvoja. Razvojna prioriteta je prav tako 
namenjena izboljšanju drugih prednostnih področij razvoja v državi in vključuje naložbe v javno 
visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena. Konec leta 2015 je bil uspešno 
zaključen investicijski projekt: »Galeb / Raziskovalna dejavnost UP IAM – UP FAMNIT«, v okviru 
katerega so bili izvedeni nakup in obnova pritličja objekta Galeb v skupni velikosti 363,96 m

2
 ter nakup 

potrebne visokotehnološke opreme. Celotna investicija je znašala 668.469,29 EUR z DDV, pri čemer 
je bil znesek odobrenega sofinanciranja po pogodbi o sofinanciranju 661.391,94 EUR, znesek 
dejansko realiziranega sofinanciranja pa 661.303,98 EUR. Celoten objekt Galeb uporabljata UP IAM 
in UP FAMNIT, vendar sta 1. in 2. nadstropje še vedno v lasti Mestne občine Koper. Za dve etaži 
mora Univerza na Primorskem plačevati visoke stroške najemnine v letni višini 44.596,32 EUR. V tem 
letu je načrtovana izdelava investicijske dokumentacije, s katero se bo ocenilo možnost odkupa 
objekta. Za ta namen so v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem in finančnem načrtu predvidena 
sredstva v višini 3.000,00 EUR. 
 
Ureditev prostorov za potrebe UP FM na naslovu Izolska vrata 2 v Kopru 
Z vlado Republike Slovenije je bila sklenjena pogodba o brezplačnem prenosu nepremičnine v posest, 
uporabo in upravljanje univerzi na naslovu Izolska vrata 2 v Kopru, namenjene za ureditev prostorskih 
potreb UP FM. UP je v letu 2015 izdelala potrebno investicijsko dokumentacijo za investicijski projekt, 
ki je, poleg sredstev iz poroštvenega kredita, predvidevala zapiranje finančne konstrukcije za izvedbo 
investicijskega projekta z javno - zasebnim partnerstvom.  
Zaradi ukrepov, ki jih mora UP izvesti glede na sanacijski načrt, bo investicijski projekt izveden fazno, 
in sicer najprej v višini, ki je še na razpolago po Zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve 
prostorskih pogojev (Uradni list RS, št. 29/06) brez dodatnega zadolževanja.  
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UP bo tako bo izdelala novelacijo Elaborata o opravljenem pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije 
Srednje tehniške šole v Kopru z analizo stanja, smernicami za sanacijo in oceno stroškov ter 
novelacijo investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije, ki bo potrebna za nadaljevanje z 
investicijskimi aktivnostmi.  
 
Stavba na naslovu Drevored 1. maja 9 v Izoli 
UP preverja prenos nepremičnine – stavbe na naslovu Drevored 1. maja 9 v Izoli na Občino Izola. 
Solastnici omejene nepremičnine sta UP v deležu 99/100 in Občina Izola v deležu 1/100. Objekt na 
naslovu Drevored 1. maja 9 v Izoli v naravi predstavlja stavbo stoječo na nepremičnini s parcelno št. 
1644/2, k.o. Izola, okvirne površine 830 m2. UP je z dnem njene ustanovitve, na podlagi Zakona o 
visokem šolstvu in Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, pridobila vse pripadajoče pravice v 
zvezi z zadevno nepremičnino za namene opravljanja visokošolske dejavnosti. Ker UP objekta ne 
uporablja, prav tako za obnovo le-tega so potrebna znatna finančna sredstva, se preverja vrnitev 
nepremičnine v last in posest Občini Izola. Zaradi navedenega bo UP v letu 2016 preverila možnosti v 
smeri prenosa solastništva na Občino Izola z namenom pridobitve ustrezne zamenjave za tako vrnjen 
objekt. 
 
Ostali projekti investicijskega značaja 
 
»AS – Arheologija za vse: oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv« 
V okviru projekta »AS - Arheologija za vse: oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv«, 
sofinanciranega iz Programa finančnega mehanizma EGP 2009 - 2014, se bo na lokaciji spomenika 
državnega pomena »Izola – Arheološko najdišče Simonov zaliv« (EŠD 195) nadaljevalo z izvedbo 
investicije za zagotovitev ustreznih infrastrukturnih pogojev in opreme za delovanje Arheološkega 
parka Simonov zaliv. Predvideno je dokončanje restavratorskih in konservatorskih del ter zaščita 
arheološkega najdišča Simonov zaliv. Vzpostavljen bo prvi podvodni arheološki park v Sloveniji ter 
infrastruktura za delovanje interpretativnega centra, kar bo tudi prispevalo k povečanju kulturne in 
lokalne turistične ponudbe. Koristi projekta bodo deležni lokalna skupnost, izobraževalne in kulturne 
institucije, turisti, obiskovalci s posebnimi potrebami, zainteresirani posamezniki in javnost. 
 
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., 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 2016 bo po amortizacijskem načrtu z dne 7. 1. 2016 Banki Koper d.d. potrebno nakazati 
sredstva v višini 145.895,75 EUR tako za glavnico kot za obresti. Za odplačilo dolgoročnega kredita v 
letu 2016 so s strani MIZŠ zagotovljena sredstva po Zakonu o dodatni koncesijsk i 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.  
 
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. V letu 2015 je bil črpan znesek v višini 2.938.163,12 EUR. V skladu z 
amortizacijskim načrtom z dne 15. 12. 2015 bo potrebno v letu 2016 banki nakazati sredstva v višini 
626.109,88 EUR. V znesek sta vključeni dve glavnici, vsaka po 293.816,33 EUR, ter obresti v višini 
38.477,26 EUR. Za odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2016 se s strani MIZŠ zagotovijo 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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Več je razvidno iz Tabele 3 v Excelovi prilogi: Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin. 
 
9.1.2 NAKUP ALI ODPRODAJA NEPREMIČNIN 
 
Odprodaja dela objekta Servitskega samostana 
Nepremičnina v izmeri 24 m

2
, namenjena za odprodajo, se nahaja na naslovu Kettejeva 10 v Kopru (z 

ID znakom 953214 s parcelno št. 804/4, k.o. Koper) in v naravi predstavlja dvorišče izven območja 
kamnitega zidu Servitskega samostana. Vsa dokumentacija za odprodajo je tako prešla v reševanje 
na UP, ki je tudi dejanska lastnica nepremičnine. UP bo v letu 2016 pričela s postopkom odprodaje 
navedenega dela objekta. V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti se nepremično premoženje lahko, odsvoji z neposredno pogodbo, če 
je posamezna ocenjena vrednost nepremičnine nižja od 20.000,00 EUR. V skladu s 40. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je potrebno namero o 
sklenitvi neposredne pogodbe objaviti na spletni strani UP najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo 
neposredne pogodbe, ki mora biti objavljena najmanj 15 dni. Sporazumno dogovorjena kupnina znaša 
4.000,00 EUR. 
 
Prenos lastništva na naslovu Polje 42 iz RS na UP, Polje 42, Izola (UP FVZ): 
Prostore na naslovu Polje 42, Izola (uporabna površina velikost 1.991,95 m

2
), uporablja univerza 

brezplačno, in sicer na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 
št. 119/06 in spremembe). Poleg navedenega za uporabo prostorov v I. in III. nadstropju UP razpolaga 
z uporabnim dovoljenjem št. 351-101/2005/U-05/28 z dne 28. 10. 2005. Po pripravi etažnega načrta 
za prostore v uporabi UP FVZ, ki se nahajajo znotraj bolnišničnega kompleksa (bolnišnica, Fakulteta 
za vede o zdravju, Srednja zdravstvena šola), na parcelni št. 85 k.o. Cetore, bo UP pristopila postopku 
vpisa lastninske pravice tega dela objekta. Trenutno je stanje tako, da je na eni parceli stavba z eno 
identifikacijsko številko, v kateri so tako bolnišnični kot tudi univerzitetni prostori.  
 
