
UP – LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018  

 
NELEKTORIRANO BESEDILO 

 

Na podlagi 38. in 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – uradno 
prečiščeno besedilo, 88/15, 63/16, 2/17, 31/17, 31/17 in 77/18) sta Senat Univerze na Primorskem na 
svoji 25. redni seji z dne 27. 2. 2018 ter Upravni odbor Univerze na Primorskem na svoji 38. redni seji 
z dne 27. 2. 2018 v enakem besedilu sprejela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITÀ DEL LITORALE 
 

LETNO POROČILO ZA LETO 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor: prof. dr. Dragan Marušič 
 
 
 
 
Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2018:  
 
Senat Univerze na Primorskem:   27. 2.  2019 
Upravni odbor Univerze na Primorskem:  27. 2.  2019 
 
 

Koper, 27. 2. 2019 

 
  



UP – LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizitka: 
 
Ime zavoda:    Univerza na Primorskem Università del Litorale 
Krajše ime zavoda:  UP 
Ulica:    Titov trg 4 
Kraj:    Koper 
Spletna stran:   www.upr.si 
Elektronski naslov:  info@upr.si 
Telefonska številka:  +386 56117 500 
Številka faksa:   +386 56117 530 
Matična številka:  1810014000 
 
 
 

http://www.upr.si/
mailto:info@upr.si


UP – LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018  

 

KAZALO 

1. POVZETEK LETNEGA POROČILA DELA -------------------------------------------------------------------------- 1 

2. VIZIJA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

3. POSLANSTVO IN VREDNOTE ---------------------------------------------------------------------------------------- 6 

4. PREDSTAVITEV ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

4.1. ORGANIZIRANOST ...................................................................................................................... 7 
4.2. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST IN VSEŽIVLJENSKO UČENJE .............................................. 10 
4.3. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST ......................................................................... 12 
4.4. MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE .................................................... 16 
4.5. RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST ............................................................................................. 17 
4.6. OPIS OKOLJA ............................................................................................................................. 18 
4.7. PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE ........................................................................................... 19 
4.8. PODATKI O SREDSTVIH ........................................................................................................... 20 

5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ------------------------------------------------------------------- 22 

6. STRATEŠKI, DOLGOROČNI IN RAZVOJNI CILJI ------------------------------------------------------------- 23 

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH ---------- 24 

7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST ................................................................................................. 24 
7.2. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ...................................................................................................... 27 
7.3. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST................................................ 29 
7.4. UMETNIŠKA DEJAVNOST ......................................................................................................... 30 
7.5. MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE .................................................... 33 
7.6. KNJIŽNIČNA DEJAVNOST ........................................................................................................ 35 
7.7. DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV ...................................................................................... 36 
7.8. NACIONALNO POMEBNE NALOGE .......................................................................................... 40 

7.8.1. VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ................................................ 40 
7.8.2. SKRB ZA RAZVOJ IN UČENJE SLOVENŠČINE ................................................................ 40 
7.8.3. PISARNA ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE ............................................................................. 42 

7.9. OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ..................................................................................................... 42 
7.9.1. UNIVERZITETNI ŠPORT ..................................................................................................... 42 
7.9.2. INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV ........................................................................... 43 
7.9.3. INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV, KI BIVAJO V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH ....... 44 

7.10. DRUGA DEJAVNOST ............................................................................................................... 45 
7.10.1. UNIVERZITETNI CENTRI .................................................................................................. 45 
7.10.2. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST .............................................................................................. 53 

7.11. RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST ........................................................................................... 54 
7.12. PODPORNA DEJAVNOST ....................................................................................................... 59 

8. KADROVSKO POROČILO -------------------------------------------------------------------------------------------- 61 

9. REALIZACIJA NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM -------------------------------------- 66 

9.1 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN ..................................................................... 68 
9.2 NAKUP OPREME ........................................................................................................................ 71 
9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ............................................................................................... 73 
9.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI .......................................................................................................... 74 

10. RAČUNOVODSKO POROČILO ----------------------------------------------------------------------------------- 76 

10.1 RAČUNOVODSKE USMERITVE ............................................................................................... 77 
10.2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM .......................................................................... 79 
10.3 PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU ....................................................................... 94 

11. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU 
PROGRAMA DELA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95 

12. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI 
CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET --------------------------------------- 96 



UP – LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018  

 

13. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE 
STANDARDE IN MERILA IN UKREPE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KAKOVOSTI 
POSLOVANJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97 

14. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ------------------------------------------------------- 98 

15. POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI ------------------- 99 

16. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, 
SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA ----------------- 100 

17. PRILOGE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102 

 

 
 



UP – LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018  

 

KAZALO TABEL 

 
Tabela 1: Vodstvo .................................................................................................................................... 7 
Tabela 2: Organi ...................................................................................................................................... 7 
Tabela 3: Posvetovalna telesa rektorja ................................................................................................... 8 
Tabela 4: Delovna telesa Senata ............................................................................................................ 9 
Tabela 5: Delovna telesa Upravnega odbora .......................................................................................... 9 
Tabela 6: Univerzitetni centri ................................................................................................................... 9 
Tabela 7: Odgovorne osebe članic in pridruženih članic ......................................................................... 9 
Tabela 8: Pregled števila zaposlenih ..................................................................................................... 10 
Tabela 9: Študijska področja ................................................................................................................. 10 
Tabela 10: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov na dan 31. 12. 2018 ................... 10 
Tabela 11: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov na dan 31. 12. 2018 ................... 11 
Tabela 12: Število vpisanih študentov  v študijskem letu 2018/2019 (na dan 30. 10. 2018) ................ 11 
Tabela 13: Število diplomantov v letu 2018 ........................................................................................... 11 
Tabela 14: Število vpisanih tujih študentov (na dan 30. 10. 2018)........................................................ 11 
Tabela 15: Raziskovalne skupine .......................................................................................................... 12 
Tabela 16: Raziskovalni programi ......................................................................................................... 13 
Tabela 17: Raziskovalna infrastruktura ................................................................................................. 13 
Tabela 18: Nacionalni projekti ............................................................................................................... 13 
Tabela 19: Mladi raziskovalci ................................................................................................................ 13 
Tabela 20: Projekti v sodelovanju z drugimi uporabniki znanja (gospodarstvo, lokalne skupnosti itd.) 14 
Tabela 21: Projekti raziskovalne mobilnosti .......................................................................................... 14 
Tabela 22: Mednarodni projekti s področja raziskovanja ...................................................................... 14 
Tabela 23: Število objav UP v indeksiranih revijah ............................................................................... 15 
Tabela 24: Študijski programi, ki se izvajajo v tujem jeziku* ................................................................. 16 
Tabela 25: Število študentov na izmenjavi in delež mobilnosti v skupnem številu vseh vpisanih 
študentov ............................................................................................................................................... 17 
Tabela 26: Število zaposlenih na izmenjavi in delež  mobilnosti v skupnem številu vseh zaposlenih .. 17 
Tabela 27: Pregled realiziranih aktivnosti .............................................................................................. 27 
Tabela 28: Kazalniki umetniške dejavnosti ........................................................................................... 31 
Tabela 29: Uporabniki knjižnice ............................................................................................................ 36 
Tabela 30: Kazalniki za študentske domove ......................................................................................... 38 
Tabela 31: Število razpisanih ležišč v javnih ŠD v RS v letu 2018/2019 (razpis za leto 2019/2020 je v 
pripravi) in razmerje zaposlenih v posameznih visokošolskih središčih ............................................... 38 
Tabela 32: Število nameščenih študentov v dijaških domovih na Primorskem ..................................... 38 
Tabela 33: Pregled lektoratov slovenskega jezika v tujini ..................................................................... 41 
Tabela 34: Kazalniki za pisarne za študentske domove ....................................................................... 42 
Tabela 35: Strošek načrtovanih aktivnosti/dejavnosti (vir MIZŠ) .......................................................... 44 
Tabela 36: Načrt izdaj publikacij v tiskani in elektronski obliki .............................................................. 53 
Tabela 37: Delež prehodnosti v višji letnik - študijsko leto 2018/2019 .................................................. 55 
Tabela 38: Nadaljevanje študija - študijsko leto 2018/2019 (v %) ........................................................ 56 
Tabela 39: Trajanje študija, pregled po članicah in stopnjah študija - leto 2017................................... 58 
Tabela 40: Trajanje študija, primerjava med letoma 2017 in 2018 ....................................................... 58 
Tabela 41: Primerjava stanja zaposlenosti po plačnih skupinah na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2018 ter 
načrtovanega z realiziranim v številu zaposlenih in FTE ...................................................................... 61 
Tabela 42: Primerjava stanja pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2018 v številu in v 
FTE ter načrtovanega z realiziranim v številu in FTE ............................................................................ 61 
Tabela 43: Pregled prihodkov, odhodkov in poslovnega izida po dejavnostih po načelu bilančnega 
toka (pred obdavčitvijo - v EUR) ............................................................................................................ 76 
Tabela 44: Pregled prihodkov, odhodkov in poslovnega izida po dejavnostih po načelu denarnega toka 
(v EUR) .................................................................................................................................................. 76 
Tabela 45: Prikaz določenih podatkov iz bilance stanja UP na dan 31. 12. 2018 ................................ 79 
Tabela 46: Kazalci bilance stanja .......................................................................................................... 80 
Tabela 47: Opredmetena osnovna sredstva (v EUR) ........................................................................... 81 
Tabela 48: Odpisana in izločena osnovna sredstva po članicah .......................................................... 81 
Tabela 49: Vrste kratkoročnih sredstev in aktivne časovne razmejitve ................................................ 82 
Tabela 50: Pregled odpisanih terjatev ................................................................................................... 82 
Tabela 51: Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2018 (v EUR) .................................................... 83 
Tabela 52: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve...................................................... 83 



UP – LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018  

 

Tabela 53: Pasivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2018 (v EUR) ................................................. 84 
Tabela 54: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov  določenih uporabnikov (v EUR) ......................... 86 
Tabela 55: Pomembnejši kazalniki iz izkaza prihodkov in odhodkov (v EUR) ...................................... 86 
Tabela 56: Prevrednotovalni poslovni odhodki ..................................................................................... 87 
Tabela 57: Pregled presežka prihodkov/odhodkov pred obdavčitvijo po članicah ................................ 87 
Tabela 58: Presežek prihodkov/odhodkov pred obdavčitvijo – javna služba ........................................ 88 
Tabela 59: Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2018 .................................................................... 89 
Tabela 60: Sestava tržnih prihodkov od prodaje blaga in storitev ........................................................ 89 
Tabela 61: Povzetek izkaza po vrstah dejavnosti (V EUR) ................................................................... 90 
Tabela 62: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku (v EUR) ................................. 90 
Tabela 63: Pregled presežka prihodkov/odhodkov – denarni tok po članicah UP in rektoratu UP....... 91 
Tabela 64: Struktura prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2018 po virih financiranja (v 
EUR) ...................................................................................................................................................... 91 
Tabela 65: Struktura tržnih prihodkov od prodaje blaga in storitev po denarnem toku v letu 2018 ...... 92 
Tabela 66: Pregled prejetih in porabljenih sredstev po viru sredstev (v EUR) ...................................... 93 

 

 
KAZALO GRAFOV: 
 
Graf 1: Nadaljevanje študija – primerjava med študijskima letoma 2017/2018 in 2018/2019 (v %) – 
redni študij, 1. letnik ............................................................................................................................... 57 
Graf 2: Nadaljevanje študija – primerjava med študijskima letoma 2017/2018 in 2018/2019 (v %) – 
izredni študij, 1. letnik ............................................................................................................................ 57 
Graf 3: Struktura zaposlenih po spolu ................................................................................................... 63 
Graf 4: Struktura zaposlenih po izobrazbi ............................................................................................. 63 
Graf 5-: Delež zaposlenih po spolu  glede na  vertikalo dosežene ravni izobrazbe ............................. 64 
Graf 6: Delež zaposlenih po spolu glede na raven izobrazbe ............................................................... 64 
Graf 6: Struktura zaposlenih po starosti ................................................................................................ 65 
 
 
 
 



UP – LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018  

 

SEZNAM OKRAJŠAV 
 

ARRS Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies (srednjeevropski 

program za izmenjavo študentov in profesorjev) 
CGKV UP Center za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem  
COD UP Center za obštudijske dejavnosti Univerze na Primorskem 
CRPZ Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem 
COU UP Center za umetnost in oblikovanje Univerze na Primorskem 
ERASMUS+ European Union programe for Education, Training, Youth, and Sport (Program 

EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa 
za obdobje 2014–2020) 

EUA European University Association (Evropska zveza univerz) 
FTE Full Time Equivalent (Ekvivalent polne zaposlitve) 
OBZORJE 2020 Obzorje 2020 - okvirni program EU za raziskave in inovacij 
 Karierni center Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in 

karierno orientacijo 
KIN UP Komisija za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem 
KLASIUS KLAsifikacijski Sistem Izobraževanja in USposabljanja 
KMMS UP Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje up 
KOST UP Statutarna komisija Univerze na Primorskem 
KP UP Komisija za pritožbe kandidatov ob vpisu v študijske programe Univerze na 

Primorskem 
KSSK UP Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, 

raziskovalnega in umetniškega dela Univerze na Primorskem 
KŠTZ UP Komisija za študentske zadeve Univerze na Primorskem 
KŠZ UP Komisija za študijske zadeve Univerze na Primorskem 
KUK Konfucijeva učilnica Koper 
KVM UP Univerzitetna katedra za večjezičnost in medkulturnost Univerze na Primorskem 
KZRD UP Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem 
LPD Letni program dela 
MF Ministrstvo za finance Republike Slovenije 
MOK Mestna občina Koper 
MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije 
NAKVIS Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
OBV Ortopedska bolnišnica Valdoltra 
POŠ UP Podiplomska šola Univerze na Primorskem 
SZ UP Svet zaupnikov UP 
ŠS UP Študentski svet Univerze na Primorskem 
UO UP Upravni odbor Univerze na Primorskem 
UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. 
UP Univerza na Primorskem 
UP FAMNIT Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske 

tehnologije  
UP FHŠ Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije  
UP FM Univerza na Primorskem Fakulteta za management  
UP FTŠ - Turistica Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica 
UP PEF Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta  
UP IAM Univerza na Primorskem Inštitut Andrej Marušič 
UP ŠD Univerza na Primorskem Študentski domovi 
UP FVZ Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju 
UP UK Univerza na Primorskem Univerzitetna knjižnica 
VTI Visokošolsko transnacionalno izobraževanje 
VŽU Vseživljenjsko učenje  
ZUP Založba Univerze na Primorskem  

 
 
 
 



UP – LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018 1 

 

1. POVZETEK LETNEGA POROČILA DELA 

1. POVZETEK LETNEGA POROČILA DELA  
 
Letno poročilo Univerze na Primorskem za leto 2018 je sestavljeno iz letnih poročil posameznih članic 
za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018. V nadaljevanju je podan strnjen pregled realiziranih aktivnosti v 
letu 2018.  
 
Razpis za vpis in vpis v 1. letnike v študijskem letu 2018/2019 
 
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje 
 
UP je v študijskem letu 2018/2019 za vpis v 1. letnike za državljane Republike Slovenije in državljane 
članic EU razpisala 1.498 mest (1.133 mest za redni in 365 mest za izredni študij). Za Slovence brez 
slovenskega državljanstva in tujce je UP razpisala 274 mest (206 mest za redni študij in 68 mest za 
izredni študij). Posebej je bilo za kandidate za vzporedni študij in diplomante za vpis v 1. letnik 
razpisanih še 90 vpisnih mest.  
 
Razpis za vpis je vključeval nekaj novosti, in sicer: 
- univerzitetni študijski program Bioinformatika (UP FAMNIT) je bil razpisan tudi za izvedbo v 

angleškem jeziku, 
- univerzitetni študijski program Biodiverziteta (UP FAMNIT) je bil preimenovan in razpisan z novim 

imenom Varstvena biologija, 
- na visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja in univerzitetnem 

študijskem programu Razredni pouk (UP PEF) sta bili razpisani novi smeri za zavode z 
italijanskim učnim jezikom, 

- vpisnih mest za 1. letnik se ni razpisalo za visokošolski strokovni študijski program Management 
(na dislociranih enotah UP FM v Celju in Škofji Loki) in za dvopredmetna univerzitetna študijska 
programa UP FHŠ Antropologija ter Kulturna dediščina. 

 
Za kandidate za vpis v 1. letnik je UP razpisala 28 študijskih programov, od tega 6 visokošolskih 
strokovnih in 22 univerzitetnih. Izmed razpisanih študijskih programov se le eden ne izvaja.  
 
UP je za izvedbo v angleškem jeziku razpisala 5 študijskih programov, in sicer 4 univerzitetne 
(Bioinformatika, Matematika, Računalništvo in informatika, Management) in visokošolski strokovni 
študijski program Management turističnih podjetij. V študijskem letu 2018/2019 se v angleškem jeziku 
izvaja vseh 5 študijskih programov. 
 
V študijskem letu 2018/2019 je na rednem študiju v 1. letnikih dodiplomskih študijskih programov prvič 
vpisanih 972 študentov, kar predstavlja 69,1 % delež zapolnitve vseh razpisanih vpisnih mest. Na 
izrednem študiju je v 1. letnikih prvič vpisanih 274 študentov (60,1 % zapolnitev vseh razpisanih 
vpisnih mest). 
 
Magistrski študijski programi 2. stopnje 
 
UP je v študijskem letu 2018/2019 za vpis v 1. letnike za državljane Republike Slovenije in državljane 
članic EU razpisala 1.325 mest (925 mest za redni in 400 mest za izredni študij). Za Slovence brez 
slovenskega državljanstva in tujce je UP razpisala 238 mest (redni študij: 140 mest, izredni študij: 98 
mest). Posebej je bilo za vpis v 1. letnik za kandidate za vzporedni študij razpisanih še 58 mest.  
 
Novosti v razpisu so bile naslednje: 
- študijska programa Management in Politologija (UP FM) sta bila razpisana tudi za izvedbo v 

angleškem jeziku, 
- za študijski program Management (UP FM) se na dislocirani enoti v Škofji Loki ni razpisalo vpisnih 

mest za 1. letnik, 
- študijski program Inkluzivna pedagogika (UP PEF) je bil kot izredni študij razpisan tudi na 

dislocirani enoti v Škofji Loki. 
 