Pridobitev lastniških prostorov za potrebe UP FM 
UP v letu 2016 načrtuje vpis v Zemljiško knjigo za neodplačno pridobljene lastniške prostore za 
potrebe članice UP FM. Predmet pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnega premoženja je 
objekt stare Srednje tehniške šole v Kopru in sicer na podlagi pogodbe, sklenjene med Ministrstvom 
za izobraževanje, znanost in šport in UP. 
 
 
9.2 NAKUP OPREME 
 
Skladno z obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o tem, da UP tudi v letu 2016 ne 
bo prejela sofinacerskih sredstev za nakup pedagoške opreme, je univerza primorana nabavo opreme 
načrtovati iz drugih virov.  
 
Članice izkazujejo potrebe za nakup opreme v višini 569.859 EUR na naslednji način: 
 
Članica Vrednost 

REKTORAT 135.863 EUR 

UP FHŠ 14.902 EUR 

UP FM 8.406 EUR  

UP FAMNIT 49.585 EUR  

UP PEF 45.800 EUR 

UP FTŠ-Turistica 22.500 EUR 

UP FVZ 102.052 EUR 

UP ZRS 101.560 EUR 

UP IAM 60.079 EUR 

UP ŠD 29.112 EUR 

 
Na rektoratu je izkazana potreba po nakupu naslednje IKT opreme: monitorji, prenosniki, nadomestni 
deli, usmerjevalniki in omrežna stikala, MS licence za UP, SPSS licence UP, licence za nadzor in 
upravljanje strežniške opreme in omrežij, programska oprema za repozitorij in preverjanja podobnih 
vsebin, Saop licence. Nabava opreme je nujna zaradi dotrajanosti obstoječe in nedoseganja 
zahtevanih standardov glede delovnih pogojev. Sredstva za nakup IKT opreme se bo zagotovilo iz 
finančnih virov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
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Več je razvidno iz Tabele 6 v Excelovi prilogi: Načrt nakupa opreme za leto 2016. 
 
 
9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  
 
V letu 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport UP ne bo namenilo sredstev za izvedbo 
investicijsko vzdrževalnih del na objektih na področju visokega šolstva in na področju javnih 
študentskih domov. UP je tako primorana za izvajanje nujnih investicijsko vzdrževalnih del nameniti 
sredstva iz tržne dejavnosti in iz drugih virov. 
 
UP načrtuje izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, ki pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, 
inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike ter se z njimi ne posega v 
konstrukcijo objekta, ne spreminja se njegovih zmogljivosti, njegove velikosti, namembnosti in 
zunanjega videza, inštalacije ter napeljave, tehnološke naprave in opremo pa se posodobi oz. se 
izvede druge njihove izboljšave, vse to z namenom ohranjati objekt v dobrem stanju in omogočiti 
njegovo nadaljnjo uporabo, na letni ravni za 89.761 EUR in sicer:  
 
UP PEF:  
UP PEF v letu 2016 načrtuje tri posege investicijskega vzdrževanja, ki bodo kriti iz lastnih virov, in 
sicer za: 
- delno sanacijo talnih oblog/parketa v predavalnicah, ki se nahajajo v drugem nadstropju, saj je 

tam parket najbolj dotrajan; 
- postavitev zaščitne predelne stene pri komunikacijskem oknu v referatu za študente; 
- sanacijo zidu v knjižnici UP FM in UP PEF, kjer je zaradi prodiranja vlage omet uničen. Ocenjena 

vrednost celotnega posega je 1.000,00 EUR. Sredstva za sanacijo bosta zagotovili obe članici 
skupaj, vsaka polovico.  

 
UP FM:  
Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za sanacijo zidu v knjižnici UP FM in UP PEF bosta članici 
izvedli skupaj, sredstva pa zagotovili vsaka po eno polovico.  
 
UP FVZ: 
Investicijsko vzdrževanje je načrtovano v obsegu, ki ga je možno v časovnem okviru realno izvesti v 
letu 2016, stroški pa se bodo krili iz tekočih finančnih sredstev iz Cenika storitev univerze: sredstva od 
prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe. Prednostno obravnavo bodo imela 
vzdrževalna dela, pri katerih je potrebno zaradi inšpekcijskega nadzora zagotavljati varnost na 
delovnem mestu, sledila pa jim bodo vzdrževalna dela, ki bodo omogočila nemoteno delo in izvajanje 
študijskega procesa. Iz navedenega sledi, da UP FVZ v letu 2016 načrtuje naslednja investicijsko 
vzdrževalna dela za: 
- sanacijo specialne učilnice 1, 
- predelavo vrat z izhodom na teraso zaradi požarne varnosti, 
- sanacijo hladilnega sistema, 
- predelavo vrat v predavalnici 3 zaradi požarne varnosti, 
- postavitev novih prehodnih vrat s Splošno bolnišnico Izola ter 
- sanacijo prostorov zaradi zamakanja iz Srednje šole. 
 
UP ŠD:  
V letu 2016 bodo UP ŠD v sklopu investicijsko vzdrževalnih del v Študentskem domu Koper izvedli 
naslednja dela: 

‐ zamenjali petnajst notranjih vrat in 
‐ obnovili pet kopalnic. 
 
V ŠD Portorož bo izvedeno naslednje: 

‐ zamenjava pet tuš kadičk, 
‐ obnova devetih kopalnic, 
‐ zamenjava desetih polnil nadstreškov in  
‐ obnova videosistema. 
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Servitski samostan 
Objekt Servitskega samostana je v zelo slabem stanju, zato je njegova prenova nujna. UP  kot lastnik 
kulturnega spomenika mora zaradi odločbe Ministrstva za kulturo, Inšpektorata RS za kulturo in 
medije z dne 31. 3. 2015, na lastne stroške izvesti naslednja intervencijska vzdrževalna dela: 

‐ popraviti oz. zamenjati uničene dele ostrešja in kritine, 
‐ popraviti žlebove in izvesti ustrezno odvajanje meteorne vode z vseh strešin objekta, 
‐ zapreti in zapečatiti vse stavbne odprtine, tj. zunanja vrata, zunanja vrata in okna, da bi meteornim 

vodam preprečili dostop v objekt, 
‐ izvesti odstranitev vseh tistih delov grmičevja, plezalk in dreves v notranjih dvoriščih, ki zaraščajo 

stene objekta in se zajedajo vanje, 
z namenom odprave že nastale škode oz. preprečitve neposredne nevarnosti nadaljnjega 
poškodovanja kulturnega spomenika. UP bo k izvedbi intervencijskih vzdrževalnih del pristopila takoj 
po pridobitvi sredstev bodisi s strani resornega ministrstva bodisi s strani Ministrstva za kulturo. Za ta 
namen je pripravljena idejna zasnova s popisom investicijsko vzdrževalnih del, ki znašajo 107.939,13 
EUR. UP je za poplačilo izdelane idejne zasnove namenila kupnino, ki jo bo prejela s prodajo dela 
objekta. Prav tako je bilo s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Piran pridobljeno 
kulturnovarstveno soglasje za nujna vzdrževalna dela na naslovu Santorijeva 9, Koper, št. 35104-
0510/2015/2 z dne 12. 10. 2015. 
 
Več je razvidno iz tabele 4 v Excelovi prilogi »Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in 
opreme za leto 2016«. 
 
 
9.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI  
 
Univerzo na Primorskem pestijo težave v zvezi s pomanjkanjem primernega prostora za izvajanje 
pedagoške in raziskovalne dejavnosti, prav tako pa primanjkuje tudi študentskih ležišč.  
 
Za potrebe pedagoške in raziskovalne dejavnosti bo imela UP v letu 2016 najete prostore za 
naslednje članice: 
 
REKTORAT:  

‐ za izvajanje upravne dejavnosti se uporablja prostore v Pretorski Palači. Mestna občina Koper je 
na UP naslovila zahtevo za ureditev medsebojnih razmerij in sicer ovrednotenju vlaganj, ki jih v 
objekt izvedla UP ter poračun le-teh z najemninami,  

‐ najemal se bo prostor za skladiščenje spomeniško zaščitenih elementov Borilnice, ki jih 
Restavratorski center vrača na UP, 

‐ najema se parkirišče za službena vozila. 
 
FHŠ: 
Za opravljanje raziskovalnega dela za potrebe Inštituta za dediščino Sredozemlja se najemajo prostori 
v Ljubljani na Poljanski cesti 6.  

 
UP FM: 
UP FM izvaja svojo študijsko in upravno dejavnost ter organizacijsko dejavnost v Kopru v najetih 
prostorih na Cankarjevi ulici 5; 
Prav tako izvaja svojo študijsko dejavnost še v naslednjih najetih prostorih: 

‐ v Kopru, na lokaciji Trg Brolo 12, 
‐ v Celju, na lokaciji Ljubljanska cesta 5a ter 
‐ v Škofji Loki, v prostorih Ljudske univerze, v bivši vojašnici, na lokaciji Partizanska 1. 
 
UP FAMNIT:  
UP FAMNIT izvaja svojo dejavnost pretežno v najetih prostorih. V dolgoročnem najemu ima fakulteta 
naslednje prostore v središču Kopra: 

‐ prostori Pošte Slovenije, Glagoljaška 8 (sedež fakultete), 
‐ prostori Mestne občine Koper, Kettejeva 1 (1. in 2. nadstropje), 
‐ prostori Banke Koper d.d. na Kidričevi 14, 
‐ prostori Mladinske knjige na Muzejskem trgu 7.  
Poleg navedenega ima fakulteta že več let najete prostore v Dijaškem in študentskem domu Koper 
(Cankarjeva 5, Koper); na začetku leta so se uporabljali prostori tudi v Rotundi. UP FAMNIT uporablja 
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tudi prostore drugih članic UP, in sicer UP FHŠ, UP ZRS in UP IAM (na Muzejskem trgu 2 delujeta 
skupni službi UP FAMNIT in UP IAM – kadrovska ter finančno-računovodska služba). V letu 2016 
(drugi semester študijskega leta 2015/16) bo fakulteta pričela uporabljati tudi vajalnice v 
Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli.  
  
UP PEF:  
UP PEF za 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. Srednje 
tehniške šole Koper, Osnovne šole Koper, Osnove šole Dušana Bordona, 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, tenis igrišča, 
plavalni bazen…).  
UP PEF izvaja svojo osnovno 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 in Šolski center Slovenske Konjice – Zreče). 
 
UP FTŠ – Turistica:  
UP FTŠ bo v letu 2016 za izvajanje študijskega procesa v Ljubljani uporabljala najete prostore na 
Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. 
 
UP FVZ:  
Na UP FVZ se izvedba študijskega procesa vrši v prostorih Splošne bolnišnice Izola na naslovu Polje 
42, Izola, za katere ima UP FVZ uporabno dovoljenje in za uporabo prostorov ne plačuje najemnine. 
Del študijskega procesa (redni dodiplomski študij Zdravstvene nege) se izvaja tudi v akreditirani 
dislocirani enoti v Eda Centru v Novi Gorici, za uporabo katerega je sklenjen dogovor o prevzemu 
plačila najemnine v višini 10.000,00 EUR letno, ki jo plačuje Visokošolsko in raziskovalno središče 
Primorske. S tem namenom bo UP FVZ obdržala najem dveh parkirnih prostorov v Eda Centru v Novi 
Gorici, kjer se izvaja študijski program Zdravstvena nega, 1. stopnja. Pogodba za najem parkirnih 
prostorov velja do oktobra 2016. Fakulteta ima prav tako sklenjeno najemno pogodbo s Športnim 
društvom Adrenalina na naslovu Dantejeva 7, Izola, ob Domu upokojencev Izola. Omenjeni prostori se 
uporabljajo za pripravo študentov na klinično usposabljanje v Domu upokojencev Izola. Letna 
najemnina znaša 3.600,00 EUR, vendar se bo sodelovanje na tem naslovu s študijskim letom 
2016/2017 zaključilo. Zaradi pomanjkanja prostorov je potrebno v letu 2016 najeti dodatne 
predavalnice v sosednji Srednji (zdravstveni) šoli. Prostori se bodo uporabljali za izvedbo predavanj 
na magistrskih študijskih programih. Posledično se bodo sprostile določene predavalnice oz. seminarji 
na UP FVZ, ki bodo služile kot specialne učilnice in tako omogočile lažjo izvedbo kliničnih vaj. Strošek 
najemnine bo znašal približno 1.000,00 EUR na leto.  
 
UP ZRS:  
UP ZRS najema prostore na Primorskem na naslednjih naslovih:  

‐ Garibaldijeva ulica 18 v Kopru - za potrebe izvajanja upravno - administrativnih nalog (brezplačen 
najem); 

‐ Zelena ulica 8 in 8c v Izoli - za potrebe opravljanja raziskovalnega dela, in sicer Inštituta za 
oljkarstvo ter infrastrukturne enote Laboratorija za preskušanje olja; za opravljanje raziskovalnega 
dela, tj. za potrebe Inštituta za biodiverzitetne študije; 

‐ Giordano Bruno 6 v Izoli - za opravljanje raziskovalnega dela, in sicer za potrebe Inštituta za 
biodiverzitetne študije (najem le za prvo polovico leta); 

‐ Župančičeva ulica 6 v Kopru - za potrebe arhiviranja dokumentacije UP ZRS; 
‐ Tominčeva ulica 7 v Kopru - za opravljanje raziskovalnega dela, in sicer za potrebe Univerzitetne 

založbe Annales; 

‐ Ulica 15. maja 2b v Kopru - za opravljanje raziskovalnega dela, in sicer za potrebe Inštituta za 
kineziološke raziskave. 

 
UP IAM:  
UP IAM ima v najemu dva prostora, v katerih izvaja svojo dejavnost, in sicer: 
- na naslovu Muzejski trg 2 v Kopru, kjer izvaja svojo organizacijsko in upravno dejavnost in 
- na Santorijevi 7 v Kopru, kjer izvaja svojo raziskovalno dejavnost. 
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UP ŠD:  
UP ŠD ima za potrebe svojega delovanja v najemu naslednje del stavbe na Ankaranski 7 v Kopru v 
skupni izmeri 68,70 m

2
 ter upravlja z nepremičnino na naslovu Nazorjeva 11, Izola. 