Za kandidate za vpis v 1. letnike je UP razpisala 34 študijskih programov, izmed katerih se jih izvaja 
31.  
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1. POVZETEK LETNEGA POROČILA DELA 

UP je v študijskem letu 2018/2019 razpisala izvedbo 4 študijskih programov v angleškem jeziku 
(Ekonomija in finance, Management, Politologija, Matematične znanosti), izmed katerih se izvajata 2.  
V študijskem letu 2018/2019 je na rednem študiju v 1. letnikih magistrskih študijskih programov prvič 
vpisanih 381 študentov, kar predstavlja 34,0 % delež zapolnitve vseh razpisanih vpisnih mest. Na 
izrednem študiju se je v 1. letnike prvič vpisalo 44 študentov, kar znaša 8,8 % delež zasedenosti vseh 
razpisanih vpisnih mest. 
 
Doktorski študijski programi 3. stopnje 
 
UP je v študijskem letu 2018/2019 za vpis v 1. letnike razpisala 113 vpisnih mest za izredni študij. Za 
Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce je UP posebej razpisala še 38 mest.  
 
Novost v razpisu je predstavljal nov študijski program Jezik in medkulturnost (UP FHŠ). 
 
Za kandidate za vpis v 1. letnike je UP razpisala 14 študijskih programov, izmed katerih se jih izvaja 
10. Doktorski študijski program Matematične znanosti (UP FAMNIT) je bil razpisan tudi za izvedbo v 
angleškem jeziku in se izvaja. 
 
V študijskem letu 2018/2019 je v 1. letnikih doktorskih študijskih programov prvič vpisanih 49 
študentov (32,5 % zapolnjenih vseh razpisanih mest).  
 
Novi študijski programi 
Leta 2018 je Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) podelil 
akreditacijo visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo, 
januarja 2019 pa univerzitetnemu študijskemu programu 1. stopnje Fizioterapija (UP FVZ). Oba 
študijska programa sta vključena v razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 1. stopnje UP v 
študijskem letu 2019/2020. 
 
UP je v letu 2018 v obravnavo na NAKVIS posredovala vloge za akreditacijo študijskih programov, in 
sicer za:  
- univerzitetna študijska programa 1. stopnje Socialna pedagogika ter Vizualne umetnosti in 

oblikovanje (UP PEF), 
- magistrski študijski program 2. stopnje Podatkovna znanost (UP FAMNIT), 
- doktorska študijska programa 3. stopnje Trajnostno grajeno okolje (UP FAMNIT) in Preventiva za 

zdravje (UP FVZ),  
- skupni mednarodni doktorski študijski program 3. stopnje Računalništvo in informatika (UP 

FAMNIT v sodelovanju z univerzo University of St Andrews, Škotska).  
 
Razširitev študijskih področij članic UP 
Vlada RS je dne 28. novembra 2018 podala soglasje k dodatnemu študijskemu področju »01 
Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev« UP FVZ.  
 
Nove dislocirane enote  
Svet NAKVIS je decembra 2018 podelil akreditacijo novi dislocirani enoti UP FTŠ Turistice v Mariboru, 
na kateri so za študijsko leto 2019/2020 razpisana vpisna mesta za 2. letnik visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Management turističnih podjetij.  
 
Študenti 
Na UP je v študijskem letu 2018/2019 skupaj vpisanih 4.933 študentov (podatek na dan: 30. 10. 
2018), od tega 3.617 študentov v dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje, 1.196 študentov v 
magistrskih študijskih programih  2. stopnje in 120 študentov v doktorskih študijskih programih 3. 
stopnje. 
V primerjavi s študijskim letom 2017/2018 se je skupno število študentov na UP nekoliko zmanjšalo, 
povečalo pa se je število tujih študentov, ki so na UP vpisani za celotno obdobje študija, in sicer je v 
študijskem letu 2018/2019 na UP vpisanih 572 tujih študentov (v študijske letu 2017/2018 je bilo teh 
437). Število vpisanih tujih študentov na UP v zadnjih letih sicer stalno narašča, v letu 2018 smo z 
11,6 % vpisanih tujih študentov (glede na vse vpisane študente) tudi presegli načrtovano rast 
(načrtovali smo 9,7-odstotni delež vpisanih tujih študentov). 
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Diplomanti:  
V letu 2018 je na UP diplomiralo skupaj 1161 študentov, od tega je bilo 861 diplomantov dodiplomskih 
študijskih programov 1. stopnje, 277 diplomantov magistrskih študijskih programov 2. stopnje in 23 
doktorjev znanosti. V letu 2018 je tako na UP študij zaključilo skoraj 1 % več diplomantov kakor je bilo 
načrtovano (načrt 2018: 1149 diplomantov, realizacija 2018: 1161 diplomantov). 
 
Kakovost v izobraževanju  
V letu 2018 so bile aktivnosti in ukrepi usmerjeni v: 

‐ pripravo predloga za vzpostavitev programske evalvacije; izvajanje samoevalvacije študijskih 
programov se je pričelo v študijskem letu 2018/2019; 

‐ povečanje odzivnosti študentov in zaposlenih na anketiranje; pri obeh ciljnih skupinah 
anketirancev je dosežena odzivnost zadovoljiva; 

‐ spremljanje uspešnosti študentov pri študiju, pri čemer:  
 primerjava prehodnosti in nadaljevanja študija v študijskem letu 2017/2018 pokaže, da je 

delež ponavljavcev na vseh treh stopnjah izredno majhen, in sicer pod 10 %,  
 nadaljevanje študija po 1. letniku (osip) predstavlja delež od 25 % do 36 % na rednem študiju 

in 8 % do 21 % na izrednem študiju na vseh stopnjah;  
 so študenti v študijskem letu 2017/2018 za dokončanje študija na študijskih programih 1. in 3. 

stopnje porabili v skupnem povprečju 5 let in 3 mesece (5,23 let), za dokončanje študija na 
dvoletnih študijskih programih 2. stopnje pa 4 leta in 4 mesece (4,34 let) ter 2 leti in 7 
mesecev (2,57 let) na enoletnih študijskih programih 2. stopnje; 

 krepitev tutorske pomoči med učitelji in študenti in zagotavljanje tutorske pomoči tudi tujim 
vpisanim študentom in študentom na izmenjavi. 

 
Vseživljenjsko učenje in karierna orientacija 
V letu 2018 je bilo izvedenih 361 programov VŽU, na katerih je sodelovalo 10.647 udeležencev. 
 
Znanstveno-raziskovalna dejavnost 
Raziskovalna in razvojna dejavnost UP poteka na članicah, in sicer na raziskovalnem inštitutu UP IAM 
ter na fakultetah UP FM, UP FHŠ, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica in UP FVZ, kar omogoča 
povezovanje raziskovalnega in pedagoškega dela in s tem prenos znanstveno-raziskovalnih podlag v 
nove in obstoječe študijske programe. 
 
Na dan 31. 12. 2018 je bilo na UP zaposlenih 78 raziskovalcev (plačna skupina H) v obsegu 62 FTE. 
V primerjavi z letom 2017 se je število ekvivalenta polne zaposlitve povečalo za 14 FTE. V letu 2018 
se je na UP usposabljalo 22 mladih raziskovalcev. 
 
V letu 2018 je UP v okviru sofinanciranja ARRS izvajala 10 raziskovalnih programov, 1 infrastrukturni 
program, 39 projektov ter 47 projektov bilateralnega sodelovanja. 
 
V letu 2018 se je izven financiranja ARRS izvajalo 22 nacionalnih projektov.  
 
Mednarodni znanstveno-raziskovalni projekti 
V letu 2018 smo izvajali 49 mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov. Od tega se je 
nadaljevalo z izvajanjem 39 projektov iz preteklih letih, tekom leta pa se je začelo z izvajanjem 10 
novih projektov. V letu 2018 se je zaključilo 9 projektov, prijavilo pa 71 novih projektnih predlogov, 
izmed katerih je bilo 10 odobrenih v sofinanciranje. UP izvaja tudi 6 projektov iz finančne perspektive 
Obzorje 2020; posebej pa izpostavljamo nadaljevanje izvajanja projekta »Center odličnosti za 
raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew 
CoE), v okviru instrumenta "Teaming", ki ga vodi UP.  
 
V letu 2018 je UP izvajala 6 projektov na razpisih evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG 
V-A Slovenija-Italija 2014-2020 (5 projektov kot sodelujoča organizacija in 1 projekt kot vodilni 
partner), 3 projekte v okviru programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 
2014-2020, 1 projekt INTERREG V-B Alpe, 1 projekt INTERREG V-B Mediteran in 1 projekt 
INTERREG V-B Adrion. Poleg naštetega je UP izvajala še 1 projekt EEA&Norway Grants, 1 projekt 
LIFE, 6 projektov COSME, 2 projekta iz programov Evropske komisije ter 21 projektov drugih 
mednarodnih programov oz. razpisov.  
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Sodelovanje z okoljem 
UP je v letu 2018 sklenila 45 novih pogodb z gospodarstvom in 16 pogodb z drugimi zavodi, skladi, 
zbornicami, društvi in drugimi uporabniki znanja. Na javnem razpisu Javnega sklada RS za razvoj 
kadrov in štipendije projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem 
okolju – Po kreativni poti do znanja 2017/2020 (Ur. l. RS št. 68/2017 in 72/2017) je UP v letu 2018 
izvajala v sodelovanju z gospodarstvom 17 projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP) in 
12 Študentskih inovativnih projektov (ŠIPK). 
 
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje 
UP je v letu 2018 sklenila krovni sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja in znanstveno-
raziskovalnega dela z Univerzo Arak (Iran), Poznań University of Economics and Business (Poljska) in 
Univerzo v Kansasu (ZDA); obnovila pa je tudi sporazum o sodelovanju z Univerzo Sv. Cirila in 
Metoda iz Skopja (Makedonija) in Univerzo za tujce v Sieni (Italija).  
 
UP se je predstavila na izobraževalnih sejmih v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji. Z 
namenom širše promocije univerze in večanja interesa s strani tujih študentov, raziskovalcev in 
predavateljev za študij, raziskovanje in delo na slovenskih visokošolskih institucijah, je UP, skupaj z 
ostalimi univerzami – članicami Rektorske konference Republike Slovenije pristopila k podpisu 
dogovora o sodelovanju v nacionalni pobudi »Study in Slovenia« (SIS), ki jo koordinira CMEPIUS, in v 
okviru katere je UP v letu 2018 izvedla webinarje in druge spletne predstavitve za študente iz tujih 
držav. 
 
Izmenjave študentov in zaposlenih 
V letu 2018 oziroma študijskem letu 2017/2018 so na izmenjavo na UP prišli 203 tuji študenti, kar je 
nekoliko manj od načrtovanega cilja (210). Pri odhodni mobilnosti študentov (105) UP sicer ni dosegla 
načrtovane vrednosti (110), je pa vseeno prišlo do porasta v primerjavi s študijskim letom 2016/2017, 
ko jih je na mobilnost odšlo 86. To velja tudi za odhodno mobilnost visokošolskih učiteljev: v 
študijskem letu 2017/2018 jih je na izmenjavo odšlo 90 v primerjavi z 58 v letu 2017. Dohodna 
mobilnost visokošolskih učiteljev pa je nekoliko upadla, saj so na UP prišli 104 (v 2017: 109). Velik 
porast beleži UP pri mobilnosti strokovnih sodelavcev: v tujino jih je na izmenjavo odšlo 53 (v 2017: 
29), UP pa je gostila 85 strokovnih sodelavcev s tujih partnerskih univerz (v 2017: 34), izmed katerih 
večino v okviru 6. mednarodnega tedna (»International Week of the University of Primorska«), ki je 
potekal od 14. do 18. maja 2018. 
 
V letu 2018 je UP zaključila z izvajanjem treh projektov mobilnosti: projekta SUNBEAM za mobilnosti 
študentov in osebja v koordinaciji univerze Università Politecnica delle Marche (Ancona, Italija), in 
dveh projektov MIZŠ za mobilnosti osebja, to je projekta »Gostovanja tujih strokovnjakov in 
visokošolskih učiteljev na UP« (GOST UP) za dohodne mobilnosti za poučevanje in projekta »Mobilni 
visokošolski učitelji UP 2017/2018« za odhodne mobilnosti za poučevanje. V okviru razpisa resornega 
ministrstva »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021« je UP pridobila nov projekt, ki bo 
omogočal tri ali večmesečne mobilnosti visokošolskih učiteljev UP.  
 
Investicijske aktivnosti 
Za potrebe delovanja članice UP FAMNIT je bil v letu 2018 odkupljen objekt  »Stara Pošta«, ki se 
nahaja na Glagoljaški 8 v Kopru.  
 
Dne 22. 10. 2017 je objekt Livade 1.0. v Izoli doletel požar, zato je njegova uporaba onemogočena.   
Posledice nesreče se odražajo pri zagotavljanju pogojev za nemoteno izvajanje študijskega in 
raziskovalnega procesa članic. Zaradi pomanjkanja (ustreznih) prostorov na UP, se zatečeno stanje 
trenutno rešuje z dodatnimi najemi. Zaradi posledic požara pa je UP utrpela ogromno škodo tudi na 
raziskovalni in laboratorijski opremi. Nastala škoda na objektu, je bistveno otežila delovanje in razvoj 
univerze, njene posledice pa presegajo nastalo gmotno materialno škodo. 
 
UP je glede na strateške dokumente ter na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47803-
53/2015/3 z dne 4. 6. 2015 o brezplačni odsvojitvi nepremičnin kot investitor pristopila k 
investicijskemu projektu »Obnova in rekonstrukcija obstoječih prostorov v objektu bivše Srednje 
tehniške šole v Kopru za potrebe UP FM«. V letu 2018 so bili izdelani projekti za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in PZI dokumentacija. Na UE Koper je bila podana vloga za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.  
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V letu 2018 je UP podpisala in realizirala pogodbo o odkupu objekta na naslovu Prisoje 9 v Kopru s 
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. S tem so se povečale namestitvene kapacitete študentskih 
domov za dodatnih 163 ležišč. 
 
Kadrovska politika in zaposlovanje 
Univerza na Primorskem je v Letnem programu dela za leto 2018 načrtovala na dan 31. 12. 2018 
zaposlitev 658 oseb (559,83 FTE) ob tem pa realizirala na isti dan zaposlitev 653 oseb (543,53 FTE). 
Povečanje števila zaposlenih v primerjavi z letom 2017 (632 oseb in 529,3 FTE) je posledica širitve 
izvedbe študijskih programov v angleškem jeziku ter novo pridobljenih raziskovalnih projektov in 
programov. 
 

Finančno poslovanje: UP je v koledarskem letu 2018 realizirala 26.009.193 EUR celotnih prihodkov, 
kar je za 7,98 % več kot v predhodnem letu. Največji delež prihodkov UP predstavljajo prihodki iz 
naslova izvajanja javne službe, in sicer 25.171.542 EUR, kar znaša 96,77 % vseh prihodkov, medtem 
ko prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 837.651 EUR, kar predstavlja 3,23 % vseh prihodkov.  
Celotni odhodki so v letu 2018 znašali 24.875.168 EUR, kar je za 7,03 % več kot v predhodnem letu. 
Odhodki iz naslova izvajanja javne službe so znašali 24.184.027 EUR, odhodki iz naslova tržne 
dejavnosti pa 691.141 EUR. 
 
Stroški blaga materiala in storitev znašajo 5.585.015 EUR in so za 11,31 % višji od doseženih v letu 
2017. Njihov delež znaša 22,45 % celotnih odhodkov. Stroški materiala so višji za 25,52 %, stroški 
storitev pa so višji za 8,9 %.  
 
Stroški dela v znesku 17.850.140 EUR so se v primerjavi s preteklim letom zvišali za 3,15 %, njihov 
delež v celotnih odhodkih znaša 71,75 %. Razlog za povečanje stroškov dela nove so bile nove 
zaposlitve na projektih in sprostitve varčevalnih ukrepov vlade (napredovanja, regres za letni dopust, 
premije KAD). Stroški dela bi bili lahko še bistveno večji, če ne bi nekatere članice varčevale tako, da 
niso nadomeščale daljših odsotnosti delavcev ali zaposlenih. 
 
V letu 2018 evidentiramo na UP presežek prihodkov nad v skupni višini 1.134.025 EUR. Iz javne 
službe je bilo doseženega 987.515 EUR presežka prihodkov nad odhodki, na trgu pa je bil ustvarjen 
presežek prihodkov nad odhodki v višini 146.510 EUR. V primerjavi s predhodnim letom se je 
presežek prihodkov nad odhodki povečal za 286.984 EUR, kar je posledica  varčevalnih ukrepov, ki jih 
je izvajala UP na vseh področjih delovanja, povišanju proračunskih sredstev in pridobitve novih 
projektov ter izvedbe že pridobljenih projektov v preteklih letih.  
 
Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 41.272 EUR je čisti presežek prihodkov nad 
odhodki v letu 2018 znašal 1.092.753 EUR, in sicer 951.608 EUR na javni službi in 141.145 EUR na 
tržni dejavnosti. 
 
Notranji nadzor: Izvajanje notranjega nadzora v letu 2018 ne predstavlja bistvenih sprememb glede 
na leto 2017. Primerno kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, notranje kontroliranje in kontrolne 
aktivnosti, ustrezen sistem informiranja, komuniciranja in nadziranja se zagotavlja na posameznih 
področjih poslovanja v skladu z Načrtom integritete Univerze na Primorskem.  
 
 

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 ter 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 

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 Prof. dr. Štefko Miklavič
1
  

Prorektor za internacionalizacijo Izr. prof. dr. Boris Kavur
2
 

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

Glavni tajnik UP Danijel Božič 

 
ORGANI UNIVERZE

3
 

Tabela 2: Organi 

Organ Člani 

Rektor UP Prof. dr. Dragan Marušič 

Senat UP 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) 
Prof. dr. Matjaž Novak (UP FM) 
Izr. prof. dr. Viktorija Florjančič (UP FM) 
Izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein (UP FM) 
Prof. dr. Klavdija Kutnar (UP FAMNIT) 
Prof. dr. Bojan Kuzma (UP FAMNIT) 
Izr. prof. dr. Dunja Bandelj (UP FAMNIT) 
Prof. dr. Mara Cotič (UP PEF) 

                                                                        
1
 Izr. prof. dr. Boris Kavur je bil s funkcije prorektorja za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP razrešen dne 17. 1. 2018. 