 
Več je razvidno v prilogi Excelove tabele Načrta Ravnanje s stvarnim premoženjem, in sicer:  
‐ tabela 1: Lastna zemljišča,  
‐ tabela 2:  Lastne stavbe in deli stavb,  
‐ tabele 5: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov).  
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10. FINANČNI NAČRT 
 
V nadaljevanju predstavljen finančni načrt UP za leto 2016 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 2016 ter ostale v nadaljevanju navedene 
akte: 

‐ Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14); 

‐ Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09,  
48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 46/13, 95/14 in 91/15); 

‐ Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18I/91, 
53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 
64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97 (2/97 popr.), 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 – ZDMPNU, 79/97, 
87/97 – ZPSDP, 87/97 – ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98 – ZDMPNU-A, 9/98-ZPSDP-A, 
51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/99 (40/99 popr.), 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 
3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/0 – 
KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 
19/02 – KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 
43/06 – ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 
1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 95/14 in 91/15); 

‐ Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
52/94, 49/95, 34/96 (45/96 popr.), 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01 (78/01 
popr.), 56/02, 52/07, 60/08, 61/08, 33/10, 83/10, 89/10, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15 in 8/16 – 
popr.); 

‐ Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 61/08); 
‐ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 
63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – 
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15) 

‐ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 

‐ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list 
RS, št. 96/15),  

‐ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15);  

‐ Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 
34/11 – odl. US, 64/12, 12/13 in 38/16); 

‐ Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, 91/15); 
‐ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem 

sektorju (Uradni list RS, 90/15; ZUPPJS16); 

‐ Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 
(Uradni lst RS, 91/15); 

‐ Dogovor o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo (Uradni list RS, št. 87/08 in 17/11), 
‐ Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna (Uradni list RS, št. 54/10); 

‐ Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 24/16); 

‐ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 46/03); 

‐ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00); 

‐ 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 (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10); 

‐ Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih 
gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15) v povezavi s 
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sklepom Vlade RS št. 00712-35/2005/23 z dne 15. 2. 2007 
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Finan%C4%8Dno_premo%C5%BEenje_in_
poro%C5%A1tva/Sejnine_in_nagrade/sklep_priporocila_st_00712.pdf;   

‐ Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 
16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 
98/15, 73/15, 6/16 in 38/16) sklep ministra o subvencioniranju bivanja študentov v študijskem letu 
2014/2015, št. 6000-8/2015/1 z dne 20. 7. 2015; 

‐ Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in  2017 (Uradni list RS, št. 103/15); 

‐ Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15); 
‐ Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) in 
‐ Navodila MIZŠ za pripravo letnega programa dela za leto 2016 in Izhodišča za pripravo 

finančnega načrta za leto 2016, številka 410-62/2015/26 z dne 23. 6. 2016 in 

‐ druge predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta. 
 
 
10.1 SPLOŠNI DEL FINANCNEGA NAČRTA 
 
Splošni del finančnega načrta UP za leto 2016 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 2014, realizacija za leto 2015 in finančni načrt za leto 2016. Po zgledu finančnih načrtov 
minulih let, tudi v finančnem načrtu za leto 2016 ohranjamo kazalec oz. indeks finančni načrt 2016/ 
realizacija 2015. Ob tem velja izpostaviti, da je v skladu z načrtovano odcepitvijo UP ZRS z dnem 
30.9.2016, finančni načrt UP ZRS pripravljen in vključen v finančni načrt UP, zgolj za obdobje od 
01.01.2016 do 30.09.2016. 
 
10.1.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

Tabela 43: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

  NAZIV KONTA 
Realizacija 

2014 
Realizacija 

2015 
Finančni načrt 

2016 

FN 2016/ 
Realizacija 

2015 

A. SKUPAJ PRIHODKI 25.769.167 27.716.681 26.281.376 94,82 

1. 
Prihodki za izvajanje javne službe 
(skupaj) 

25.004.844 26.956.224 25.278.967 93,78 

a. Prihodki iz sredstev javnih financ 18.611.054 21.795.899 19.557.941 89,73 

b. 
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 
javne službe 

6.393.790 5.160.325 5.721.026 110,87 

2. 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na 
trgu (skupaj) 

764.323 760.457 1.002.409 131,82 

B. SKUPAJ ODHODKI 26.096.016 30.311.604 25.622.960 84,53 

1. 
Odhodki za izvajanje javne službe 
(skupaj) 

25.562.841 29.578.007 24.731.207 83,61 

a. 
Plače, prispevki in drugi izdatki 
zaposlenim 

17.698.476 17.854.339 17.987.631 100,75 

b. 
Izdatki za blago in storitve za izvajanje 
javne službe 

5.995.751 6.318.171 5.382.789 85,20 

c.  Investicijski odhodki 1.842.726 5.394.327 1.296.520 24,03 

d. 
Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti 
javne službe 

25.888 11.170 64.267 575,35 

2. 
Odhodki od prodaje blaga in storitev na 
trgu (skupaj) 

533.175 733.597 891.753 121,56 

C. PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ  -326.849 -2.594.923 658.416 - 

 

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Finan%C4%8Dno_premo%C5%BEenje_in_poro%C5%A1tva/Sejnine_in_nagrade/sklep_priporocila_st_00712.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Finan%C4%8Dno_premo%C5%BEenje_in_poro%C5%A1tva/Sejnine_in_nagrade/sklep_priporocila_st_00712.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0486
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-0588
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2651
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1854
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-4048
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1613
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2843
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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 26.281.376 EUR skupnih prihodkov znašajo prihodki za 
izvajanje javne službe 25.278.967 EUR, prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa 1.002.409 
EUR. Celotni prihodki so tako v finančnem načrtu za leto 2016 nižji za 5,18 % od realiziranih v letu 
2015.   
 
Prihodkih iz naslova sredstev javnih financ so načrtovani v skupni višini 19.557.941 EUR, kar je za 
10,27 % manj kot v predhodnem letu, in sicer 19.324.208 EUR je načrtovano iz sredstev državnega 
proračuna RS, 40.381 EUR iz sredstev občinskih proračunov in 193.352 EUR iz sredstev državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU.  
 
Načrtovani prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so sicer nižji za 94,43 % glede 
na predhodno leto vendar so razpisi za nove projekte v letu 2016 v teku, prihodki v izkazu denarnega 
zato niso v celoti upoštevani. 
 
Od sredstev državnega proračuna RS v višini 19.324.208 EUR so za tekočo porabo načrtovana 
sredstva v višini 18.249.753 EUR in 1.074.455 EUR za investicije. Načrtovana sredstva državnega 
proračuna za tekočo porabo so višja za 6,54 % od realiziranih v letu 2015, sredstva za investicije pa 
so višja za 6,21 %. 
 
Sredstva MIZŠ za študijsko dejavnost so načrtovana v skladu s sklepom MIZŠ o višini sredstev za 
študijsko dejavnost po Uredbi, in sicer v višini 14.687.477,35 EUR. Poleg tega so v  finančni načrt po 
denarnem toku  vključena tudi sredstva za delovanje visokošolske prijavno-informacijske službe UP v 
višini 6.136 EUR, sredstva za doktorski in podoktorski študij v višini 87.204,84 EUR, sredstva za 
internacionalizacijo izobraževanja v višini 26.300,96 EUR in sredstva za interesno dejavnost študentov 
v višini 3.424,66 EUR. Načrtovana sredstva MIZŠ za delovanje Univerzitetne knjižnice UP za leto 
2016 znašajo 40.323,19 EUR, za pisarno za študentske domove pa 31.315,67 EUR. 
 
Drugi prihodki za izvajanje javne službe so v finančnem načrtu 2016 načrtovani v višini 5.721.026 
EUR, od tega znašajo prihodki iz proračuna EU 2.136.731 EUR, kar je 38,47 % več glede na 
realizirane prihodke v letu 2015. Načrtovani prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev za izvajanje 
javne službe (tudi šolnine in drugi prihodki po ceniku) znašajo 3.466.550 EUR, kar je 10,47 % več od 
realiziranih v letu 2015. Porast prihodkov EU po denarnem toku je posledica zaključka projektov v letu 
2015 in zamika nakazil sredstev iz proračuna EU za leti 2014 in 2015. 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, kamor sodijo tudi prihodki od najemnin, zakupnin in drugi 
prihodki od premoženja, so v finančnem načrtu 2016 načrtovani v skupni višini 1.002.409 EUR, kar je 
za 31,82 % več od doseženih v letu 2015. Največje zvišanje v višini 249.091 EUR je načrtovano na 
članici UP FHŠ, kjer so načrtovali prihodke iz naslova tržnega projekta za DARS. 
 