Na funkcijo prorektorja za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP je bil imenovan prof. dr. Štefko Miklavič dne 18. 1. 
2018. 
2
 Izr. prof. dr. Boris Kavur je bil imenovan na funkcijo prorektorja za internacionalizacijo dne 18. 1. 2018.  

3
 Pristojnosti in naloge organov opredeljuje Statut Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – uradno prečiščeno 

besedilo in 88/15) in drugi predpisi UP. 
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Organ Člani 

Prof. dr. Bogdana Borota (UP PEF) 
Doc. dr. Sonja Rutar (UP PEF) 
Izr. prof. dr. Janez Mekinc (UP FTŠ Turistica) 
Prof. dr. Helena Nemec Rudež (UP FTŠ Turistica) 
Doc. dr. Marijana Sikošek (UP FTŠ Turistica) 
Izr. prof. dr. Nejc Šarabon (UP FVZ) 
Izr. prof. dr. Boštjan Žvanut (UP FVZ) 
Doc. dr. Maša Černelič Bizjak (UP FVZ) 
Izr. prof. dr. Vito Vitrih (UP IAM) 
Prof. dr. Andrej Brodnik (UP IAM) 
Prof. dr. Tomaž Pisanski (UP IAM) 
Gregor Gulič (študent UP FM in predsednik ŠS UP) 
Matej Kekič (študent UP FM) 
Matija Jenko (študent UP PEF) 
Taja Pajmon Rak (študentka UP FAMNIT) 
Nikolina Janković (študentka UP FTŠ – Turistica) 
Adimir Preradović Nasufović (študent UP FM) 

Upravni odbor UP Izr. prof. dr. Igor Stubelj, predsednik UO UP in predstavnik UP 

Elida Horvatič, predstavnica ustanovitelja 

Prof. dr. Igor Lukšič, predstavnik ustanovitelja 

Iztok Žigon, predstavnik ustanovitelja 

Bogdan Božac, predstavnik gospodarstvenikov 

Izr. prof. dr. Marko Orel, predstavnik UP 

Doc. dr. Tina Štemberger, predstavnica UP 

Martina Kovačič Kuzmić, predstavnica UP 

Sandra Verdev, predstavnica študentov 

Študentski svet UP Gregor Gulič, predsednik ŠS UP (ŠS UP FM) 

Matej Kekič, podpredsednik ŠS UP (predsednik ŠS UP FM) 

Sandra Verdev, tajnik ŠS UP (ŠS UP PEF) 

Peter Cividini Peloza (predsednik SŠ UP FHŠ)  

Denis Salkič (ŠS UP FHŠ) 

Martin Senič (predsednik ŠS UP FAMNIT) 

Luka Pavlović (ŠS UP FAMNIT) 

Matija Jenko (predsednik ŠS UP PEF) 

Marko Petrovič (predsednik ŠS UP FVZ) 

Katarina Verbajs (ŠS UP FVZ) 

Matic Paska (predsednik SŠ UP FTŠ-Turistica) 

Nassim Djaba (ŠS UP FTŠ-Turistica) 

 
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 

Prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP 

Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za internacionalizacijo UP 

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

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 

Prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP 

Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za internacionalizacijo UP 

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

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

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

Prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije 

Prof. dr. Mara Cotič, dekanja UP Pedagoške fakultete  

Izr. prof. dr. Janez Mekinc, dekan UP Fakultete za turistične študije 

Izr. prof. Nejc Šarabon, dekan UP Fakultete za vede o zdravju 

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

Viljem Leban, direktor UP Univerzitetne knjižnice 

Viljem Tisnikar, direktor UP Študentskih domov 

Svet zaupnikov UP V mirovanju. 
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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) 

Prof. dr. Štefko Miklavič, 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 
(KŠTZ UP) 

Prof. dr. Bojan Kuzma (UP FAMNIT) 

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. Marijana Sikošek (UP FTŠ-Turistica) 

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) 

Prof. dr. Tomaž Pisanski (UP IAM) 

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 

Erik Čok 

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

 
UNIVERZITETNI CENTRI 

Tabela 6: Univerzitetni centri 

Organizacijska / infrastrukturna enota   Predstojnik/-ca /  Vodja 

Center za obštudijske dejavnosti Univerze na Primorskem 
(COD UP) 

Blaž Čeklić 

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

Blanka Palčič 

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) 

Prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-
raziskovalno in razvojno delo UP 

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

Založba Univerze na Primorskem (ZUP) 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 

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ) Prof. dr. Irena Lazar, dekanja 

Fakulteta za management (UP FM) Prof. dr. Matjaž Novak, dekan 

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

Prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja 

Pedagoška fakulteta (UP PEF) Prof. dr. Mara Cotič, dekanja 

Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ – 
Turistica) 

Izr. prof. dr. Janez Mekinc 

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) Izr. prof. dr. Nejc Šarabon, dekan 

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

Študentski domovi (UP ŠD) Viljem Tisnikar, direktor 

Univerzitetna knjižnica (UP UK) Viljem Leban, direktor 

 
Pridruženi članici  
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Pridruženi članici  

Fakulteta za dizajn (FD)
 
 Miha Matičič, direktor 

Prof. Nada Rožmanec Matičič, u.d.i.a., dekanja 

Ortopedska bolnišnica Valdoltra (OBV)
 
 Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped, direktor 

 
 
ZAPOSLENI 

Tabela 8: Pregled števila zaposlenih  

Plačna 
skupina 

Število redno zaposlenih na dan 
31.12.2017 

Število redno zaposlenih na dan 
31.12.2018 

Indeks 18/17   

Število Št. FTE Število Št. FTE Število Št. FTE 

a b c d c/a d/b 

B 13 15,05 15 15,82 115,38 105,12 

D 350 271,24 359 270,93 102,57 99,89 

H 69 49,01 78 62,36 113,04 127,24 

J 200 194,01 201 194,42 100,50 100,21 

SKUPAJ 632 529,30 653 543,53 103,32 102,69 

 
 

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

Tabela 9: Študijska področja 

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

 

UP FHŠ 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 

02 Umetnost in humanistika 

03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

UP FM 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

04 Poslovne in upravne vede, pravo 

UP FAMNIT 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

05 Naravoslovje, matematika in statistika 

06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 

07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 

08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 

10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 

UP FTŠ Turistica 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 

UP FVZ 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev  

05 Naravoslovje, matematika in statistika 

09 Zdravstvo in socialna varnost 

10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 

UP PEF 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 

02 Umetnost in humanistika 

Tabela 10: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov na dan 31. 12. 2018 
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Skupaj 30 24 8 7 38 31 
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Tabela 11: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov na dan 31. 12. 2018 
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Skupaj 37 32 14 12 51 44 

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

 
Študenti in diplomanti 

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

 

Redni Izredni Skupaj 
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SKUPAJ VPISANI 3820 1462 1113 376 4933 1838 37,26 

Dodipl. študijski programi 1. stopnje 2796 1057 821 281 3617 1338 36,99 

- visokošolski strokovni študijski 
programi 

1303 463 806 266 2109 719 34,09 

- univerzitetni študijski programi 1493 594 15 15 1508 609 40,38 

Magistrski študijski programi 2. 
stopnje 

1024 405 172 45 1196 450 37,63 

Doktorski študijski programi 3. stopnje 0 0 120 50 120 50 41,67 

Tabela 13: Število diplomantov v letu 2018 

SKUPAJ DIPLOMANTI 1161 

Dodiplomski študijski programi 1. stopnje 861 

- visokošolski strokovni študijski programi 488 

- univerzitetni študijski programi 373 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 277 

Doktorski študijski programi 3. stopnje 23 

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

Tabela 14: Število vpisanih tujih študentov (na dan 30. 10. 2018) 

 
Vsi vpisani Delež (%) Vpisani v 1. letnik Delež (%) 

SKUPAJ VPISANI TUJI ŠTUDENTI 572 11,6 349 18,99 

Dodiplomski študijski programi 1. stopnje 436 12,05 283 21,15 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 106 8,86 51 11,33 

Doktorski študijski programi 3. stopnje 30 25 15 30 

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

4.3. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

Tabela 15: Raziskovalne skupine 

Šifra ARRS Ime raziskovalne skupine Raziskovalna področja 

Število 
registriranih 

raziskovalcev 
(na dan 31. 12. 

2018) 

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

37 

1822-002 
Inštitut za dediščino Sredozemlja (UP 
FHŠ) 

6.00.00 Humanistične vede 
7.00.00 Interdisciplinarne raziskave 

9 

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 

 

56 

2790-001 Raziskovalna skupina UP FAMNIT 

1.01.00 Naravoslovno-matematične vede 
/ Matematika 
2.07.00 Tehniške vede / Računalništvo 
in informatika 

 

118 

2158-001 Inštitut za edukacijske vede 5.00.00 Družboslovne vede 66 

1718-001 Turizem 
5.02.00 Družboslovne vede / Ekonomija 
5.02.02 Družboslovne vede / Ekonomija / 
Poslovne vede 

 

43 

2413-001 Raziskovalna skupina UP FVZ 
3.00.00 Medicinske vede  
5.00.00 Družboslovne vede  

44 

1669-001 
Raziskovalna skupina UP IAM 

 

1.00.00 Naravoslovno-matematične vede 
2.00.00 Tehniške vede  

4.00.00 Biotehniške vede  
7.00.00 Interdisciplinarne raziskave 

 

73 

 
V okviru 8 raziskovalnih skupin, ki pokrivajo 12 raziskovalnih področij, je na dan 31. 12. 2018 
vključenih 404 registriranih raziskovalcev. V raziskovalnih skupinah je sodelovalo tudi 23 tehnikov, 
skupaj torej 427 zaposlenih. 
 
 



UP – LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018 13 

 

4. PREDSTAVITEV 

Raziskovalni programi in projekti 

Tabela 16: Raziskovalni programi 

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 

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 Napredne izdelovalne tehnologije za visoko kakovostno in trajnostno proizvodnjo 

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

P4-0092 Zdravje živali, okolje in varna hrana 

P5-0147 Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov 

 
Na UP se je v letu 2018 izvajalo 4 matične raziskovalne programe ARRS ter 6 raziskovalnih 
programov v soizvajanju. V letu 2018 je UP pridobila nov matični program P1-0404 Matematično 
modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, pod vodstvom prof. dr. 
Enesa Pasalica. Program v obsegu 2,5 FTE se bo začel izvajati 1. 1. 2019.  
 
Skupno se je v letu 2018 izvajalo 10 raziskovalnih programov ARRS. 

Tabela 17: Raziskovalna infrastruktura 

Financer 
Šifra ARRS 
/ Akronim 
projekta 

Naslov 

ARRS infrastrukturni program 

ARRS I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem 

Drugi projekti za raziskovalno infrastrukturo 

MIZŠ 
InnoRenew 
CoE 

Renewable Materials and Heathy Environment Research and Innovation Centre of 
Excellence (InnoRenew CoE) 

 
V letu 2018 se je v okviru financiranja ARRS izvajal 1 infrastrukturni program ter 1 projekt za izgradnjo 
in nabavo raziskovalne infrastrukture (projekt InnoRenew CoE). 

Tabela 18: Nacionalni projekti 

Vrsta raziskovalnega projekta 
Leto 2017 Leto 2018 

Matični Partnerski Skupaj Matični Partnerski Skupaj 

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI 
ARRS 

10 15 25 11 14 25 

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI 
ARRS 

0 3 3 0 2 2 

ARRS PROJEKTI CRP 0 7 7 2 6 8 

ARRS PROJEKTI MEDNARODNEGA 
SODELOVANJA 

   3 0 3 

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI 2 0 2 1 0 1 

DRUGI NACIONALNI RAZISKOVALNI  
PROJEKTI IZVEN FINANCIRANJA ARRS 

8 7 15 7 15 22 

SKUPAJ 20 32 52 24 37 61 

Tabela 19: Mladi raziskovalci 

Število mladih raziskovalcev 
2017 2018 

20 22 

Število novih mladih raziskovalcev 2 4 

Število mladih raziskovalcev, ki je uspešno zaključilo usposabljanje 8 8 

 

V letu 2018 se je usposabljalo 22 mladih raziskovalcev, od katerih je 4 začelo z usposabljanjem v letu 
2018, 8 mladih raziskovalcev pa je uspešno zaključilo usposabljanje z zagovorom doktorske 
disertacije. 
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Tabela 20: Projekti v sodelovanju z drugimi uporabniki znanja (gospodarstvo, lokalne skupnosti itd.) 

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

Leto 2017 Leto 2018 

Matični Partnerski Skupaj Matični Partnerski Skupaj 

Lokalne skupnosti 0 0 0 1 0 1 

Gospodarstvo 36 2 38 45 0 45 

Drugi zavodi, skladi, zbornice, društva, drugi 
uporabniki znanja 

20 1 21 15 1 16 

Skupaj 56 3 59 61 1 62 

 
Poleg navedenih nacionalnih projektov se izvajajo različni projekti v sodelovanju z gospodarstvom, 
lokalnimi skupnostmi in drugimi uporabniki znanja. Na podlagi pridobljenih projektov v okviru javnega 
razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je UP izvajala v sodelovanju z 
gospodarstvom 17 projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP) in 12 Študentskih 
inovativnih projektov (ŠIPK), v katerih je sodelovalo 128 dodiplomskih in 79 podiplomskih študentov. V 
2018 je bilo sklenjenih 62 novih pogodb z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja. 23 sodelovanj 
z gospodarstvom je daljših od enega leta. 

Tabela 21: Projekti raziskovalne mobilnosti  

Projekti raziskovalne mobilnosti 
Leto 2017 Leto 2018 

Matični Partnerski Skupaj Matični Partnerski Skupaj 

Projekti bilaterale ARRS 33 0 33 47 0 47 

Akcije COST 2 0 2 2 4 6 

Marie Curie štipendije 0 0 0 0 0 0 

Drugi programi 0 0 0 1 0 1 

Skupaj 35 0 35 50 4 54 

 
V letu 2018 se je izvajalo 53 projektov raziskovalne mobilnosti. Inštitut Andrej Marušič je v letu 2018 
pridobil eno Fulbrightovo štipendijo za raziskovanje v tujini. 

Tabela 22: Mednarodni projekti s področja raziskovanja 

 Leto 2017 Leto 2018 

Vrsta mednarodnega projekta* Matični Partnerski Skupaj Matični Partnerski Skupaj 

Evropska komisija 0 6 6    

Horizon 2020 1 4 5 1 5 6 

Learning to investigate by field experiment for 
Southeast Asian emerging diseases (LIFE for 
SEA-ED) 

0 1 1    

INTERREG V-A Slovenija - Italija 1 5 6 1 5 6 

INTERREG V-A Slovenija - Hrvaška 0 1 1 0 3 3 

INTERREG V-B Alpe 0 1 1 0 1 1 

INTERREG V-B Mediteran 2014-2020 0 2 2 0 1 1 

INTERREG V-B Adrion 2014-2020 0 1 1 0 1 1 

EFSA 0 1 1    

ESS 3 4 7    

Program EGP – Norveški finančni 
mehanizem 

0 1 1    

Erasmus + 0 7 7    

EEA & Norway Grants    0 1 1 

LIFE    0 1 1 

COSME    0 6 6 

Drugi programi Evropske komisije (DG 
Grants) 

   0 2 2 

Drugi mednarodni programi oziroma razpisi    1 20 21 

SKUPAJ 7 34 41 3 46 49 

 
Opomba: *Naštejte programe npr. Horizon 2020, strukturni skladi EU, programi teritorialnega sodelovanja (Interreg V-A 
Slovenija-Hrvaška, Interreg V-A Slovenija-Italija, Interreg V-B Adrion, Interreg V-B Alpe, Interreg V-B Mediteran, Interreg V-B 
Srednja Evropa idr., ERA.net, programi v okviru generalnih direktoratov EU, drugi mednarodni programi oziroma razpisi.) 
 
V letu 2018 se je izvajalo 49 mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov. Od tega se je 
nadaljevalo z izvajanjem 39 projektov iz preteklih let, tekom leta pa se je začelo z izvajanjem 10 novih 
projektov. V letu 2018 se je zaključilo izvajanje 9 projektov. V letu 2018 se je prijavilo 71 novih 
projektnih predlogov, 10 jih je bilo odobrenih v sofinanciranje. 



UP – LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018 15 

 

4. PREDSTAVITEV 

Tabela 23: Število objav UP v indeksiranih revijah 

Indeksirane revije 2017 2018 

Število objav v WOS SCI, 

SSCI in A&HCI 

219 206 

Število objav v SCOPUS 266 273 

Število raziskovalcev, ki objavljajo v 
WOS SCI, SSCI in A&HCI 

 128 

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

 
Dosežki na področju raziskovalne dejavnosti v letu 2018 
 
UP se je v letih 2017 in 2018 uvrstila na prestižno Šanghajsko lestvico na področju matematike 
(Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 - Mathematics). 
 
Pridobljen je bil nov raziskovalni program Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih 
konceptov do vsakodnevnih aplikacij z začetkom izvajanja 1. 1. 2019.  
 
Uveljavljeni mednarodni matematični SCI reviji Ars Mathematica Contemporanea (AMC), ki jo UP 
izdaja že od leta 2010, se je v letu 2017 pridružila nova znanstvena mednarodna revija Umetnost 
diskretne in uporabne matematike (The Art of Discrete and Applied Mathematics – ADAM) s prvo 
izdano številko v letu 2018.  
 
Novost v letu 2018 je tudi ponoven začetek izdajanja znanstvene revije Bilten: ekonomika, 
organizacija, informatika v zdravstvu, ki je bila nazadnje izdana v letu 2010. Bilten predstavlja 
slovensko strokovno revijo, ki vključuje tri področja v zdravstvu – ekonomiko, organizacijo in 
informatiko. V letu 2018 je tako izšla prva številka revije v e-izdaji.  
 
Revija Academica Turistica – Tourism and Innovation Journal, ki jo izdaja UP, je bila v letu 2018 
uspešno vključena v bazo Scopus.  
 
V letu 2018 je bil vzpostavljen Center za kriptografijo, ki se bo v prihodnjih letih razvil v glavni in 
osrednji slovenski raziskovalni in strokovni center na področju kriptografije. 
 
V okviru projekta NUVOLAK 2 je UP otvorila prvi podjetniško-inovacijski laboratorij v akademski sferi ‒ 
INNOlab. 
 
UP je za potrebe pedagoške in raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT in raziskovalne dejavnosti UP 
IAM aprila 2018 realizirala odkup objekta »Stara pošta« na Glagoljaški 8 v Kopru, kjer fakulteta deluje 
že od ustanovitve. V poletnih mesecih 2018 so prostore delno preuredili in pridobili nove predavalnice, 
računalnici, pisarne in kabinete. 
 
V letu 2018 so se pričele aktivnosti za nakup opreme v okviru projekta InnoRenew CoE, za 
nadgradnjo nekaterih obstoječih laboratorijev ter vzpostavitev še 6 interdisciplinarnih raziskovalnih 
okolij (laboratorijev). Skupna vrednost zagotovljenih sredstev za vzpostavitev laboratorijev v okviru 
projekta je 3,5 milijona evrov. Nakup vrhunske raziskovalne opreme za UP predstavlja pomemben 
korak v razvoju ter odpira vrata novim izzivom na področju raziskovanja. 
 
UP je aktivna tudi v UNESCO-vi mreži UNITWIN in tesno sodeluje z Občino Piran, v kateri ima sedež, 
Turističnim združenjem Portorož in lokalnim turističnim gospodarstvom.  
 
Eden od najpomembnejših znanstvenih dosežkov v dosedanjem razvoju UP, ki je strateškega pomena 
za razvoj obalne regije in Slovenije, njeno gospodarsko rast, mednarodno prepoznavnost in 
konkurenčnost, je ustanovitev in delovanje centra odličnosti InnoRenew, s katerim se povečuje 
mednarodna konkurenčnost slovenskega lesarstva in z njim povezanega gospodarstva. 
 
UP je organizirala 2 nacionalni in 24 mednarodnih znanstvenih konferenc in znanstvenih sestankov, 
med katerimi tudi pomembnejše tradicionalne: 
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‐ znanstvena konferenca Management International Conference MIC 2018, ki je gostila 180 
udeležencev iz 30 držav sveta, 

‐ deveti festival inovativnosti festINNO 2018,  
‐ petnajsti festival raziskovanja ekonomije in managementa z naslovom »Upravljanje globalnih 

raznolikosti«, 

‐ štirinajsti mednarodni znanstveni sestanek z naslovom »Inovativno poučevanje in učenje«; 
‐ 8th PhD Summer School in Discrete Mathematics, 
‐ Triple i: intuition, imagination and innovation in suicidology. 
 
Junija 2018 je bil prvič organiziran Raziskovalni dan UP FVZ. Predstavljeno je bilo aktualno delo na 
projektih UP FVZ, potekala pa je tudi razprava o možnostih nadaljnjega medsebojnega raziskovalnega 
sodelovanja. 
 
V letu 2018 je bila izvedena tretja Noč raziskovalcev v okviru projekta SAWE – Marie Sklodowska 
Curie, na kateri je bila širši javnosti predstavljena raziskovalna dejavnost celotne UP. 
 
Nagrade in priznanja 
 
Leta 2018 je Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju lesarstva prejela izr. 
prof. dr. Andreja Kutnar. Dr. Kutnar se uvršča med vodilne svetovne znanstvenike na področjih lesnih 
kompozitov, termo-hidro-mehanske obdelave lesa, trajnostno grajenih okolij ter analize vplivov na 
okolje. 
 
Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti so v letu 2018 prejeli izr. prof. dr. 
Nejc Šarabon in študenti UP FHŠ z mentoricama doc. dr. Vladko Tucovič Sturman in doc. dr. Jano 
Volk ter lektorico Mojco Maljevac iz Radia Koper za skupen projekt Kotiček za jeziček. 
 
Nagrado ARRS Odlični v znanosti 2018 za delo, objavljeno pri ugledni mednarodni založbi, je za 
soavtorstvo dela Fish on the move: fishing between discourses and borders in the Northern Adriatic, 
(MARE publication series, vol. 11). Cham: Springer Nature, 2017, prejela izr. prof. dr. Alenka Janko 
Spreizer. 
 
Prof. dr. Mitja Krajnčan je prejemnik nagrade za izjemne dosežke na področju visokega šolstva. 
 
Izr. prof. dr. Amalija Žakelj je prejemnica priznanja za izjemne dosežke na področju raziskovanja 
vzgoje in izobraževanja. 
 
 

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

Tabela 24: Študijski programi, ki se izvajajo v tujem jeziku* 

Vrsta študijskega programa Število Ime študijskega programa 

1. stopnja (skupaj) 6  

‐ Univerzitetni program 4 Management 
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Vrsta študijskega programa Število Ime študijskega programa 

Mathematics 

Computer Science 

Bioinformatics 

‐ Visokošolski program 2 Management  

Tourism Enterprise Management 

2. stopnja 2 Ekonomija in finance 

Mathematical Sciences 

3. stopnja 1 Mathematical Sciences 

SKUPAJ 9 

 
* V to kategorijo se štejejo tudi skupni študijski programi (joint study programmes) in dvojni programi (double degree 
programmes). Ne štejejo se študijski programi tujih jezikov.)   

 
Mobilnost študentov in zaposlenih v študijskem letu 2017/2018  

Tabela 25: Število študentov na izmenjavi in delež mobilnosti v skupnem številu vseh vpisanih študentov   

Vrsta izmenjave Število Delež (%) 

Študenti na izmenjavi v tujini 105 2,1 

Študenti iz tujine na izmenjavi 203 4 

Tabela 26: Število zaposlenih na izmenjavi in delež  mobilnosti v skupnem številu vseh zaposlenih 

Vrsta izmenjave Število Delež (%) 

Zaposleni* na izmenjavi v tujini 213 34,4 

Tuji zaposleni na izmenjavi 257 41,5 

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

 
 

4.5. RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST  
 
Univerza na Primorskem izvaja vse potrebne aktivnosti za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
svojega delovanja, in sicer v skladu z zahtevo po odgovornosti različnim javnostim ter zagotavljanju 
procesov nenehnih notranjih izboljšav. Pri svojem delu je univerza zavezana slovenskim in evropskim 
priporočilom ter standardom na področju kakovosti.  
 
Sistem kakovosti sestavlja nabor ukrepov spremljanja in zagotavljanja naslednjih procesov notranjih 
izboljšav: 
1. evalvacija: 

‐ samoevalvacija (institucionalna in programska), oziroma notranja evalvacija, 
‐ zunanja evalvacija (vključno z mednarodnimi akreditacijami in evalvacijami), 

2. izmenjava in prenos primerov dobrih praks v strategijo delovanja in upravljanja, 
3. poročanje o poslovanju: 

‐ statistika in statistična analiza, 
‐ letno in polletno poročilo, 
‐ notranji nadzor porabe javnih financ z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavljanja 

doseganje ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in preglednosti, 
4. anketiranje uporabnikov: 

‐ študentska anketa: pridobivanje mnenj študentov o študiju; rezultati anketiranja so namenjeni 
izboljšanju študija (posodabljanju in dopolnjevanju študijskih programov), pomembni so tudi v 

‐ postopkih izvolitve v naziv in pogovorih vodstva z zaposlenimi, 
‐ anketa o zaposlenosti in zaposljivosti diplomantih, 
‐ anketa o zadovoljstvu zaposlenih, 
‐ spremljanje mnenj zunanjih deležnikov, 

5. nagrajevanje (nagrade in priznanje) zaposlenih in študentov za znanstvene in pedagoške dosežke 
ter uspešno delo, 

6. skrb za študente od vpisa do dokončanja študija: 
- vključevanje v procese odločanja v najmanj 1/5 deležu v vseh organih UP in članic UP, 
- tutorstvo in svetovanja študentom, 
- kakovostno karierno svetovanje, ki študentom omogoča boljšo odločitev za študij ter povečuje 

njihovo uspešnost pri oblikovanju osebne karierne poti, 
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- obštudijske dejavnosti s področja preventive, kulture, umetnosti, športa, socialne in svetovalne 
dejavnosti, 

- dodatna izvenštudijska in neformalna izobraževanja s katerimi študentje pridobivajo dodatne 
specifične kompetence. 

 
 

4.6. OPIS OKOLJA 
 
Univerzo kot institucijo definirajo dejavniki njenega notranjega in zunanjega okolja. Univerza je 
opredeljena kot najvišja stopnja (visokošolskega) izobraževanja v sodobni družbi. Tudi univerza sama 
je okolje, ki jo definirajo različni procesi in odnosi med posamezniki, ki vanjo vstopajo in drugi pravni 
subjekti, ki se z njo povezujejo. V svojem okolju je univerza sestavni del širšega okolja in kot taka tudi 
dejavnik sprememb.  
 
Družbeno okolje na lokalni, državni in regionalni ravni 
 
Ustanovitev UP je bila zaznamovala z drugačnostjo, posebnim geografskim, kulturnim in etničnim 
prostorom v Istri, kjer se prepletajo različne kulture, jeziki in tradicije. V svojem obdobju delovanja je 
bistveno zaznamovala razvoj obalnih mest (Koper, Izola, Portorož) in regijo Južne Primorske. Razvoj 
infrastrukture univerze (gradnja Kampusa Livade in drugi investicijski projekti) prinaša dvig 
raziskovalnih in tehnoloških kapacitet za družbeni in gospodarski preboj regije. Pomen univerze za 
okolje se odraža na več ravneh: 
- v zagotavljanju horizontalnega povezovanja v celotni verigi razvoja znanja, ki se izvaja na temelju 

strateškega partnerstva med akademsko sfero in različni uporabniki znaj (sodelovanje med 
gospodarstvom, izobraževalnimi in razvojno-raziskovalnimi institucijami ter večja notranja 
povezanost regije z zmanjšanjem njene razdrobljenosti, dvosmerni pretok kadra in znanja),  

- v povečanju absorpcije izobraževalnega in raziskovalnega potenciala, ki se generira v regiji 
(pospešen tehnološki razvoj, povečanje vlaganj v inovacije in aplikativne raziskave, spodbujanje 
inovativnosti), 

- v povečanju intelektualne (v sodelovanju z okoljem tudi industrijske) lastnine ter izboljšanje 
njenega upravljanja (avtorske in sorodne pravice, patenti, modeli, blagovne in storitvene znamke, 
geografske oznake),  

- v zmanjšanju razdrobljenosti znotraj raziskovalno-razvojne sfere, 
- v zadrževanju najperspektivnejšega kadra (strokovnjakov) in zmanjšanju t.i. pojava bega 

možganov, 
- v pospeševanju razvoja in zagona novih tehnološko usmerjenih dinamičnih podjetij (start-up in 

spin-off podjetja), 
- v internacionalizaciji, ki prispeva k utrjevanju večkulturnosti in večjezičnosti ter povečanju pritoka 

tujih študentov in strokovnjakov (mednarodno-kulturna dimenzija). 
 
Na področju akademskega sodelovanja v Sloveniji (izvajanje pedagoške dejavnosti, recenzij, 
mentorstvo na doktorskem študiju, nacionalna mobilnost itd.) se UP povezuje s preostalimi 
slovenskimi univerzami ter drugimi raziskovalnimi inštituti, zavodi in centri. Pomembna skrb je 
namenjena promocijski dejavnosti študijskih programov in sodelovanju z osnovnimi ter srednjimi 
šolami. UP je vključena v Rektorsko konferenco Republike Slovenije (RK RS), v okviru katere 
slovenske univerze izvajajo različne oblike sodelovanja in obravnavajo vprašanja skupnega pomena o 
razvoju slovenskega visokega šolstva in raziskovalni dejavnosti.  
 
Na področju gospodarstva se UP prek svojih članic povezuje z organizacijami iz različnih 
gospodarskih panog in poslovnih okolij, in sicer turizem, bančništvo, zavarovalništvo, IKT sistemi, 
logistika, prehrambena industrija idr. Na področju negospodarstva pa se članice povezujejo z vzgojno 
izobraževalnimi zavodi (vrtci in osnovnimi šolami), zavodi za zaposlovanje in drugimi zavodi (večje 
slovenske bolnišnice, zdravstvenimi domovi, domovi upokojencev itd.). Ključni gospodarski in drugi 
partnerji sodelovanja v regiji so obalne in južnoprimorske občine, Luka Koper, d.d., Istrabenz, 
holdinška družba d.d., Banka Intesa SanPaolo d.d. ter številna druga podjetja in organizacije, v katerih 
lahko študenti opravljajo tudi študijsko prakso oziroma praktično usposabljanje. Povezovanje z 
gospodarstvom, negospodarstvom in kulturnim okoljem udejanja univerza prek posebej zato 
ustanovljenih univerzitetnih centrov (Center za razvoj in prenos znanja, Univerzitetni center 
Konfucijeva učilnica Koper, Center za obštudijske dejavnosti Univerze na Primorskem, Karierni center 
Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo, Center za obštudijske 
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dejavnosti UP in Center za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem). Utrjevanje 
partnerstva z deležniki iz okolja se odvija tudi v okviru Štipendijskega sklada UP. Namen sklada je 
ponuditi delodajalcem najboljši in najbolj kakovosten kader za prihodnje delovne potrebe, študentom 
pa zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med študijem in jim odpreti možnost kasnejše 
zaposlitve v izbrani delovni organizaciji.  
 
Družbeno okolje na mednarodni ravni 
 
Sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami poteka na podlagi medinstitucionalnih sporazumov, 
pogodb skupnega izvajanja projektov (raziskovalni in bilateralni projekti ARRS, evropski projekti v 
okviru finančne perspektive Obzorje 2020, programi teritorialnega in čezmejnega sodelovanja ter 
drugih mednarodnih finančnih programov), sporazumov o sodelovanju v okviru študijskih programov 
ter posameznih sporazumov o študijskih izmenjavah. 
 
UP je članica Evropske zveze univerz (European University Association – EUA) ter dveh mednarodnih 
rektorskih konferenc - Rektorske konference Alpe-Jadran (Rectors' Conference of the Universities of 
the Alps Adriatic Region – AARC) in Podonavske rektorske konference (Danube Rector's Conference 
- DRC). Vključena je tudi v številna združenja, med katerimi tudi UNIADRION - Virtual University of the 
Adriatic-Ionian Basin in LEA EBAN European Associated Laboratory "Pulsed Electric Fields 
Applications in Biology and Medicine". 
 
Na področju raziskovanja univerza sodeluje in se povezuje z velikim številom partnerjev iz 
mednarodnega okolja. Raziskovalno delo v mednarodnem okolju poteka tudi v okviru projektov 
znanstvenoraziskovalnega bilateralnega sodelovanja, ki ga sofinancira ARRS. 
 
 

4.7. PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE 
 
Prostorski pogoji 
 
UP FHŠ je v letu 2018 pričela s sanacijo zamakanja kletnih prostorov s sistemom elektro osmoze. 
Sistem elektro osmoze je vgrajen. V letu 2019 se bo izvajal monitoring in skladno z rezultati 
monitoringa optimizacija nastavitve  elektro osmoze. 
Rektorat je v letu 2018 izvedel menjavo oken na celotni stavbi Armerije – Foresterije, kar vključuje tudi 
okna v knjižnici UP FHŠ.  
Prostori UP FHŠ na lokaciji Piran, Bolniška 20, so namenjeni raziskovalni dejavnosti. Potrebna je 
zamenjava toplotne črpalke zaradi okvar in sorazmerno prevelikega stroška popravila glede na leto 
izdelave. 
 
Prostorski pogoji UP FM so neprimerni z vidika velikosti, kar se občuti pri sestavi urnikov z vidika 
števila predavalnic. Predavanja potekajo na  dveh lokacijah v Kopru, zaradi česar so nepovezani 
visokošolski učitelji, sodelavci ter raziskovalci in študenti ter strokovni delavci in vodstvo. Leta 2018  je 
UP vložila vlogo za pridobivanje gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo objekta bivše Srednje 
tehniške šole v Kopru za potrebe FM. V letu 2019 pa je predvidena rekonstrukcija šolskega 
kompleksa. UP FM se bo tako preselila v večje, sodobnejše, predvsem pa skupne prostore. 
Do 30. 4. 2020 je v veljavi in uporabi najemna pogodba v ŠS Celje, do takrat UP FM zaključuje 
študijska programa z že vpisanimi študenti. Novi vpisi v dodiplomski in podiplomski študijski program 
se ne izvajajo več. Po zaključeni izvedbi študijskega procesa v Škofji Loki se bo zaključilo pogodbeno 
sodelovanje tudi z Ljudsko univerzo Škofja Loka.  
 
V letu 2018 je UP FAMNIT z nakupom objekta »Stara pošta« končno pridobil svoje prostore za 
izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti, s čemer je pomembno prispeval k znižanju stroškov 
najema in povečanju kakovosti dela. Univerzitetni kampus Livade je dne 22.10.2017 doletel požar 
večjih razsežnosti, po tem datumu je objekt v fazi saniranja in neuporaben. UP FAMNIT zato za 
nemoten potek raziskovalnega procesa, ki je potekal tudi v prostorih Univerzitetnega kampusa Livade, 
uporablja dodatno najete najemne prostore na naslovu Industrijska ulica 4g v Izoli (najemno pogodbo 
za prostore je sklenila UP FVZ, ki je prav tako uporabnik navedenih prostorov) ter dodatne prostore 
(predavalnice) na UP FHŠ in na sedežu fakultete na Glagoljaški 8 v Kopru. Za ustrezno ureditev 
prostorskih pogojev za delovanje UP FAMNIT je nujno potrebno realizirati odkup preostalega dela 
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stavbe na Kettejevi 1 (1. in 2. nadstropje stavbe) ter ponovno vzpostaviti v delovanje Univerzitetni 
kampus Livade.  
 
UP PEF deluje v prostorih na Cankarjevi ulici št. 5 v Kopru, v t.i. 1. stavbi, grajeni na zemljišču parc. 
št. 168, k. o. Koper, v okviru sklopa stavb, ki so bile do poletja 2004 v upravljanju Dijaškega doma 
Koper. 
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem 
(Uradni list RS, št. 79/2004) je Republika Slovenija zagotovila uporabo teh prostorov neposredno 
Univerzi na Primorskem. Prostori, s katerimi fakulteta razpolaga, ne zadoščajo za opravljanje 
dejavnosti. UP PEF uporablja najete prostore v Dijaškem in študentskem domu Koper. 
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. 
 