Na nivoju UP je v finančnem načrtu 2016 načrtovanih 25.622.960 EUR skupnih odhodkov, kar je za 
15,47 % manj kot v letu 2015, od tega znašajo odhodki za izvajanje javne službe 24.731.207 EUR in 
odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 891.753 EUR. 
 
Pri načrtovanju stroškov dela so bila upoštevana določila ZUJFa in ZIPRS 1617 ter sanacijski ukrepi 
UP, po delu katerih se po 1.9.2016 znižata število zaposlenih v plačni skupini J za 12 oseb in poenoti 
dodatek za italijanščino na ravni celotne UP in sicer na 3 %.  
Kljub temu so načrtovani stroški dela 0,75 % višji od realiziranih v letu 2015. Slednje je posledica 
sprostitve napredovanj in višjih stroškov regresa. Na račun sproščenih napredovanj so se načrtovani 
stroški dela povišali za 350.619 EUR, na račun stroškov regresa za letni dopust pa so stroški višji za 
159.720 EUR glede na predhodno leto. 
 
Z novim študijskim letom je načrtovan tudi zagon dela članice Fakulteta za grajeno okolje Univerze na 
Primorskem (UP FGO). Sredstva za delovanje se bodo zagotovila iz šolnin za izredni študij in iz 
razvojnih sredstev UP.  
 
Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki UP za leto 2016 tako znaša 658.416 EUR in je posledica 
zamika koledarskega leta med prejetimi in porabljenimi sredstvi.  
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Članice UP načrtujejo v finančnem načrtu 2016 poslovne izide po denarnem toku v višini, kot so 
razvidni iz naslednje tabele: 

Tabela 44: Poslovni izid članic UP po denarnem toku 

 
Realizacija 2014 Realizacija 2015 FN 2016 

UP REKTORAT -154.681 -1.751.649 339.176 

UP FHŠ 8.777 -162.322 84.100 

UP FM -118.488 -243.103 -23.770 

UP FAMNIT* -45.715 -39.428 -3.282 

UP PEF -132.723 -263.074 101997 

UP FTŠ Turistica -51.434 -104.384 331.497 

UP FVZ 56.654 -148.075 -61.514 

UP FGO 0 0 49.425 

UP ZRS** 16.758 6.224 -317.489 

UP IAM 100.901 127.996 144.234 

UP ŠD -6.898 -17.108 14.042 

Skupaj -326.849 -2.594.923 658.416 

* skupaj z UP FENIKS v ustanavljanju 

** načrtovan poslovni izid za obdobje od 01.01.2016 do 30.09.2016 

 

UP FAMNIT (brez UP Feniks v ustanavljanju) 206.789 -179.137 0 

UP FENIKS v ustanavljanju  43.574 139.709 -3.282 

 
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 (glej prilogo 2).  UP v letu 2016 ne namerava dajati posojil. Ravno tako niso načrtovane 
spremembe finančnih naložb. 
 
10.1.3 NAČRT RAČUNA FINANCIRANJA  
 
V obrazcu Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov so prikazani najeti krediti in njihova vračila 
(glej prilogo 3). 
 
Občasni likvidnostni primanjkljaji nekaterih članic UP se bodo obravnavali na podlagi pravilnika UP za 
uravnavanje likvidnosti. Zaradi neusklajenosti prilivov in odlivov EU sredstev in začasnega financiranja  
študijske dejavnosti do avgusta 2016, se bo UP dodatno zadolžila tudi pri zunanjih finančnih 
institucijah, zato je načrtovana pridobitev okvirnega kredita do višine 1.000.000 EUR. Do 31.12.2016 
bo UP kredit v celoti vrnila. 
 
Članici UP FTŠ in UP FM imata namenski kredit Slovenskega regionalnega sklada za razvoj (SRSR) 
za financiranje EU projektov. V letu 2016 načrtujeta pridobitev kredita  SRSR tudi UP FAMNIT in 
Rektorat UP. Načrtovan znesek najetih kreditov SRSR za leto 2016 znaša 140.000 EUR, znesek 
odplačil pa 152.956 EUR. Načrtovano stanje kreditov SRSR na 31.12.2016 znaša 100.000 EUR. 
 
UP je leta 2007 najela, v skladu z Zakonom o poroštvu RS za obveznosti Univerze na Primorskem iz 
naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev, dolgoročni 
kredit pri Banki Koper v višini 2.845.694 EUR, katerega glavnica se je začela odplačevati v letu 2014. 
V letu 2016 je načrtovano plačilo dveh anuitet v skupni višini 142.285 EUR. Stanje kredita Banke 
Koper na dan 31.12.2016 bo tako znašalo 2.276.554 EUR.  
 
V letu 2015 je bil pridobljen poroštveni kredit pri NLB za potrebe sofinanciranja investicije v 
Univerzitetnem Kampus Livade v Izoli v višini 2.938.163 EUR. V letu 2016 zapadeta v plačilo dva 
obroka glavnice v skupni višini 587.632 EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2016 bo 2.056.715 EUR. 
 



UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2016 76 

 

 
10. FINANČNI NAČRT 

 

10.1.4 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA 

Tabela 45: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu obračunskega toka 

NAZIV KONTA Realizacija 2014 Realizacija 2015 
Finančni načrt 

2016 
FN 2016/ 
real.2015 

A) Prihodki od poslovanja 24.819.670 24.259.732 24.658.743 101,64 

B) Finančni prihodki 9.755 14.913 17.762 119,10 

C) Drugi prihodki 76.650 46.150 39.056 84,63 

Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki 50.672 42.347 18.000 42,51 

D) CELOTNI PRIHODKI 24.956.747 24.363.142 24.733.561 101,52 

E) Stroški blaga, materiala in storitev 5.951.193 6.309.486 5.186.686 82,20 

F) Stroški dela 17.923.622 17.952.875 18.292.132 101,89 

G) Amortizacija 172.829 179.258 230.330 128,49 

H) Rezervacije 0 107.639 0 0,00 

J) Ostali drugi stroški 574.661 545.108 542.131 99,45 

K) Finančni odhodki 38.026 27.001 70.665 261,71 

L) Drugi odhodki 50.292 680.701 26.889 3,95 

M ) Prevrednotovalni poslovni odhodki  260.436 168.709 53.044 31,44 

N) CELOTNI ODHODKI 24.971.059 25.970.776 24.401.877 93,96 

O) PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ -14.312 -1.607.634 331.684 - 

Davek od dohodka pravnih oseb 4.423 0 0 - 

 PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ z 
upoštevanjem davka od dohodka -18.735 -1.607.634 331.684 

- 

 

 
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu obračunskega  toka so za leto 2016 
načrtovani celotni prihodki v višini 24.733.561 EUR, kar je 1,52 % več kot so znašali realizirani 
prihodki v letu 2015 (glej prilogo 4). Celotni načrtovani odhodki znašajo 24.401.877 EUR, kar je za 
6,04 % manj kot so znašali realizirani odhodki v letu 2015.  
 
Pri pripravi finančnega načrta 2016 so bili upoštevani ukrepi v skladu z načrtom sanacije in 
racionalizacije poslovanja UP. Načrtovano znižanje stroškov blaga, materiala in storitev znaša 17,80 
% glede na leto 2015. Kljub upoštevanju ukrepov za znižanje stroškov dela so stroški dela po 
obračunskem toku višji od realiziranih v letu 2015 in sicer za 1,89 %, kar je posledica povišanja 
regresa za letni dopust, rednih napredovanj javnih uslužbencev, napredovanj v nazive (kjer je bil to 
pogoj za zasedbo delovnega mesta) in izvajanja novih študijskih programov. Načrtovan strošek 
regresa za letni dopust je višji za 159.720 EUR, načrtovan strošek plač zaradi napredovanj pa je višji 
za 379.837 EUR.   
 
Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki po obračunskem toku tako znaša 331.684 EUR.  
 
Načrtovani poslovni izidi po posameznih članicah UP po obračunskem toku so prikazani v spodnji 
tabeli. 
 
Poslovni izid članic UP po obračunskem toku 

Tabela 46: Poslovni izidi članic UP po obračunskem toku (pred obdavčitvijo) 

  Realizacija 2014 Realizacija 2015 FN 2016 

UP REKTORAT 50.486 -206.996 7.908 

UP FHŠ -45.857 64.915 28.650 

UP FM -14.234 -760.676 0 

UP FAMNIT* -134.288 -271.198 44.096 

UP PEF 7.887 -68.116 151.978 

UP FTŠ Turistica 113.073 16.707 2.592 

UP FVZ 21.964 -113.192 50.472 

UP FGO  0 0 32.188 

UP ZRS** -69.717 -339.311 0 
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  Realizacija 2014 Realizacija 2015 FN 2016 

UP IAM 48.016 77.939 0 

UP ŠD 8.358 -7.706 13.800 

Skupaj -14.312 -1.607.634 331.684 

* skupaj z UP FENIKS v ustanavljanju 

** načrtovan poslovni izid za obdobje od 01.01.2016 do 30.09.2016 

UP FAMNIT (brez UP Feniks v ustanavljanju) -82.320 -149.091 30.000 

UP FENIKS v ustanavljanju  -51.968 -122.107 14.096 

 
Članice UP ZRS, UP IAM in UP FM imajo izravnane prihodke in odhodke. Ostale članice pa načrtujejo 
presežek prihodkov nad odhodki.  
 
10.1.5 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

Tabela 47: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 

NAZIV KONTA 
Realizacija 
2015 javna 

služba 

Realizacija 
2015 trg  

FINANČNI 
NAČRT 
javna 

služba 
2016 

FINANČNI 
NAČRT 

 trg 2016 

FN 16 JS / 
Realizacija 

15 JS 

FN 16 trg / 
Realizacija 

15 trg 

1 2 3 4 5 6=4/2 7=5/3 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 23.359.745 899.988 23.850.967 807.776 102,10 89,75 

B) FINANČNI PRIHODKI 14.681 232 17.762 0 120,99 0,00 

C) DRUGI PRIHODKI 42.979 3.171 39.056 0 90,87 0,00 

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI  24.551 17.796 18.000 0 73,32 0,00 

D) CELOTNI PRIHODKI 23.441.956 921.187 23.925.785 807.776 102,06 87,69 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 5.827.985 481.501 4.916.833 269.853 84,37 56,04 

 F) STROŠKI DELA  17.627.728 325.147 17.940.923 351.209 101,78 108,02 

G) AMORTIZACIJA 126.776 52.482 197.169 33.161 155,53 63,19 

H) REZERVACIJE 107.639 0 0 0 - - 

J) DRUGI STROŠKI 544.703 406 473.792 68.339 86,98 16.832,27 

K) FINANČNI ODHODKI 26.998 2 70.663 2 261,73 100,00 

L) DRUGI ODHODKI 661.288 19.413 16.889 10.000 2,55 51,51 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI  166.025 2.684 53.044 0 31,95 0,00 

N) CELOTNI ODHODKI 25.089.142 881.635 23.669.313 732.564 94,34 83,09 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV  0 39.552 256.472 75.212 -  190,16  

P) PRESEŽEK ODHODKOV  1.647.186 0 0 0 -  -  

 
Tabela prikazuje prihodke in odhodke UP po vrstah dejavnosti, realizacijo za leto 2015 in finančni 
načrt za leto 2016. Iz podatkov izhaja (glej prilogo 5), da se bodo načrtovani prihodki javne službe v 
letu 2016 v primerjavi z letom 2015 predvidoma zvišali za 2,10 %, celotni odhodki javne službe  pa  se 
bodo v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 zvišali za 5,66 %. UP načrtuje v letu 2016 znižanje 
prihodkov s trga glede na leto 2015 za 12,31 % in tudi znižanje odhodkov s trga za 16,91 %. 
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10.2 POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA  
 
Posebni del finančnega načrta za leto 2016 sestavljajo naslednje tabele: 
- Posebni del - skupna tabela, (PD FN16-2.1), 
- Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2015 po virih financiranja (PD FN16-2.2), 
- Podroben načrt za univerzitetno knjižnico (PD-FN16-2.3 UK), 
- Podroben načrt za študentske domove (PD-FN16-2.4 ŠD), 
 
Izkaz »Finančni načrt 2016, 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 prejetih izhodišč MIZŠ. 
 
Tako so sredstva državnega proračuna pridobljena s strani MIZŠ za študijsko dejavnost za leto 2016; 
PP 573710 - Dejavnost visokega šolstva, v skupni vrednosti 14.687.477,35 EUR, razporejena za 
namene in v višini, kot sledi: 
- za neposredna sredstva članic za študijsko dejavnost, po študijskih programih 1. in 2. stopnje in 

sredstva za inštituta  v višini 12.067.159 EUR,  
- za  univerzitetni šport in umetnost  v višini 150.000 EUR, 
- za razvojna sredstva UP in rektorjev sklad v višini 1.039.330 EUR,  
- za najemnine v višini 250.000 EUR,  
- sredstva za delovanje UP ZRS v višini 197.303 EUR in 
- neposredna sredstva za delovanje rektorata UP v višini 983.685,35 EUR.  
 
Sredstva bo razdelil rektor s sklepom in v skladu s sklepom UO UP št. 046-13/2016 z dne 23.6.2016, 
Merili za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti Univerze na Primorskem in Uredbo 
o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov ter o določitvi letnih sredstev za temeljni steber 
financiranja za visokošolske zavode.  
 
Posreden prispevek članic za skupne naloge UP je za leto 2016 določen akontativno v skupni višini 
518.902 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 2016 POSEBNI DEL (PD FN16-2.1) 
 
Vsi načrtovani prihodki po denarnem toku, v posebnem delu finančnega načrta 2016, znašajo 
26.173.467 EUR, odhodki pa 25.622.960 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku 
znaša 658.416 EUR (glej prilogo 6). Kot je razvidno iz tabele 6 je predviden presežek odhodkov nad 
prihodki samo pri študijski dejavnosti, razvojnih nalogah in investicijah.  

Tabela 48: Pregled prihodkov in odhodkov po namenih 

PROGRAMI  /  NAMENI Prihodki Odhodki 
Razlika med 

prihodki in odhodki 

TEKOČA PORABA 24.966.333 24.233.649 732.684 

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST  17.402.146 17.578.283 -176.137 

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST  146.214 146.214 0 

RAZVOJNE NALOGE  114.478 136.413 -21.935 

NACIONALNO POMEMBNE NALOGE  20.391 18.617 1.774 

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST  5.273.261 4.937.624 335.637 

DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE *  74.148 74.148 0 

DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS  558.410 447.596 110.814 

DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI 958.632 667.965 290.667 

TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI 418.653 226.789 191.864 

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 1.315.043 1.389.311 -74.268 



UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2016 79 

 

 
10. FINANČNI NAČRT 

 

PROGRAMI  /  NAMENI Prihodki Odhodki 
Razlika med 

prihodki in odhodki 

SKUPAJ  26.281.376 25.622.960 658.416 

 
Opomba: * Prikazan je le del, ki je namensko financiran s strani MIZŠ in ARRS, celotni prihodki in odhodki so razvidni v 
poglavju 10.2.3. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 – (PD) UNIVERZITETNA KNJIŽNICA UNIVERZE NA PRIMORSKEM.  