UP FVZ izvaja študijski proces v prostorih ob Splošni bolnišnici Izola (SBI) na skupni površini slabih 
2.000m

2
. Dne 22.10.2017 se je na objektu Livade 1.0. zgodil požar. Do ponovne uporabe 

poškodovanega objekta se bo za izvedbo študijskih programov »Aplikativna kineziologija« uporabljalo 
prostore na UP FVZ. Ker se je s priključitvijo študijskih programov aplikativne kineziologije povečalo 
število zaposlenih in število študentov, bo fakulteta, da bi zagotovila nemoteno izvajanje študijskih 
programov, najemala učilnice na Srednji šoli Izola ter v dogovoru s SBI brezplačno uporabljala sejno 
sobo bolnišnice. Z namenom zagotavljanja nadaljnjega nemotenega raziskovalnega dela je fakulteta v 
letu 2018 najela ustrezne prostore. Strošek najema se deli med UP FVZ in UP FAMNIT v razmerju 
60:40. Redni dodiplomski študijski program Zdravstvena nega se izvaja tudi v akreditirani dislocirani 
enoti v Novi Gorici v Eda Centru v Novi Gorici. Najemnino za leto 2018 je krila MO Nova Gorica. 
Zaradi velikega števila študentov, ki študirajo v dislocirani enoti, so se v letu 2018 nadaljevale že 
pričete aktivnosti za pridobitev novih oz. dodatnih prostorov za izvajanje študijskega programa. UP 
FVZ uporablja prostore v EDA centru v izmeri 634,22 m

2 
kot uporabnik

 
skupaj z ostalimi 

izobraževalnimi ustanovami. Pridobitev novih prostorov je odvisna tudi od dodatnega vira financiranja, 
za katerega se pričakuje, da bo krit s strani MO Nova Gorica. Zaradi specifike izvajanja študijskih 
programov s področja aplikativne kineziologije fakulteta najema telovadnico v Izoli (Center za kulturo, 
šport in prireditve Izola), atletski stadion Bonifika Koper in bazeni v Žusterni (MOK). V naslednjih letih 
fakulteta načrtuje širjenje ponudbe študijskih programov. Obstoječe prostorske kapacitete ne bodo več 
zadoščale potrebam, zato se iščejo ustrezne možnosti za uresničitev skupnega načrta za gradnjo 
novega objekta na območju SBI za potrebe bolnišnične uprave, UP FVZ in Srednje šole Izola. 
 
UP IAM deluje na več lokacijah – na Muzejskem trgu 2, Kettejevi ulici 1, do požara (oktobra 2017) pa 
tudi v kampusu Livade. Za ustrezno ureditev prostorskih pogojev za delovanje UP IAM je nujno 
potrebno realizirati odkup preostalega dela stavbe na Kettejevi 1 (1. in 2. nadstropje stavbe) ter 
ponovno vzpostaviti v delovanje Univerzitetni kampus Livade.  
 
UP ŠD upravljajo s Študentskim domom Portorož, ki je bil izgrajen leta 1982, v skupni bruto izmeri 
površine 2.780 m2 in s Študentskim domom Koper, v skupni bruto izmeri 1.335,16 m2. Prostori, v 
katerih deluje Študentski dom Koper, so bili zgrajeni v letih 1998, 1999 in 2001. UP ŠD upravljajo še s 
stanovanjem v Izoli, z  bruto površino 27,96 m2, na naslovu Nazorjeva 11 in z garažo na istem 
naslovu. 
V letu 2018 je UP odkupila prostore v Prisojah in jih preuredila v študentski dom. 
 
UP ŠD pri pomanjkanju prostorskih pogojev vidi težavo predvsem v pomanjkanju ležišč za študente 
UP. Ustrezna raven teh bo dosežena, ko bomo lahko vsakemu študentu ob vpisu zagotovili vsaj eno, 
prvo leto bivanja v domu. Prostori za administrativne in vzdrževalne službe so ustrezno zagotovljeni.  
 
 

4.8. PODATKI O SREDSTVIH 
 
Od realiziranih 26.009.193 EUR prihodkov po obračunskem toku, znašajo prihodki za izvajanje javne 
službe  25.171.542 EUR oz. 96,77 %, prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa 837.651 oz. 
3,23 %. Celotni prihodki so v letu 2018 višji za 7,98 % od realiziranih v letu 2017. 
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Od realiziranih 31.591.562 EUR prihodkov po denarnem toku, znašajo prihodki za izvajanje javne 
službe 30.815.045 EUR oz. 97,55 %, prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa 776.517 EUR 
oz. 2,45 %. Celotni prihodki so v letu 2018 nižji za 1,71 % od realiziranih v letu 2017. 
 
Prihodki iz poslovanja predstavljajo največji delež celotnih prihodkov po denarnem toku, pretežni del 
prihodkov iz poslovanja predstavljajo prihodki iz naslova izvajanja javne službe. V okviru celotnih 
prihodkov predstavljajo: 

‐ 81,02 % sredstva iz državnega proračuna RS, 
‐   0,02 % sredstev iz občinskih proračunov 
‐   4,59 % sredstva iz evropskega proračuna, 
‐   1,86 % sredstva za izvajanje dejavnosti druge javne službe, 
‐ 10,05 % sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe iz cenika UP, 
‐   2,46 % sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
Iz proračunskih sredstev RS se v okviru UP financira izvajanje nacionalnega programa visokega 
šolstva in nacionalnega raziskovalnega programa. Prihodki iz proračunskih sredstev MIZŠ za 
izobraževalno dejavnost predstavljajo v povprečju 62,61 % celotnih prihodkov, prihodki za 
raziskovalno in razvojno dejavnost iz sredstev MIZŠ oz. ARRS pa 6,39 % celotnih prihodkov. 
 
UP pridobiva finančna sredstva tudi iz naslova šolnin, drugih prispevkov za študij ter plačil za 
opravljene storitve v okviru izvajanja javne službe. Prodaja blaga in storitev na trgu se nanaša na 
izvajanje založniške dejavnosti, izvajanje storitev, ki niso del študijskega programa, ter izvajanje 
projektov, ki jih ni možno šteti kot javno službo. 
 
Sodila za delitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost so določena z zakonodajo in internimi 
pravili UP. 
 
UP po stanju na dan 31. 12. 2018 razpolaga s sredstvi v višini 61.745.121 EUR. Največji delež 
predstavljajo nepremičnine, ki so na dan 31. 12. 2018 znašale 38.609.132 EUR oz. 62,53 % vseh 
sredstev. 
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5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
Univerza na Primorskem deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike 
Slovenije, zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki urejajo visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost 
ter predpisov drugih področij (javne finance, delovna zakonodaja idr.). 
 
V okviru zakonske ureditve na državni ravni navajamo temeljne predpise in področno zakonodajo, ki 
ureja visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost, in sicer: 

‐ Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 
UZ148 in 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16),  

‐ Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020 (ReNPVS; 
Ur. l. RS, št. 41/11), 

‐ Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št. 
43/11), 

- Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Ur.l. RS, št. 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12, 
85/14, 75/16,61/17 ZUPŠ in 65/17), 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur. l. RS, št. 22/06-UPB1, 112/07, 9/11, 57/12-
ZPOP-1A in 21/18 ZNOrg), 

- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZVPI; Uradni list RS, št. 61/06 87/11in 55/17), 
- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE; 

Ur. l. RS, št. 14/99), 
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 87/11-ZVPI (97/11 popr.), 

109/12),  
- Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Ur. l. RS, št. 38/94), 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ( Uradni list RS št.71/17 

in 13/18-ZJF-H in 83/18) 
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št 35/17), 
- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17), 
- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list 

RS, št. 46/06 in 8/17), 
- Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem za obdobje 2014 – 2020,  
- Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP; Ur. l. RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 

67/08, 85/11 17/15, 9/17, 26/17 in 08/19), 
- Statut Univerze na Primorskem  (Ur. l. RS, št. 51/15-UPB2 63/16, 2/17 in 31/17), Priloga k Statutu 

UP (Uradni list RS št. 21/11, 88/15 31/17 in 77/18). 
 
Pri svojem delovanju  UP uporablja tudi vso ostalo splošno zakonodajo, ki ureja delovanje javnih 
zavodov ter drugih pravnih oseb (statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje 
zakonodaje). 
 
Predpisi, ki zadevajo poslovanje Univerze na Primorskem so objavljeni na spletni strani: 
https://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti. 
 
 
 
 
 
 

https://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti
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6. STRATEŠKI, DOLGOROČNI IN RAZVOJNI CILJI 
 
V pogodbi o financiranju študijske dejavnosti med MIZŠ in UP so opredeljeni: 
- strateški in dolgoročni cilji, ukrepi za njihovo dosego, ciljne in izhodiščne vrednosti in kazalci, s 

katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti; 
- načrt izvajanja študijske dejavnosti, ki vključuje predvsem študijska področja, na katerih se bodo 

izvajali študijski programi, morebitna povečanja ali zmanjšanja razpisanih mest za vpis v prvi 
letnik za naslednja štiri študijska leta v primerjavi z zadnjim razpisom in številom vpisanih 
študentov v prvi letnik, pričakovano število študentov ter opredelitev morebitnih novih študijskih 
področij in članic; 

- razvojni cilji, ukrepi za njihovo doseganje, ciljne in izhodiščne vrednosti in kazalci, s katerimi se 
spremlja doseganje ciljnih vrednosti; 

- način in dinamika poročanja o doseganju ciljev; 
- ukrepi v primeru neizpolnjevanja določil pogodbe. 
 
UP je pri opredelitvi dolgoročnih in razvojnih ciljev izhajala iz Srednjeročne razvojne strategije UP 
2014-2020, ki sledi Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20) 
in Resoluciji o Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRISS11-20).  
 
Uresničevanje dolgoročnih ciljev po posameznih področjih se spremlja na podlagi kratkoročnih ciljev, 
ki se za posamezno leto določijo z letnim programom dela univerze; njihova realizacija pa se spremlja 
v letnem poročilu in samoevalvacijskem poročilu za študijsko dejavnost. Pri tem se sledi uresničevanju 
ukrepov 3, 22 in 33 iz ReNPVŠ11-20. 
 
Poročilo o uresničevanju načrta razvojnih ciljev (cilji RSF) za leto 2018 je v prilogi. V skladu s prečno 
razvojno prioriteto »Dolgoročni razvoj študijskih področij in programov« iz ReNPVŠ11-20 cilji RSF 
povezujejo dimenzije kakovosti študija, internacionalizacije, sodelovanja in povezovanja z okoljem.  
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7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV 
PO PODROČJIH 
 
 

7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST  
 
Postopek preoblikovanja UP IAM v fakulteto – Doktorsko šolo Andrej Marušič (UP DAM) se bo 
nadaljeval v letu 2019. Ob ustanovitvi UP DAM bodo nanjo prešli vsi akreditirani doktorski študijski 
programi UP FAMNIT. 
 
Novi študijski programi 
 
UP je načrtovala, da bo v letu 2018 Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu 
(NAKVIS) podelil akreditacijo študijskima programoma 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo 
(visokošolski strokovni, UP FAMNIT) in Fizioterapija (univerzitetni, UP FVZ), ki ju je UP v letu 2017 
posredovala NAKVIS v obravnavo. V letu 2018 je bila akreditacija podeljena študijskemu programu 
Sredozemsko kmetijstvo, medtem ko je bila študijskemu programu Fizioterapija akreditacija podeljena 
januarja 2019. Oba študijska programa sta, skladno z načrtom, vključena v razpis za vpis v 
dodiplomske študijske programe 1. stopnje UP v študijskem letu 2019/2020. 
 
Po posameznih članicah UP je realizacija priprave načrtovanih novih študijskih programov sledeča: 
- UP FHŠ je načrtovala pripravo novega doktorskega študijskega programa, v katerem bodo 

združena strokovna področja že akreditiranih doktorskih programov fakultete in morebitnih novih 
področij humanistike, družboslovja in jezikoslovja, ki še nimajo zaključene vertikale z doktorskim 
študijskim programom. Fakulteta je za leto 2018 načrtovala tudi pripravo novega pedagoškega 
magistrskega študijskega programa, ki bo združil vsebine obstoječih pedagoških magistrskih 
študijskih programov, a se priprava le-tega prenese v leto 2019. V študijskem letu 2018/2019 je 
UP FHŠ načrtovala aktivnosti na področju priprave študijskega programa v sodelovanju z UP FTŠ 
Turistico Kulturni turizem in kulturna dediščina, kar je bilo delno izvedeno. Glede načrtovanih 
začetnih aktivnosti na področju oblikovanja modula Kulturna dediščina in konservatorstvo v 
angleškem jeziku v okviru UNESCO katedre ter mednarodnega modula podvodne arheologije v 
obsegu 30 ECTS so bili opravljeni sestanki s partnerji in besedilo za vlogo na UNESCO Slovenija; 

- UP FAMNIT je pripravila in v obravnavo na NAKVIS posredovala vlogi za akreditacijo dveh 
študijskih programov: magistrski študijski program Podatkovna znanost (delovno ime programa je 
bilo Analiza podatkov) in doktorski študijski program Trajnostno grajeno okolje. Za navedena 
študijska programa je fakulteta načrtovala razpis in izvedbo v študijskem letu 2019/2020. V 
sodelovanju z univerzo University of St Andrews (Škotska) je pripravila skupni mednarodni 
doktorski študijski program Računalništvo in informatika (Computer Science). Navedeni trije 
študijski programi so pogojno vključeni v razpis za vpis UP v študijskem letu 2019/2020 in bodo 
razpisani v primeru, če jim bo Svet NAKVIS akreditacijo podelil v roku, ki bo omogočal 
pravočasno pridobitev soglasja Vlade RS k besedilu razpisa za vpis UP; 

- UP PEF je pripravila in v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS posredovala vlogi za akreditacijo 
univerzitetnih študijskih programov Socialna pedagogika ter Vizualne umetnosti in oblikovanje. 
Priprava vloge za magistrski študijski program Vizualne umetnosti in oblikovanje ni bila 
realizirana;  

- Cilj UP FVZ, da pridobi akreditacijo univerzitetnega študijskega programa Fizioterapija in ga 
razpiše v študijskem letu 2019/2020, je bil realiziran. V letu 2018 so na fakulteti potekale 
aktivnosti za pripravo novih magistrskih študijskih programov Fizioterapija in Športna vzgoja. 
Pripravljena je bila vloga za nov doktorski študijski program Preventiva za zdravje, izvedbo 
katerega je UP FVZ načrtovala v študijskem letu 2019/2020. Vloga je še v postopku obravnave na 
NAKVIS, zato študijski program še ni vključen v razpis za vpis UP v študijskem letu 2019/2020.  

 
Razširitev študijskih področij članic UP 
 
UP FVZ je pričela postopek razširitve študijskih področij s področjem »01 Izobraževalne znanosti in 
izobraževanje učiteljev« za potrebe priprave in izvedbe novega študijskega programa Športna vzgoja. 
Vlada RS je k dodatnemu študijskemu področju UP FVZ podala soglasje dne 28. 11. 2018.  
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Nove dislocirane enote  
 
Svet NAKVIS je decembra 2018 podelil akreditacijo novi dislocirani enoti UP FTŠ Turistice v Mariboru, 
na kateri so za študijsko leto 2019/2020 razpisana vpisna mesta za 2. letnik visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Management turističnih podjetij.  
 
Realizacija razpisa in vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 
2018/2019 v primerjavi z načrtom za študijsko leto 2018/2019 ter tudi s podatki v študijskim 
letom 2017/2018 
 
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje 
 
UP je v študijskem letu 2018/2019 za vpis v 1. letnike za državljane Republike Slovenije in državljane 
članic EU razpisala 1.498 mest (1.133 mest za redni in 365 mest za izredni študij). V primerjavi s 
študijskim letom 2017/2018 je razpisala skupno 100 vpisnih mest manj (za redni študij 130 mest manj, 
za izredni pa 30 mest več). Za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce je UP razpisala 274 
mest, od tega 206 mest za redni študij in 68 mest za izredni (2017/2018: skupaj 242 mest). Posebej je 
bilo za kandidate za vzporedni študij in diplomante za vpis v 1. letnik razpisanih še 90 vpisnih mest (67 
za redni študij in 23 za izredni). Število razpisanih vpisnih mest za redni študij se je zmanjšalo na UP 
FHŠ in UP FM (na tej zaradi ukinitve razpisa vpisnih mest na dveh dislociranih enotah), povečalo pa 
se je na UP FAMNIT, UP PEF in UP FTŠ Turistici. Na UP FVZ se je povečalo število razpisanih mest 
za izredni študij. 
 
Razpis za vpis je vključeval nekaj novosti, in sicer: 
- univerzitetni študijski program Bioinformatika (UP FAMNIT) je bil razpisan tudi za izvedbo v 

angleškem jeziku, 
- univerzitetni študijski program Biodiverziteta (UP FAMNIT) je bil preimenovan in razpisan z novim 

imenom Varstvena biologija, 
- na visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja in univerzitetnem 

študijskem programu Razredni pouk (UP PEF) sta bili razpisani novi smeri za zavode z 
italijanskim učnim jezikom, 

- vpisnih mest za 1. letnik se ni razpisalo za visokošolski strokovni študijski program Management 
(na dislociranih enotah UP FM v Celju in Škofji Loki) in za dvopredmetna univerzitetna študijska 
programa UP FHŠ Antropologija ter Kulturna dediščina. 

 
Za kandidate za vpis v 1. letnik je UP razpisala 28 študijskih programov, od tega 6 visokošolskih 
strokovnih in 22 univerzitetnih. Izmed razpisanih študijskih programov se le eden ne izvaja 
(univerzitetni Sredozemsko kmetijstvo, UP FAMNIT).  
 
UP je za izvedbo v angleškem jeziku razpisala 5 študijskih programov, kar je 1 več v primerjavi s 
študijskim letom 2017/2018, in sicer 4 univerzitetne (Bioinformatika, Matematika, Računalništvo in 
informatika, Management) in visokošolski strokovni študijski program Management turističnih podjetij. 

V študijskem letu 2018/2019 se v angleškem jeziku izvaja vseh 5 študijskih programov. 
 
V študijskem letu 2018/2019 je na rednem študiju v 1. letnikih dodiplomskih študijskih programov prvič 
vpisanih 972 študentov, kar predstavlja 69,1 % delež zapolnitve vseh razpisanih vpisnih mest; v 
študijskem letu 2017/2018 je delež prvič vpisanih študentov v 1. letnikih znašal 61,1 %. Glede na 
načrtovani cilj sta razpisana vpisna mesta za redni študij uspešno zapolnili (več kot 85 %) UP PEF in 
UP FVZ, sledita jima UP FM (84,6 %) in UP FTŠ Turistica (76,4 %). Na izrednem študiju je v 1. letnikih 
prvič vpisanih 274 študentov (60,1 % zapolnitev vseh razpisanih vpisnih mest; v študijskem letu 
2017/2018: 63,1 % delež). Najvišji delež zapolnitve razpisanih vpisnih mest sta dosegli UP PEF in UP 
FVZ.   
 
Magistrski študijski programi 2. stopnje 
 
UP je v študijskem letu 2018/2019 za vpis v 1. letnike za državljane Republike Slovenije in državljane 
članic EU razpisala 1.325 mest (925 mest za redni in 400 mest za izredni študij). V primerjavi s 
študijskim letom 2017/2018 je za redni študij razpisala 80 mest manj, za izredni pa 30 mest več. Za 
Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce je UP razpisala 238 mest (redni študij: 140 mest, 
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izredni študij: 98 mest) (2017/2018: 208 mest). Posebej je bilo za vpis v 1. letnik za kandidate za 
vzporedni študij razpisanih še 58 mest. Na UP FM se je število razpisanih vpisnih mest za redni študij 
zmanjšalo, za izredni študij pa povečalo. Za izredni študij je število mest povečala tudi UP PEF, UP 
FAMNIT pa mest za izredni študij ni razpisala. 
 
Novosti v razpisu so bile naslednje: 
- študijska programa Management in Politologija (UP FM) sta bila razpisana tudi za izvedbo v 

angleškem jeziku, 
- za študijski program Management (UP FM) se na dislocirani enoti v Škofji Loki ni razpisalo vpisnih 

mest za 1. letnik, 
- študijski program Inkluzivna pedagogika (UP PEF) je bil kot izredni študij razpisan tudi na 

dislocirani enoti v Škofji Loki. 
 
Za kandidate za vpis v 1. letnike je UP, tako kot v študijskem letu 2017/2018, razpisala 34 študijskih 
programov, izmed katerih se jih izvaja 31. Zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov se ne 
izvajajo 1. letniki študijskih programov: Jezikovno posredovanje in prevajanje (UP FHŠ), Politologija 
ter Inoviranje in podjetništvo (UP FM), izredni študij v 1. letnikih pa se ne izvaja na študijskih 
programih: Management, Management trajnostnega razvoja (UP FM), Aplikativna kineziologija (UP 
FVZ), Zgodnje učenje, Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, Razredni pouk ter Socialna 
pedagogika (UP PEF).  
 
V primerjavi s študijskim letom 2017/2018, ko je bila razpisana izvedba 2 študijskih programov v 
angleškem jeziku, je UP v študijskem letu 2018/2019 razpisala izvedbo 4 študijskih programov v 
angleškem jeziku (Ekonomija in finance, Management, Politologija, Matematične znanosti), izmed 
katerih se izvajata 2 (Ekonomija in finance ter Matematične znanosti).  
 
V študijskem letu 2018/2019 je na rednem študiju v 1. letnikih magistrskih študijskih programov prvič 
vpisanih 381 študentov, kar predstavlja 34,0 % delež zapolnitve vseh razpisanih vpisnih mest; v 
študijskem letu 2017/2018 je delež prvič vpisanih v 1. letnike znašal 33,5 %. Najvišji delež zapolnitve 
razpisanih vpisnih mest sta dosegli članici UP FVZ in UP PEF. Na izrednem študiju se je v 1. letnike 
prvič vpisalo 44 študentov (od tega 36 na UP PEF), kar znaša 8,8 % delež zasedenosti vseh 
razpisanih vpisnih mest (2017/2018: 8,5 % delež zasedenosti vseh razpisanih vpisnih mest). 
 
Doktorski študijski programi 3. stopnje 
 
UP je v študijskem letu 2018/2019 za vpis v 1. letnike razpisala 113 vpisnih mest za izredni študij 
(2017/2018: 115). Za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce je UP posebej razpisala še 38 
mest (2017/2018: 35 mest). Število razpisanih mest je večje na UP FHŠ zaradi razpisa novega 
študijskega programa, prav tako je mesta nekoliko povečala UP FTŠ Turistica, medtem ko je UP FM 
razpisala manjše število vpisnih mest. 
 
Novost v razpisu je predstavljal nov študijski program Jezik in medkulturnost (UP FHŠ). 
 
Za kandidate za vpis v 1. letnike je UP razpisala 14 študijskih programov (2017/2018: 13), izmed 
katerih se jih izvaja 10 (ne izvajajo se 1. letniki študijskih programov UP FHŠ: Antropologija, 
Geografija, Slovenistika ter Upravljanje kulturnih virov in arhivov). Doktorski študijski program 
Matematične znanosti (UP FAMNIT) je bil razpisan tudi za izvedbo v angleškem jeziku in se izvaja. 
 
V študijskem letu 2018/2019 je v 1. letnikih doktorskih študijskih programov prvič vpisanih 49 
študentov (32,5 % zapolnjenih vseh razpisanih mest; 2017/2018: 24,7 %). Najvišji delež zapolnitve 
razpisanih vpisnih mest je dosegla članica UP FM. 
 
Pregled realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

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

Odstotni delež prvič 
vpisanih študentov v 
1. letnike 

Študijsko leto 
2017/2018:   

Odstotni delež 
zasedenosti 

Študijsko leto 
2018/2019: 

Odstotni delež 
zasedenosti 

Študijsko leto 
2018/2019: 

Odstotni delež 
zasedenosti 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

razpisanih vpisnih 
mest  za 1. letnik: 

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

1. stopnja (izredni): 
63,1 % vpis glede na 
razpisana mesta; 

2. stopnja (redni): 
33,5 % vpis glede na 
razpisana mesta; 

2. stopnja (izredni): 
8,5 % vpis glede na 
razpisana mesta; 

3. stopnja (izredni): 
24,7 % vpis glede na 
razpisana mesta. 

razpisanih vpisnih 
mest glede na razpis: 

1. stopnja (redni): 
68,5 % vpis glede na 
razpisana mesta; 

1. stopnja (izredni): 
73,2 % vpis glede na 
razpisana mesta; 

2. stopnja (redni): 
44,7 % vpis glede na 
razpisana mesta; 

2. stopnja (izredni): 17 
% vpis glede na 
razpisana mesta; 

3. stopnja (izredni): 
33,1 % vpis glede na 
razpisana mesta. 

razpisanih vpisnih 
mest glede na razpis: 

Realizirano: 1. stopnja 
(redni): 69,1 % vpis 
glede na razpisana 
mesta; 

Delno realizirano: 1. 
stopnja (izredni): 60,1 
% vpis glede na 
razpisana mesta; 

Delno realizirano: 2. 
stopnja (redni): 34,0 
% vpis glede na 
razpisana mesta; 

Delno realizirano: 2. 
stopnja (izredni): 8,8 
% vpis glede na 
razpisana mesta; 

Realizirano: 3. stopnja 
(izredni): 32,5 % vpis 
glede na razpisana 
mesta. 

Poenoteno vodenje 
postopkov in izvajanje 
nalog na referatih UP 

Enotno vodeni 
postopki in naloge 
referatov članic UP 

Pripravljen dokument 
Predlog poenotenega 
vodenja postopkov in 
izvajanja nalog na 
referatih UP 

Enotno delovanje 
referatov za 
študentske zadeve  

Delno realizirano  

Obrazložitev:  

Delno so aktivnosti in 
naloge referatov 
vodene centralno 
oziroma usklajevane 
iz rektorata. Ni pa še 
dosežen cilj 
popolnega 
poenotenega 
delovanja in izvajanja 
nalog zaradi specifik 
posameznih fakultet. 
V postopkih in 
nalogah, pri katerih je 
mogoče, rektorat in 
referati članic delujejo 
enotno in na enak 
način. 

 
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. 

Tabela 27: Pregled realiziranih aktivnosti 

Vrsta programa aktivnosti VŽU 

Leto 2017 oz. študijsko 
leto 2017/2018  

NAČRT  

Leto 2018 oz. študijsko 
leto 2018/2019 

Leto 2018 oz. študijsko 
leto 2018/2019 

Število 
izvedenih 

programov 

Število 
vključenih 
udeležence

v 

Število 
programov 

Število 
vključenih 
udeležence

v 

Število 
izvedenih 

programov 

Število 
vključenih 
udeležence

v 

Študijski programi za 
izpopolnjevanje 

0 0 4 135 1 48 

Deli študijskih programov oz. 
posamezni predmeti 

0 0 1 2 0 0 

Program nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja delavcev v vzgoji 

4 122 5 135 3 114 
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Vrsta programa aktivnosti VŽU 

Leto 2017 oz. študijsko 
leto 2017/2018  

NAČRT  

Leto 2018 oz. študijsko 
leto 2018/2019 

Leto 2018 oz. študijsko 
leto 2018/2019 

Število 
izvedenih 

programov 

Število 
vključenih 
udeležence

v 

Število 
programov 

Število 
vključenih 
udeležence

v 

Število 
izvedenih 

programov 

Število 
vključenih 
udeležence

v 

in izobraževanju 

Druga usposabljanja 17 352 15 300 20 335 

Poletne/ zimske šole 13 408 12 350 8 297 

Tečaji, seminarji, delavnice 113 1.487 85 1.580 92 2.059 

Predavanja in druge javne 
prireditve 

143 4.560 117 3.700 217 6.187 

Konference 15 1.159 14 960 19 1.567 

Tabori 0 0 1 20 1 40 

SKUPAJ 305 8.088 251 7.087 361 10.647 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
 
Študijski programi za izpopolnjevanje 
Ob pripravi Letnega programa dela za leto 2018 je UP PEF prvotno načrtovala, da bo razpisala štiri 
študijske programe za izpopolnjevanje, razpisani pa so bili trije programi, in sicer Pedagoško-
andragoško izobraževanje, Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in 
Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. Slednja dva se zaradi 
nezadostnega števila prijav nista izvajala. Zaradi navedenega je skupno število vpisanih udeležencev 
v študijske programe za izpopolnjevanje manjše od načrtovanega. 
 
Deli študijskih programov 
Na UP FHŠ v 2018 niso izvedli načrtovanega dela študijskega programa Jezik, stil in diskurz zaradi 
nezadostnega števila interesentov. 
 
Program nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju 
UP FHŠ je od načrtovanih 3 programov izvedla program Una scuola piu efficace nell'insegnamento 
della lingua italiana. UP PEF je izvedla oba načrtovana programa, in sicer program Inovativni pristopi 
pri gibalnem učenju kot podpora učinkovitega razvijanja gibalnih sposobnosti v zgodnjem otroštvu in 
Ocenjevanje otroških likovnih del. 
 
Poletne/zimske šole: 
Od načrtovanih 12 poletnih šol je bilo realiziranih 8, pri čemer je: 
- UP FHŠ izvedela 2 poletni šoli, in sicer: Mednarodna poletna šola muzeologije in 25. poletna šola 

slovenskega jezika HALO, tukaj slovenski Mediteran!.  
- UP Famnit je izvedla 6 poletnih šol: 2018 PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, 

Famnitov poletni tabor za srednješolce Matematika je kul, International School of Marine 
Conservation Science, Naravoslovni dan v Slovenski Istri za srednje šole in Software Tools for 
Mathematics, 

- UP FM je načrtovala izvedbo poletne šole Politologije, UP PEF pa Doživljajsko pedagogiko. Obe 
poletni šoli se nista izvedli. 

 
Usposabljanja, tečaji, seminarji, delavnice, konference in druge oblike izobraževanja:  
 
Podatki o številu izvedenih oblik vseživljenjskega izobraževanja v letu 2018 kažejo, da smo skupno na 
UP presegli načrtovano število aktivnosti. Fakultete so ponudile različnim deležnikom pestro ponudbo 
izobraževalnih dogodkov iz različnih področij: delavnice, tečaje, strokovna izobraževanja, predavanja 
strokovnjakov s prakse, mednarodne konference itd.. Karierni center UP je študentom in diplomantom 
ponudil vsebine karierne orientacije. 
 

V sklopu vseživljenjskega izobraževanja je bilo v letu 2018 skupno na UP izvedenih 361 programov 
in vključenih 10.647 udeležencev, kar je za 43 % več programov in 50,23 % več udeležencev, kot je 
bilo načrtovano. Podrobnejši pregled je podan v Excelovi tabeli v prilogi. 
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Pregled kratkoročnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2017 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Posodobitev oz. 
razširitev programske 
ponudbe VŽU 

Ponudba VŽU Katalog VŽU za leto 
2016 

Prenovljen in 
promoviran Katalog 
VŽU 

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 

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

Informacijsko podprt 
VŽU 

Informacijska podpora 
VŽU 

Pripravljen predlog 
nadgradnje 
obstoječega sistema 

IKT podprt katalog 
VŽU 

Vzpostavljene 
elektronske evidence 
programov VŽU 

Nerealizirano. 

Obrazložitev: 

Predlog nadgradnje 
obstoječega sistema 
je pripravljen, vendar 
se ni implementiral. 

 
 

7.3. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 
 
Pregled realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Dvig odličnosti 
rezultatov 
znanstvenoraziskoval
ne dejavnosti 

Število znanstvenih 
objav s podpisom UP 
v WoS 

219,59 228 Delno realizirano: 206  

Obrazložitev:  

Podana je vmesna 
ocene realizacije, saj 
bodo podatki o število 
objav  za leto 2018 
znani konce meseca 
februarja 2019.  

Število znanstvenih 
objav s podpisom UP 
v Scopus 

266,12 278 Delno realizirano: 273  

Obrazložitev:  Podana 
je vmesna ocene 
realizacije, saj bodo 
podatki o število objav  
za leto 2018 znani 
konce meseca 
februarja 2019.. 

Povečanje uspešnosti 
črpanja evropskih 
sredstev za 
raziskovalno-razvojno 
dejavnost   

Število pridobljenih 
projektov v okviru EU 
Obzorje 2020 

- ˂ 1.000.000 EUR: 0 

- ˃ 1.000.000 EUR: 0 

- ˂ 1.000.000 EUR: 
najmanj 1 

- ˃ 1.000.000 EUR: 
najmanj  

Realizirano:  

- ˂ 1.000.000 EUR: 2 

- ˃ 1.000.000 EUR: 0 

Višina sredstev 
pridobljenih projektov 
v okviru EU Obzorje 
2020 

39.160,69 EUR 255.365 EUR Delno realizirano: 
93.835 EUR  

Obrazložitev: 
Realizacija v letu 
2018 je bila v 
primerjavi z letom 
2017 več kot dvakrat 
višja, a še vedno pod 
načrtovano ciljno 
vrednostjo.  

Število pridobljenih 
projektov v okviru 
operativnih programov 
in drugih programov 
EU 

20 13 Delno realizirano: 8  

Obrazložitev: 
Pridobljenih projektov 
je bilo 8, vendar še 
nismo prejeli 
rezultatov vseh prijav 
projektov. Manjše 
število razpisov ETS. 

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

818.066,68 EUR 833.778,86 EUR Delno realizirano: 
340.993 EUR  

Obrazložitev: 
Pridobljenih je bilo 
manj novih projektov, 
kot je bilo načrtovano. 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Število prijavljenih 
projektov je bilo sicer 
višje, vendar stopnja 
uspešnosti nižja kot v 
letu 2017. 

Povečanje uspešnosti 
upravljanja pravic 
intelektualne lastnine, 
znanja in inovacij 

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

6 8 Nerealizirano: 0.  

Obrazložitev:  

Dolgotrajni postopki in 
pomanjkanje 
namenskih sredstev 
za patentno prijavo. 
FVZ je vložila en 
patent že leta 2016 in 
je v zaključnem 
postopku preizkusa.  

Število inovacij 0 2 Nerealizirano: 0.  

Obrazložitev: 
Načrtovane inovacije 
niso bile izvedene. 

(Razvojni) projekti z 
gospodarstvom 

33 41 Realizirano: 45. 

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

249.931,00 EUR 279.156,00 EUR Realizirano: 332.943. 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
 
V letu 2018 so registrirani raziskovalci (404) UP po metodologiji (kazalnikih), ki jih spremlja univerza, 
povečali znanstveno-raziskovalno uspešnost na področju pridobitve novih projektov iz sheme 
financiranja Obzorje 2020. Število prijav na razpise Obzorje 2020 se je v letu 2018 glede na 
predhodno leto povečalo za 44 %, vendar je zaradi visoke kompetitivnosti uspešnost pridobljenih 
projektov v financiranje le 7 %. Finančna vrednost pridobljenih projektov je bila nižja od načrtovane.  
 
Presežena je bila ciljna vrednost na področju razvojnih projektov z gospodarstvom. 
 
Pridobljenih je bilo manj novih projektov v okviru operativnih programov in drugih programov EU od 
načrtovanega, deloma zaradi manjšega števila razpisov programov Evropskega teritorialnega 
sodelovanja (ETS) in ker v letu 2018 še ni bila zaključena evalvacija vseh projektnih prijav.  
 
S podpisom avtorjev UP je bilo objavljenih 206 člankov v revijah z visokim faktorjem vpliva, ki jih 
indeksirajo SCI, SSCI in A&HCI, kar je za 5 % manj kot v letu 2017. V bazi SCOPUS pa se je število 
člankov od prejšnjega leta povečalo za 2,6 %. Pri tem je potrebno upoštevati, da nekatere objave v 
poročilu niso upoštevane, ker jih revije objavijo v prvih mesecih tekočega leta za preteklo leto. 
 
UP je bila v letu 2018 manj uspešna na področju intelektualne lastnine, znanja in inovacij. 
 