 
Načrtovana sredstva MIZŠ (TSF-Z) za 2016 znašajo 14.687.477,35 EUR. Sredstva po Uredbi (TSF-Z) 
so višja za 14,21 % glede na preteklo leto, saj je v letu 2015 UP po Uredbi prejela sredstva, v višini 
12.860.614,71 EUR. 
 
Načrtovani prihodki MIZŠ za študijske programe 1. stopnje znašajo 11.439.750 EUR, odhodki pa 
11.982.926 EUR. Negativno razliko v skupni višini 543.176 EUR izkazujejo članice UP FM, UP PEF, 
UP FTŠ, UP FVZ  in UP FAMNIT (za programe UP FENIKS v ustanavljanju). Negativna razlika je za 
46,25% nižja od razlike v letu 2015, ko je znašala 1.010.591 EUR. 
 
Načrtovani prihodki MIZŠ za študijske programe 2. stopnje znašajo 3.122.729 EUR, odhodki 
3.234.785 EUR, negativna razlika znaša 112.056 EUR. Negativno razliko izkazujejo UP FM, UP PEF, 
UP FTŠ in UP FVZ. Negativna razlika je za 63,64 % nižja od razlike v letu 2015, ko je znašala 
308.207 EUR. 
 
Skupen primanjkljaj načrtovanih sredstev UP za študijsko dejavnost na viru MIZŠ znaša po denarnem 
toku 655.232 EUR. V letu 2015 je znašal primanjkljaj 1.318.798 EUR. 
 
Za potrebe interesnih dejavnosti študentov so načrtovana sredstva MIZŠ v višini 3.425 EUR, za 
univerzitetni šport pa 125.000 EUR.  
 
Primanjkljaj na redni študijski dejavnosti, financirani iz sredstev po Uredbi, se bo delno kril s sredstvi 
izredne študijske dejavnosti, vendar planirani prispevki študentov ne bodo zadoščali za izvedbo 
študijskih programov v skladu z letnim programom dela, zato je v posebnem delu izkazan skupen 
primanjkljaj na študijski dejavnosti v višini 180.489 EUR.  
 
Načrtovani prihodki MIZŠ za investicije znašajo 729.916 EUR in se v celoti nanašajo na poplačilo 
dolgoročnih poroštvenih kreditov za investicije.  
 
Poleg navedenih sredstev so načrtovana tudi sredstva MIZŠ za odplačilo obresti obeh poroštvenih 
kreditov in sicer v skupni višini 49.292 EUR. 
 
V finančnem načrtu 2016 so načrtovani odhodki za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 
1.384.959 EUR, od tega so načrtovani odhodki za investicije  v višini  680.850 EUR, za nakup opreme 
565.547 EUR, za investicijsko vzdrževanje pa 89.761 EUR. Odhodki za pripravo investicijske 
dokumentacije za pred investicijske aktivnosti za nakup prostorov za izvajanje študijske in 
raziskovalne dejavnosti so načrtovani v višini 48.801 EUR.  
 
10.2.2 NAČRT STRUKTURE PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2016 PO VIRIH 
FINANCIRANJA (PD FN16-2.2) 

Tabela 49: Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2016 po virih financiranja (denarni tok) 

Vir Prihodki Odhodki 
Razlika med 
prihodki in 

odhodki 

Sestava 
prihodkov 

(v%) 

Sestava 
odhodkov 

(v%) 

Javna služba skupaj 25.278.967 24.731.207 547.760 96,2 96,5 

MIZS 15.780.573 15.725.141 55.432 60,0 61,4 

ARRS, SPIRIT, JAK 3.214.606 3.259.763 -45.157 12,2 12,7 

Druga ministrstva 329.029 187.530 141.499 1,3 0,7 

Občinski proračunski viri 40.381 41.391 -1.010 0,2 0,2 

Sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU 193.352 290.867 -97.515 0,7 1,1 

Cenik storitev univerze: sredstva od 
prodaje blaga in storitev iz naslova 
izvajanja javne službe 3.466.550 2.857.951 608.599 13,2 11,2 
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Vir Prihodki Odhodki 
Razlika med 
prihodki in 

odhodki 

Sestava 
prihodkov 

(v%) 

Sestava 
odhodkov 

(v%) 

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, 
Cmepius in drugi projekti iz pror. EU 2.136.731 1.997.021 139.710 8,1 7,8 

Drugi viri 117.745 371.543 -253.798 0,4 1,5 

Trg 1.002.409 891.753 110.656 3,8 3,5 

Skupaj 26.281.376 25.622.960 658.416 100 100 

 
Za leto 2016 načrtujemo za izvajanje javne službe sredstva v skupni višini 25.278.967 EUR in iz trga 
sredstva v višini 1.002.409 EUR. Skupni načrtovani prihodki torej znašajo 26.281.376 EUR. Od tega 
znaša delež sredstev MIZŠ 60 % (glej prilogo 7).  
Odhodke za izvajanje javne službe načrtujemo v višini 24.731.207 EUR in iz trga v višini 891.753 
EUR. Skupaj znašajo odhodki 25.622.960. Od tega odpade na vir MIZŠ 61.4 % odhodkov. 
 
10.2.3 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 – (PD) UNIVERZITETNA KNJIŽNICA UNIVERZE NA 
PRIMORSKEM  
 
Univerzitetna knjižnica UP deluje in se računovodsko evidentira v okviru rektorata UP in tudi ostalih 
članic. 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, njeno delovanje pa je financirano po pogodbi  MIZŠ št. C3330-16-500020 in 
skupni finančni načrt za dejavnost univerzitetnih knjižnic, ki delujejo tudi na članicah UP in se 
financirajo predvsem iz sredstev po Uredbi (glej prilogo 8).  

Tabela 50: Finančni načrt univerzitetne knjižnice  (denarni tok) 

REKTORAT UP - UNIVERZITETNA KNJIŽNICA UP  

Zap. št. PROGRAMI  /  NAMENI

NAČRTOVANI  

PRIHODKI /

ODHODKI

MIZŠ
ARRS, SPIRIT, 

JAK

1 2 13 14 15

AOP PRIHODKI 401 404 404

E DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI 74.148 40.323 33.825

DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI 74.148 40.323 33.825

DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 19.868 19.868 0

1a Plače 19.841 19.841 0

1a1

Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače za november (za 2012: v decembru 11; za 2013 v 

decembru 2012) - brez dodatne pedagoške obveznosti 19.841 19.841

1b Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 27 27

2 Prispevki delodajalca 3.194 3.194 0

2a Prispevki delodajalca 3.194 3.194

3 Drugi osebni prejemki 3.266 3.266 0

3a Regresirana prehrana 391 391

3b Prevoz na delo in z dela 2.700 2.700

3c Regres za letni dopust 175 175

4 Izdatki za blago in storitve 47.820 13.995 33.825

5 Izdatki za opremo 0 0 0

4a Izdatki za blago in storitve za izvajanje dejavnosti 6.419 6.419

4c Izdatki za literaturo 41.401 7.576 33.825

I INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI 0

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI 0 0 0

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0

Investicije 0

Oprema 0

Investicijsko vzdrževanje 0

Priprava investicijske dokumentacije 0

Intervencijska sredstva 0

VIRI PRIHODKOV / 

ODHODKOV

 
 
Za leto 2016 načrtovani prihodki MIZŠ za dejavnost univerzitetne knjižnice UP znašajo 40.323,19 
EUR. Načrtovani prihodki za elektronske publikacije (pogodba s CTK) znašajo 33.825 EUR. Sredstva 
za nakup opreme niso planirana, ker niso bila zajeta v prejetih izhodiščih MIZŠ. 
 