Kazalniki: Kazalniki znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti so podrobneje predstavljeni v 
prilogah (Excel tabele).  
 
 

7.4. UMETNIŠKA DEJAVNOST 
 
UP razvija umetniško dejavnost na področju razvojne in študijske dejavnosti. Cilj univerze je 
spodbujati in dosegati izvirno umetniško udejstvovanje in vrhunsko umetniško produkcijo ter 
povezanost umetnosti z znanostjo. UP na svojih članicah spodbuja umetnost ter razvija študijske 
programe na področju umetnosti. Z razvojem področja umetnosti bo lahko univerza prispevala k 
zaokroženi celoti znanja.  
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Tabela 28: Kazalniki umetniške dejavnosti 

Cilj Kazalnik Izhodiščna 
vrednost 

kazalnika v letu 
2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 

2018 

Realizacija v 
letu 2018 

Umetniško delovanje 
visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev ter 
raziskovalcev 

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

22 26 43 

- vrhunski dosežek nacionalnega 
pomena 

0 1 3 

- pomemben dosežek nacionalnega 
pomena 

16 16 27 

- vrhunski dosežek v mednarodnem 
prostoru 

0 2 2 

- pomemben dosežek v 
mednarodnem prostoru 

6 7 11 

Sodelovanje visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev ter 
raziskovalcev na natečajih, 
razpisih, festivalih 

Število umetniških dosežkov, od tega: 2 18 17 

- na nacionalni ravni 1 9 12 

- na mednarodni ravni 1 9 5 

Število nominacij za umetniška dela, 
objave ali predstavitve 

1 1 2 

Umetniško delovanje 
študentov pod mentorstvom  
visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev 

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

3 11 14 

- vrhunski dosežek nacionalnega 
pomena 

1 0 0 

- pomemben dosežek nacionalnega 
pomena 

2 9 11 

- vrhunski dosežek v mednarodnem 
prostoru 

0 0 0 

- pomemben dosežek v 
mednarodnem prostor 

0 2 3 

Druga dokumentirana umetniška 
dejavnost 

12 12 23 

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

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

77 82 111 

- Režija 1 2 5 

- Dramaturgija 1 2 1 

- Avtorska glasba 1 1 1 

- Glasbene priredbe 11 11 22 

- Gledališke uprizoritve (lutkovne, 
glasbene, plesne) 

7 7 13 

- Koncerti 7 7 11 

- Razstave 8 10 5 

- Druge prireditve 23 24 31 

- Bienale 1 1 0 

- Umetniške delavnice 11 11 16 

- Okrogla miza, pogovori 6 6 6 

 SKUPAJ 117 150 210 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
 
UP FHŠ 
Fakulteta za humanistične študije UP je bila kot prva članica UP akreditirana tudi za področje 
umetnosti in čeprav zaradi finančnih težav ne izvaja umetniškega programa je aktivna pri izvajanju 
ostalih vsebin s področja umetnosti. V letu 2018 je nadaljevala in okrepila sodelovanje z različnimi 
institucijami na področju umetnosti in umetniškega delovanja na meduniverzitetni, nacionalni in 
mednarodni ravni ter pri promociji umetnosti. Nadaljevali so se redni dogodki kot so Geografski večeri, 
Slovečeri, Teden italijanskega jezika ter organizirana sta bila  dva dodatna cikla predavanj v okviru 
ELKD. 
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Pri organiziranju in izvedbi umetniških dogodkov visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 
raziskovalcev in študentov so sodelovali Arheološki park Simonov zaliv v Izoli in Pomorski muzej 
Sergej Mašera iz Pirana, Mestna knjižnica Izola, Pokrajinski muzej iz Koper in Knjižnica Srečka 
Vilharja Koper. V sklopu Arheološkega parka Simonov zaliv so se redno izvajale umetniške delavnice 
izdelave nakita, pisave, oblačil in mozaikov. V vse dejavnosti so bili vključeni tako študenti kot 
sodelavci UP FHŠ, ki so bili na ta način spodbujeni, da razvijajo svojo ustvarjalnost tudi na tem 
področju oziroma se vključujejo v umetniške dejavnosti okolja v katerem deluje UP FHŠ.  
 
Evropski parlament je 27. aprila 2017 potrdil predlog Evropske komisije, da se leto 2018 razglasi za 
Evropsko leto kulturne dediščine z namenom spodbujanja izmenjave in spoštovanja evropske kulturne 
dediščine kot skupnega vira, dvigovanja zavesti o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepitve občutka 
pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. Cilj evropskega leta kulturne dediščine je bilo 
ozaveščanje o naši skupni kulturni dediščini in njenemu potencialu za identifikacijo, sodelovanje in 
razvoj v luči heterogene evropske družbe in trenutnih političnih in gospodarskih izzivov. Evropsko leto 
kulturne dediščine izpostavlja predvsem dejstvo, da je naša skupna kulturna dediščina tako lokalna 
kot evropska.  
V Evropskem letu kulturne dediščine so se v Kopru povezale 3 institucije, ki aktivno delujejo na 
področju kulturne dediščine in združile svoje aktivnosti v program za promocijo kulturne dediščine 
obale, mesta Koper in vseh treh institucij. Fakulteta za humanistične študije UP je kot pobudnica 
prevzela koordiniranje programa, v katerem sta sodelovala še Pokrajinski muzej Koper in Knjižnica 
Srečka Vilharja Koper.  
S programom sta se mesto Koper in z njim Univerza na Primorskem umestila na domače in 
mednarodne spletne strani promoviranja in oglaševanja EKD, povečala prepoznavnost, opozorila na 
bogastvo in raznolikost dediščine, izpostavilo skrb mesta za varovanja in ohranjanje kulturne 
dediščine in pritegnilo nove turiste, ki iščejo nova in drugačna doživetja dediščine. Izveden program: 

‐ Tiskovna konferenca – Koper in Evropsko leto kulturne dediščine – predstavitev programa, marec 
2018, 

‐ Izobraževanje za interpretatorje dediščine – februar 2018, 
‐ Dnevi humanistike: Naša dediščina: Kako je preteklost ustvarjala prihodnost (predavanja, 

predstavitve, vodstva – april 2018), 

‐ Mednarodna poletna šola muzeologije – junij 2018 
‐ Izobraževanje za delavce v turizmu – 5 predavanj za MOK, junij 2018, 
‐ Poletna muzejska noč – Sprehodi se z menoj - Skriti zakladi Kopra, junij 2018,  

‐ Izobraževanje za delavce v turizmu – 5 predavanj za Občno Izola, 
‐ Mednarodni simpozij DIVINO – oktober 2018. 
 
UP PEF 
Realizacija umetniške dejavnosti v letu 2018 presega načrtovane ciljne vrednosti kazalnikov za leto 
2018. Kvantitativno in kvalitativno izstopajo dosežki nacionalnega in mednarodnega pomena 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter umetniški dosežki študentov pod mentorstvom visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev. V ospredju so bili dogodki s področij uprizoritvene, vizualne in glasbene 
umetnosti.  
Tradicionalno so se izvajale lutkovne predstave. Študentje so sodelovali na festivalih kamišibaja doma 
in v tujini. Več pozornosti se je namenilo režiji in dramaturgiji, pri čemer je bil ustanovljen PEF teater, 
ki je navdušil občinstvo z avtorsko predstavo Podajalna enota. 
Študenti so se množično vključevali v pevske ansamble in instrumentalne sestave. Poleg glasbenega 
poustvarjanja se spodbuja tudi glasbena improvizacija. Tradicionalno se je izvedlo gostovanje z 
glasbeno pravljico na vzgojno-izobraževalnih zavodih v Mestni občini Koper, sodelovanje na revijah 
pevskih zborov in festivalih. Zaradi porasta in širitve dejavnosti se je posodobila opremljenost UP PEF 
z glasbili in pripomočki za glasbeno produkcijo. 
Na področju vizualnih umetnosti je bilo organiziranih večje število samostojnih in skupinskih razstav 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov. Kot umetniški presežek se lahko izpostavi tudi 
sodelovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP PEF na skupinskih razstavah sodobne umetnosti 
v tujini. Študentje in visokošolski učitelji so sodelovali na strokovnih posvetih in okroglih mizah. 
Fakulteta pa ima vzpostavljeno mrežo sodelovanja z umetniki, kulturnimi ustanovami, društvi in 
pedagoškimi fakultetami. 
 
Umetniške dejavnosti potekajo v okviru študijskih programov UP PEF, obštudijskih dejavnosti, ArtPEF-
a, PEF teatra in Centra za umetnost in oblikovanje UP PEF (CVŽU UP PEF). Novo priložnost ponuja 
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projekt Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM, www.skum.si), 
še posebej v okviru ciklov Živim umetnost in Izkušnja umetnosti. 
 
 

7.5. MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE  
 
Pregled realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

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

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

Študijsko leto 
2016/2017 skupaj 58, 
od tega   

- Erasmus+: 24 

- CEEPUS: 3 

- Bilaterale: 1 

- Drugi programi: 30 

Študijsko leto 
2017/2018 skupaj 76, 
od tega   

- Erasmus+: 44 

- CEEPUS: 1 

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 31 

Realizirano 

Študijsko leto 
2017/2018 skupaj 90, 
od tega   

- Erasmus+: 43 

- CEEPUS: 2 

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 45 

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

Študijsko leto 
2016/2017 skupaj 
109, od tega   

- Erasmus+: 43 

- CEEPUS: 3 

- Bilaterale: 4  

- Drugi programi: 59 

Študijsko leto 
2017/2018 skupaj 
114, od tega   

- Erasmus+: 47 

- CEEPUS: 3 

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 64 

Delno realizirano 

Študijsko leto 
2017/2018 skupaj 
104, od tega   

- Erasmus+: 48 

- CEEPUS: 1 

- Bilaterale: 1 

- Drugi programi: 54 

Število strokovnih 
sodelavcev UP na 
izmenjavah v tujini 

Študijsko leto 
2016/2017: 29 

Študijsko leto 
2017/2018: 25 

Realizirano 

53 

Število tujih strokovnih 
sodelavcev na 
izmenjavah na UP 

Študijsko leto 
2016/2017: 34 

Študijsko leto 
2017/2018: 39 

Realizirano 

85 

Povečanje 
mednarodne 
mobilnosti študentov  

Število študentov, 
vključenih v izmenjave 
v tujini  

Študijsko leto 
2016/2017 skupaj 86, 
od tega   

- Erasmus+: 71 

- CEEPUS: 4 

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 11 

Študijsko leto 
2017/2018 skupaj 
110, od tega   

- Erasmus+: 103 

- CEEPUS: 2 

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 5 

Delno realizirano 

Študijsko leto 
2017/2018 skupaj 
105, od tega   

- Erasmus+: 90 

- CEEPUS: 3 

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 12 

Število tujih 
študentov, ki opravijo 
del študija na UP 

Študijsko leto 
2016/2017 skupaj 
204, od tega   

- Erasmus+: 119 

- CEEPUS: 5 

- Bilaterale: 2 

- Drugi programi: 78 

Študijsko leto 
2017/2018 skupaj 
210, od tega   

- Erasmus+: 146 

- CEEPUS: 8 

- Bilaterale: 1 

- Drugi programi: 55 

Delno realizirano 

Študijsko leto 
2017/2018 skupaj 
203, od tega   

- Erasmus+: 139 

- CEEPUS: 10 

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 54 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
 
V letu 2018 je UP sklenila krovni sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja in znanstveno-
raziskovalnega dela s tremi univerzami: z Univerzo Arak (Iran), Poznań University of Economics and 
Business (Poljska) in Univerzo v Kansasu (ZDA); obnovila pa je tudi sporazum o sodelovanju z 
Univerzo Sv. Cirila in Metoda iz Skopja (Makedonija) in Univerzo za tujce v Sieni (Italija).  
 
V letu 2018 so na izmenjavo na UP prišli 203 tuji študenti, kar je nekoliko manj od načrtovanega cilja 
(210). Podobno je bilo pri odhodni mobilnosti študentov, saj je na izmenjavo v tujino odšlo 105 od 
načrtovanih 110 študentov UP, kar pa je vseeno porast v primerjavi s študijskim letom  
2016/2017, ko jih je na mobilnost odšlo 86. V primerjavi s preteklim letom se je precej povišala 
mobilnost visokošolskih učiteljev: v študijskem letu 2016/2017 jih je na izmenjavo v tujino odšlo 58, v 
študijskem letu 2017/2018 (leto 2018) pa 90. Dohodna mobilnost visokošolskih učiteljev je nekoliko 
upadla, saj so na UP prišli 104. Velik porast beleži UP pri mobilnosti strokovnih sodelavcev: v tujino jih 
je na izmenjavo odšlo 53, UP pa je gostila 85 strokovnih sodelavcev s tujih partnerskih univerz, izmed 

http://www.skum.si/
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katerih večino v okviru 6. mednarodnega tedna (»International Week of the University of Primorska«; 
14.-18. maj 2018), ko je bila predstavnikom partnerskih univerz iz BiH, Bolgarije, Češke, Estonije, 
Finske, Francije, Hrvaške, Indije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Portugalske, Slovaške, Srbije, Španije 
in Turčije v sklopu različnih aktivnosti predstavljena UP ter možnosti nadaljnjega sodelovanja na 
področju izobraževanja in raziskovanja. V letu 2018 je UP zaključila z izvajanjem projekta SUNBEAM 
v koordinaciji univerze Università Politecnica delle Marche (Ancona, Italija), v okviru katerega so se 
izvajale mobilnosti študentov in osebja, ter projekta »Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih 
učiteljev na Univerzi na Primorskem« - GOST UP in projekta »Mobilni visokošolski učitelji UP 
2017/2018«. V okviru razpisa resornega ministrstva »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 
2018-2021« je UP pridobila nov projekt, ki bo omogočal tri ali večmesečne mobilnosti visokošolskih 
učiteljev UP.  
 
UP FHŠ je v letu 2018 izvedla tradicionalno poletno šolo slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski 
Mediteran« in 12. mednarodno poletno šolo muzeologije, UP FAMNIT pa Doktorsko poletno šolo iz 
diskretne matematike (PhD Summer School in Discrete Mathematics) na Rogli  in skupno poletno šolo 
z Oregon State University z naslovom »International School of Marine Conservation Sciences«. UP 
FM je organizirala tradicionalno mednarodno znanstveno konferenco MIC 2018 z naslovom 
»Managing Global Diversities«, ki se je je udeležilo 180 udeležencev iz 30 držav; predstavljenih pa je 
bilo 135 prispevkov, ki so obravnavali različne vidike upravljanja globalnih raznolikosti. Že deveto leto 
zapored je izvedla festINNO – podjetniški dogodek leta na Obali z več kot 300 udeleženci, v okviru 
katerega je bilo izvedeno tudi odprtje prvega podjetniško-inovacijskega laboratorija v akademski sferi 
INNOlab. UP FAMNIT je organizirala 6 mednarodnih konferenc (NCS 2018: Non-commutative 
structures 2018: A workshop in honor of Jonathan Leech; Graphs, groups, and more: celebrating 
Brian Alspach’s 80

th
 and Dragan Marušič’s 65

th
 birthdays; Triple i: intuition, imagination, innovation 

2018; STM: Software Tools for Mathematics; 6
th
 Mediterranean Conference on Marine Turtles/6. 

Mednarodna konferenca o morskih želvah; 6
th
 annual Mississippi Discrete Math Workshop). Študenti 

UP FAMNIT so sodelovali na številnih mednarodnih tekmovanjih na Hrvaškem, Slovaškem, v Bolgariji 
in Uzbekistanu ter na mednarodni internetni olimpijadi. V letu 2018 je UP FAMNIT že drugič 
organizirala Mednarodno matematično tekmovanje na Kosovu ter matematični adventni koledar, 
namenjen tudi dijakom in osnovnošolcem iz drugih držav. Nadaljevala je z izvajanjem projektov 
Erasmus+ ECCUM (»Establishment of Computing Centers and Curriculum Development in 
Mathematical Enginering Master Programme«), CULTURESHAKE, DA.RE (»Data Science Pathways 
to re-imagine education«), LIFE FOR SEA-ED, pridobila pa je tudi projekta  EUET (Erasmus+ Jean 
Monnet) in ESSENSE (Erasmus+). UP PEF je v letu 2018 nadaljevala z izvajanjem projektov s 
področja izobraževanja v okviru programa Erasmus+: »Multilingual Higher Education: Cooperation for 
innovation and the exchange of good practices«, »Job to Stay – Sustainable Integration of Low-skilled 
Refugees into the Tourism Market«, »Relational and Emotional competences at school -  R.E.C.«. 
Poleg tega je pridobila še projekt »Pedagogy and Practice« ter organizirala VII. mednarodni kongres 
»Socialna prepoznavnost in odnos do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije« in 14. 
mednarodni znanstveni sestanek »Inovativno poučevanje in učenje«.  
V oktobru 2018 je UP FTŠ Turistica organizirala predstavitev programa Erasmus+ ter možnosti 
izmenjav v Avstraliji (gost prof. dr. Aaron Hermann, www.saaa.si), v decembru 2018 pa predstavitev 
11 destinacij mobilnosti. Z različnimi aktivnostmi se tako skrbi za promocijo in diseminacijo učinkov 
programov mobilnosti. UP FTŠ Turistica je v letu 2018 nadaljevala z izvajanjem dveh Erasmus+ 
projektov KA2 - strateška partnerstva: »European School of Entrepreneurship« in »LANDS, Next 
destination Balkans: agritourism landscapes development«; UP FVZ pa je, kot sodelujoči partner, 
pridobila dva taka projekta, in sicer: DeMoPhaC (»Development of a model for nurses' role in 
interprofessional pharmaceutical care«; vodilni partner Univerza v Antwerpnu, Belgija) in PreconNet 
(»Preconception health of youth, bridging the gap in and through education«; vodilni partner Tampere 
University of Applied Sciences, Finska). Poleg tega je UP FVZ na pobudo Fakultete za šport Univerze 
Črne Gore podala soglasje k prijavi CEEPUS mreže z naslovom »Education, Training and Research 
in the multidisciplinary field of Sport Sciences (ETRinSS)« in v študijskem letu 2018/2019 bo gostila 2 
njihova študenta. UP FVZ je v letu 2018 sprejela Strategijo UP FVZ na področju mednarodnega 
sodelovanja 2018-2021. 
 