Načrtovani odhodki znašajo 74.148 EUR in so uravnoteženi s prihodki. Poleg stroškov nabave 
študijske literature v višini 41.401 EUR in drugih stroškov materiala in storitev v višini 6.419 EUR so 
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načrtovani še stroški dela v višini 26.328 EUR. V knjižnici je zaposlena direktorica knjižnice (0,5 FTE), 
ki koordinira in vodi knjižničarsko dejavnost tudi v okviru posameznih članic UP. 

Tabela 51: Finančni načrt univerzitetne knjižnice   (denarni tok) 

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA UP (zbirni pregled na ravni vseh članic UP) 

Zap. 

št.
PROGRAMI  /  NAMENI

NAČRTOVANI  

PRIHODKI /

ODHODKI

MIZŠ
ARRS, SPIRIT, 

JAK

Cenik storitev 

univerze: sredstva 

od prodaje blaga in 

storitev iz naslova 

izvajanja javne 

službe

Drugi viri

1 2 13 14 15 19 19

AOP PRIHODKI 401 404 404 421 421

E DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI 382.718 331.996 34.608 16.014 100

DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI 382.718 331.996 34.608 16.014 100

DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA 0 0 0 0 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 172.850 165.475 0 7.375 0

1a Plače 172.447 165.089 0 7.358 0

1a1

Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače za november (za 2012: v 

decembru 11; za 2013 v decembru 2012) - brez dodatne pedagoške 

obveznosti

172.447 165.089 0 7.358 0

1b Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 403 386 0 17 0

2 Prispevki delodajalca 27.862 26.651 0 1.211 0

2a Prispevki delodajalca 27.862 26.651 0 1.211 0

3 Drugi osebni prejemki 23.772 22.679 0 1.093 0

3a Regresirana prehrana 6.485 6.092 0 393 0

3b Prevoz na delo in z dela 7.366 7.004 0 362 0

3c Regres za letni dopust 4.892 4.554 0 338 0

3č Odpravnine ob upokojitvi 5.029 5.029 0 0 0

4 Izdatki za blago in storitve 154.234 113.191 34.608 6.335 100

5 Izdatki za opremo 4.000 4.000 0 0 0

4a Izdatki za blago in storitve za izvajanje dejavnosti 97.672 92.872 0 4.700 100

4b Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje dejavnosti 0 0 0 0 0

4c Izdatki za literaturo 56.562 20.319 34.608 1.635 0

4e Drugo skupaj: 4.000 4.000 0 0 0

I INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI 10.250 1.500 500 8.250 0

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI 16.750 1.500 500 14.750 0

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI-6.500 0 0 -6.500 0

Investicije 0 0 0 0 0

Oprema 15.750 1.500 500 13.750 0

Investicijsko vzdrževanje 1.000 0 0 1.000 0

Priprava investicijske dokumentacije 0 0 0 0 0

Intervencijska sredstva 0 0 0 0 0

FINANČNI NAČRT 2016

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV

 
 
Za  leto 2016 načrtovani prihodki MIZŠ za dejavnost univerzitetne knjižnice na ravni celotne UP 
znašajo 331.996 EUR (od tega znašajo načrtovani prihodki po pogodbi  MIZŠ št. C3330-16-500020 
40.323,19 EUR), načrtovani prihodki ARRS znašajo 34.608 EUR, prihodki po ceniku 16.014 EUR in 
prihodki iz drugih virov 100 EUR. Celotni prihodki tako znašajo 382.718 EUR in so uravnoteženi z 
odhodki. 
 
Izdatki za blago in storitve znašajo 154.234 EUR, izdatki za opremo 4.000 EUR, izdatki za stroške 
dela pa 224.484 EUR.  
 
Načrtovani prihodki za opremo in investicijsko vzdrževanje znašajo 10.250 EUR, odhodki pa 16.750 
EUR. Razlika v višini 6.500 EUR je nastala zaradi časovnega zamika med prilivi in odlivi. 
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10.2.4 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 – (PD) ŠTUDENTSKI DOMOVI UNIVERZE NA 
PRIMORSKEM  

Tabela 52: Finančni načrt študentskih domov UP 

Zap. št. PROGRAMI  /  NAMENI

NAČRTOVANI  

PRIHODKI /

ODHODKI

MIZŠ

Cenik storitev 

univerze: 

sredstva od 

prodaje blaga 

in storitev iz 

naslova 

izvajanja javne 

službe

Drugi viri Trg

1 2 13 14 19 21 22

AOP PRIHODKI 401 404 421
410+413+418+4

22 DO 428+430 431

E DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV 515.700 76.800 252.000 100 186.800

DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS ODHODKI 404.886 76.800 220.883 100 107.103

DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 110.814 0 31.117 0 79.697

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 109.096 18.745 88.002 0 2.349

1a Plače 108.775 18.697 87.736 0 2.342

1a1

Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače za november (za 2012: v decembru 11; za 2013 v 

decembru 2012) - brez dodatne pedagoške obveznosti 108.775 18.697 87.736 2.342

1b Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 321 48 266 7

2 Prispevki delodajalca 18.640 3.010 14.126 0 1.504

2a Prispevki delodajalca 18.640 3.010 14.126 1.504

3 Drugi osebni prejemki 18.477 1.861 9.366 0 7.250

3a Regresirana prehrana 3.742 782 2.883 77

3b Prevoz na delo in z dela 3.633 0 3.539 94

3c Regres za letni dopust 3.814 791 2.944 79

3d Jubilejne nagrade 288 288

3e Drugo 7.000 7.000

4 Izdatki za blago in storitve 258.673 53.184 109.389 100 96.000

5 Izdatki za opremo 0 0 0 0 0

4a Izdatki za blago in storitve za izvajanje dejavnosti 258.673 53.184 109.389 100 96.000

I INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI 0 0

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI 96.772 0 54.600 0 42.172

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI-96.772 0 -54.600 0 -42.172 

Investicije 0

Oprema 29.112 15.412 13.700

Investicijsko vzdrževanje 62.160 33.688 28.472

Priprava investicijske dokumentacije 5.500 5.500

Intervencijska sredstva 0

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV

 
 
UP ŠD načrtuje 515.700 EUR prihodkov in 404.886 EUR odhodkov iz dejavnosti študentskih domov. 
Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki znaša 110.814 EUR. Dosežen je na trgu z oddajo sob v 
turistični sezoni (glej prilogo 9).  
 
Načrtovani investicijski odhodki UP ŠD znašajo 96.772 EUR. Sredstva za investicijsko vzdrževanje, 
nakup opreme in pripravo investicijske dokumentacije so načrtovana iz presežka tržnih prihodkov v 
letu 2016.  
 
 
10.2.5 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016  -  Skrb za slovenščino – poletna šola UP FHŠ 
 
UP FHŠ tudi v letu 2016 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 
12.481 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 8.400 EUR, 

‐ prispevkov udeležencev v višini 3.206 EUR, 
‐ Cmepius štipendij v višini 875 EUR. 
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10.3 SEZNAM PRILOG 
 
Splošni del rebalansa 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 rebalansa finančnega načrta  

‐ Priloga 6: Posebni del - skupna tabela, (PD FN16-2.1), 
‐ Priloga 7: Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2016 po virih financiranja (PD FN16-2.2), 
‐ Priloga 8: Podroben načrt za univerzitetno knjižnico (PD-FN16- 2.3 UK), 
‐ Priloga 9: Podroben načrt za študentske domove (PD-FN16-2.4 ŠD), 
‐ Priloga 10: Podroben načrt za Skrb za slovenščino – poletna šola UP FHŠ. 
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 Kazalniki in podatki  

 Kadrovski načrt  

 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem  

 Finančni načrt  

 Organigram 
 
 
 
 