V letu 2018 je UP z nakupom objekta »Prenočišča Prisoje« pridobila prepotrebne dodatne 
namestitvene kapacitete za študente UP.  
 
Z namenom večje prepoznavnosti se je UP v letu 2018, prednostno v okviru akcije »Study in 
Slovenia«, ki jo koordinira CMEPIUS in h kateri so vse univerze – članice Rektorske konference 

http://www.saaa.si/


UP – LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018 35 

 

 
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH 

 

Republike Slovenije formalno pristopile s podpisom dogovora v decembru 2018, predstavila na 
izobraževalnih sejmih v BiH, na Hrvaškem in v Srbiji, izvedla nekaj webinarjev za študente iz Indije in 
spletnih predstavitev za študente iz držav Zahodnega Balkana ter več t.i. »video from Study in 
Slovenia FB Live Session«.   
 
Kazalniki: Kazalniki mednarodne mobilnosti s področja izobraževanja so podrobneje predstavljeni v 
prilogah (Excel tabele). 
 
 

7.6. KNJIŽNIČNA DEJAVNOST  
 
Knjižnica zbira, ureja, hrani in strokovno obdeluje tiskane in elektronske vire, 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 realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Delna vzpostavitev 
oddelka za digitalne 
vsebine z učilnico za 
usposabljanje 
uporabnikov *  

Oddelek za digitalne 
vsebine 

Neobstoječ Delno vzpostavljen in 
delujoč oddelek  

Realizirano.  

Obrazložitev: 

Z zaposlitvijo 
samostojnega 
strokovnega delavca 
(0,2  FTE) in vodjo 
področja/enote (1 
FTE) ter z opremo 
računalniške učilnice, 
ki gostuje v prostorih 
FHŠ, je vzpostavila 
osnove delovanja 
oddelka za digitalne 
vsebine. Izvedeni sta 
bili dve predstavitvi 
nove ureditve 
znanstvenega 
komuniciranja v  
skladu z zahtevami 
nacionalne strategije 
odprtega dostopa 
(politika OA) in Načrta 
S, ki ga je Slovenija 
sprejela v septembru 
2018. 

Izdelava programske 
naloge za izgradnjo 
nove univ. knjižnice, 
II. del  

Programska naloga 
za izgradnjo nove 
univ. knjižnice 

I. del gradiva I. in II. del gradiva Delno realizirano. 
Obrazložitev: 

Pripravljen je bil 
osnutek programske 
naloge za izgradnjo 
nove univ. knjižnice 
(II. del); dopolnitev 
programske naloge bo 
pripravljena ob 
uvrstitvi pridobitve 
prostorov oz. 
izgradnje prostorov 
nove univ. knjižnice 
na seznam investicij 
UP. 

Vzpostavitev 
repozitorija ** 

Delujoč in ažurno 
dopolnjevan 
repozitorij z 
vzpostavljenim 
protokolom obdelave 
in vnosa vsebin 

Delno delujoč 
repozitorij 

V celoti delujoč 
repozitorij 

Delno realizirano. 
Obrazložitev: 

Repozitorij UP je 
vzpostavljen 
(programski del); v 
skladu z 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

razpoložljivimi sredstvi 
je strojno opremo UP 
UK delno vzpostavila 
z nakupom strežniških 
in diskovnih kapacitet. 
Te bo lahko 
funkcionalno 
upravljala z 
zaposlitvijo dodatnega 
strokovnega kadra. 
Ob tem je pripravila 
interna pravila oz. 
protokol za vlaganje 
del v repozitorij, ki pa 
ga je potrebno 
uskladiti z raziskovalci 
in drugimi deležniki, ki 
bodo repozitorij UP 
uporabljali. 

Tabela 29: Uporabniki knjižnice 

Uporabniki Število v letu 2017 
Načrtovano število za leto 

2018 
Realizacija v letu 2018 

Študenti – dodiplomski, redni 3897 3897 2950 
Študenti – dodiplomski, izredni 849 849 634 
Študenti – podiplomski 469 469 275 
Srednješolci 2 2 1 
Zaposleni 582 582 468 
Upokojenci 4 4 0 
Tuji državljani 13 13 9 
Drugi uporabniki 20 20 20 

 
Opomba: Podatki o uporabnikih knjižnice se nanašajo na uporabnike knjižnic TM/PEF, FHŠ, FAMNIT (Temena), FTŠ in FVZ. 
Načrtovan je bil enak obseg uporabe knjižnic kot v predhodnem letu. UP UK kot članica nima uporabnikov in neposredno ne 
vpliva na pogoje uporabe knjižnic članic UP (odprtost knjižnice, nabava gradiva za potrebe uporabnikov, organizacija 
usposabljanj v knjižnici ipd.). Število uporabnikov se je zmanjšalo za 25,8 %, ocenjujemo, da je to posledica naslednjih 
dejavnikov:  
- potrebe uporabnikov po informacijah v tiskani obliki se zmanjšujejo saj jih nadomeščajo spletni informacijski viri,  
- nabave novega tiskanega gradiva v nekaterih knjižnicah skoraj ni,  
- zmanjšalo se je število potencialnih uporabnikov idr..  
Ocenjujemo, da je potrebno z dodatnimi sredstvi vzpostaviti stabilno letno financiranje nakupa novega gradiva v knjižnicah 
članic UP, predvsem nakupa gradiva, ki ne obstaja v elektronski obliki, ali je nedosegljivo v elektronski obliki. 

 
Kazalniki: Kazalniki knjižnične dejavnosti so predstavljeni v prilogah (Excel tabela). 
 
 

7.7. DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV 
 
Dejavnost UP ŠD je usmerjena v naslednje cilje:  
- nameščanje študentov v lastnih kapacitetah in pri zasebnikih,  
- zagotavljanje visoke ravni bivanja za obstoječe nastanjene študente (tako v domovih kot pri 

zasebnikih),  
- pridobivanje in iskanje novih možnosti za povečanje števila ležišč za študente UP,  
- uspešno izvajanje dejavnosti sobodajalstva v poletnih mesecih, ki predstavlja finančno podporo 

aktivnostim,  
- skrb za študente v domovih,  
- ustrezno delovanje strokovnih služb (pisarna, administracija ipd.) 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2018 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Povečanje števila 
ležišč - v lastnem 

Število študentskih 
postelj  

226 postelj v ŠD, 446 
v DD , 690 pri 

228 postelj v ŠD, 446 
v DD , 600 pri 

Realizirano  

Obrazložitev: 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

upravljanju, v dijaških 
domovih in pri 
zasebnikih. 

zasebnikih ,  311 
zasebni ŠD 

zasebnikih,  311 
zasebni ŠD 

V letu 2018 je bil 
izveden nakup ŠD 
Prisoje, kar je 
povečalo 
namestitvene 
kapacitete za 104 
nova študentska 
ležišča. 

Višji standard bivalnih 
pogojev v ŠD 

Kakovost bivalnih 
pogojev 

Boljši pogoji bivanja 
študentov 

Boljši pogoji bivanja 
študentov 

Realizirano. 

Obrazložitev: 

 - realiziran nakup in 
izvedena obnova 
stavbe Prisoje,  

- izvedena prenova 
študentskih sob na 
obstoječih lokacijah.  

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

Delež tržne dejavnosti 
/Število nočitev 
turistov 

162 Ohranitev deleža 
ležišč v poletnem 
času na 162 

Realizirano. 

Obrazložitev:  

V letu 2018 je bilo 
oddanih 295 ležišč za 
turizem.  

Realizacija je tako 
zaradi nakupa in 
takojšnje vzpostavitve 
možne dejavnosti 
turizma v Prisojah 
nadpovprečna.  

Dobro sodelovanje s 
študentskimi domovi 
doma in v tujini 

Sodelovanje z drugimi 
ŠD 

Redne seje ZŠDS 

- večjih sinergijskih 
učinkov, 

- profesionalne in 
kakovostnejše 
izvedbe skupnih 
aktivnosti, 

- vsebinske podpore 
za večjo promocijo in 
prepoznavnost ŠD. 

Redne seje ZŠDS 

- večjih sinergijskih 
učinkov, 

- profesionalne in 
kakovostnejše 
izvedbe skupnih 
aktivnosti, 

- vsebinske podpore 
za večjo promocijo in 
prepoznavnost ŠD. 

Realizirano. 

Obrazložitev: 

Sodelovanje v ZŠDS 
je še naprej nadvse 
uspešno in redno 
poteka prek e-pošte in 
telefonskih pogovorov 
za reševanje sprotnih 
dilem ter skupno 
nastopanje. 

Število skupno 
izvedenih dogodkov  

3 (načrtovano število) 

- Usposabljanja: 1 
(načrtovano število) 

- Izobraževalni  
seminarji:1 
(načrtovano število) 

- Delavnice 
(načrtovano število) 1 

3 (načrtovano število) 

- Usposabljanja: 1 
(načrtovano število) 

- Izobraževalni  
seminarji:1 
(načrtovano število) 

- Delavnice 
(načrtovano število) 1 

Nerealizirano.  

Organizirana 
obštudijska dejavnost  

Število izvedenih 
aktivnosti 

6 (načrtovano število) 

- Število predavanj: 1 

- Število razstav: 1 

- Število poletnih 
jezikovnih tečajev: 1  

- Število likovnih 
delavnic:  1  

- Število glasbenih 
delavnic: 1  

- Število športnih 
delavnic: 1 

6 (načrtovano število) 

- Število predavanj: 1 

- Število razstav: 1 

- Število poletnih 
jezikovnih tečajev: 1  

- Število likovnih 
delavnic:  1  

- Število glasbenih 
delavnic: 1  

- Število športnih 
delavnic: 1 

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 

UP ŠD skrbi za 
dejavnost študentov 
skladno z njihovimi 
željami in potrebami.  

 

Urejanje pravno-
formalnih procesov in 
aktov 

Posodobitev in 
uskladitev Pravil z akti 
UP in delovnimi 
procesi na UP ŠD ter 
potrditev na potrebnih 
organih 

Prenovljena Pravila 
UP ŠD: 0 

Prenovljena in 
potrjena Pravila UP 
ŠD: 1 

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 

Pravila UP ŠD so v 
postopku usklajevanja 
med zaposlenimi. 

Ureditev vloge UP ŠD 
pri nameščanju 
študentov izven 
lastnih kapacitet 

Definicija vloge in 
uskladitev aktov v 
zvezi z namestitvami 
v DD in zasebnih ŠD 

Sprejet akt o vlogi in 
definicijah: 0 

Sprejeti sporazumi s 
sogovorniki: 0 

Sprejet akt o vlogi in 
definicijah: 1 

Sprejeti sporazumi s 
sogovorniki: polovica 
od 11 možnih 

Realizirano. 
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Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
 
Letni program dela UP ŠD za leto 2018 je bil usmerjen v  povečevanje deleža razpoložljivih ležišč v 
študentskih domovih predvsem s sodelovanjem pri pridobivanju novih kapacitet na lokaciji Prisoje, kar 
se je realiziralo aprila 2018. Po nakupu stavbe je bilo potrebno urediti postopke nastanitve stanovalcev 
(nove pogodbe, urejanje razmerij), pripraviti oceno potrebnih IVD del in izvedbe le-teh. Uspešno je bila 
realizirana tudi poletna sezona na lokaciji Prisoje, pridobljena sredstva bodo namenjena v nadaljnje 
izboljšane pogojev bivanja študentov. Prvič je izveden razpis za tuje študente s ponudbo omejenega 
števila ležišč. Študentje ostalih dveh domov so še naprej aktivno sodelovali pri izvajanju dodatnih 
aktivnosti v domovih.   

Tabela 30: Kazalniki za študentske domove 

Kazalnik Študijsko leto 2017 
Načrt v študijskem 

letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

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

224/5103 224/4989 Realizirano: 328/4989 

Število drugih razpoložljivih subvencioniranih 
ležišč na študenta UP.  

1160/5103 1241/4989 Nerealizirano: 
1076/4989 

Obrazložitev:  

S strani MIZŠ in 
zasebnih ŠD je bilo 
razpisanih manj mest 
od pričakovanih. 

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

1:5,18 1:3,41 Nerealizirano: 1:3,55 

Obrazložitev:  

S strani MIZŠ in 
zasebnih ŠD je bilo 
razpisanih manj mest 
od pričakovanih. 

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

18,01 29,37 Nerealizirano: 11,71 

Obrazložitev:  

S strani MIZŠ in 
zasebnih ŠD je bilo 
razpisanih manj mest 
od pričakovanih. 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
 
Kazalniki niso bili realizirani predvsem, ker je bilo razpisanih bistveno manjše število mest od 
predvidenih  – tako s strani MIZŠ kot zasebnih ŠD. Realiziran je bil kazalnik število razpoložljivih ležišč 
v javnih študentskih domovih, saj je bil opravljen nakup stavbe v Prisojah. Kljub temu kazalnik še 
vedno zaostaja pri realizaciji zastavljene strategije UP.  

Tabela 31: Število razpisanih ležišč v javnih ŠD v RS v letu 2018/2019 (razpis za leto 2019/2020 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 4933 325 6,59 259 1:0,80 8,5 1:69 

ŠD LJ 37865 7196 18,93 194 1:0,03 89 1:83 

ŠD MB 13337 2663 19,97 0 1:0,00 70 1:38 

Tabela 32: Število nameščenih študentov v dijaških domovih na Primorskem 

DIJAŠKI DOM Dijaki Študentje Delež (%) 

Dijaški dom Koper 112 132 54,10 

Dijaški dom Nova Gorica 163 13 7,39 

Dijaški dom Portorož 50 79 61,24 

Dijaški dom Izola 143 39 21,43 
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ŠTUDENTSKA LEŽIŠČA V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019  
 
UP Študentski domovi (UP ŠD) 
 
Namestitvene kapacitete v javnih študentskih domovih – v UP ŠD: 

 94 ležišč v Študentskem domu v Kopru, in sicer: 

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

 130 ležišč v Študentskem domu v Portorožu, in sicer: 

- 25 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena in  
- 105 mest za podaljšanje bivanja. 

 2 ležišči v stanovanju v Izoli, in sicer za sprejem oz. za študenta, za katera bo subvencija prvič 
dodeljena. 

 104 ležišča v Študentskem domu v Prisojah, in sicer: 
- 50 ležišč za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena, 
- 54 ležišč za podaljšanje.  

 
Skupaj UP ŠD: Razpisanih 330 ležišč od tega 92 za sprejem in 238 za podaljšanje bivanja . 
 

Dijaški domovi (dd) 

 

Namestitvene kapacitete v dijaških domovih:  

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

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

 Dijaški dom Portorož razpisuje 90 ležišč, od tega je predvidenih: 

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

 Dijaški dom Izola razpisuje 50 ležišč, od tega je predvidenih: 

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

 Dijaški dom Nova Gorica razpisuje 75 ležišč, od tega je predvidenih: 

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

 
Skupaj dd:  Razpisanih 375 ležišč, od tega 210 za sprejem in 165 za podaljšanje bivanja. Od tega je 
75 ležišč v Novi Gorici. 
 
Zasebniki s subvencijo 
 
Možnosti bivanja v času študija tudi pri zasebnikih - subvencionirana ležišča, kjer je na voljo 600 
ležišč oz. subvencij, od tega je predvidenih: 

- 290 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena, 
- 310 mest za podaljšanje bivanja. 
 
Zasebni študentski domovi 
 
Namestitvene kapacitete v zasebnih študentskih domovih: 

 Študentski center Jadro/  Zavod sveti Hieronim  razpisuje 20 prostih mest, od tega je 
predvidenih: 

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

 SŽ - ŽIP, storitve, d.o.o. razpisuje 37 ležišč v Domu železničarjev Nova Gorica, od tega je 
predvidenih:  

‐ 28 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena 
‐ 9 mest za podaljšanje.  

 Presta d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana, razpisuje 12 ležišč na lokaciji Bazoviška 1, Nova Gorica: 

- 10 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,  
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- 2 prostih mest za podaljšanje. 

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

bivanje največ 14 študentov: 

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

- 13 prostih mest za podaljšanje. 

 Študentski dom Sidro 

- 18 ležišč za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena. 

 
SKUPAJ zasebni študentski domovi: razpisanih 101 ležišče od tega 65 za sprejem in 36 za 
podaljšanje bivanja. 
 
 

7.8. NACIONALNO POMEBNE NALOGE  
 
 

7.8.1. VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA 
 
V letu 2017 so bila na Univerzi na Primorskem sprejeta nova Pravila o notranji organiziranosti 
rektorata UP, s katerimi je bila vzpostavljena Služba za prijavno-vpisne postopke in študentske 
zadeve, znotraj katere se izvajajo tudi naloge Visokošolske prijavno-informacijske službe (dosedanji 
VPIS UP). 
 
Služba je v letu 2018 samostojno vodila prijavno-sprejemne postopke v prvem in drugem prijavnem 
roku za vpis slovenskih državljanov, državljanov držav članic Evropske unije (EU) in državljanov držav 
izven EU v 1. letnike študijskih programov 1. stopnje UP. Poleg tega je služba izvajala postopke 
priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na študijskih programih 1. 
stopnje na UP, sodelovala s službami za študentske zadeve članic univerze, s svetovalnimi službami 
srednjih šol in drugih izobraževalnih zavodov, informirala in svetovala kandidatom za vpis. Izdelane so 
bile različne analize in statistična poročila.  
 
Služba je sodelovala pri promocijski dejavnosti univerze, posebej pri aktivnostih v sklopu akcije Study 
in Slovenia in pri promociji, namenjeni povečanju števila tujcev, vpisanih v študijske programe UP. 
Kakor v preteklih letih, je služba tudi v letu 2018 organizirala in koordinirala promocije študijskih 
programov UP na srednjih šolah po Sloveniji.  
 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
 
UP je v letu 2018 povečala vpis redno vpisanih tujih državljanov v študijske programe. Spremenjeni so 
bili prijavni roki za prijavo tujcev iz držav, ki niso članice EU in Slovencev brez slovenskega 
državljanstva, zaradi česar se je tudi delo službe moralo prilagoditi novim rokom ter povečanju obsega 
postopkov priznavanja tujega izobraževanja in večjemu številu prijav tujih državljanov.  
V službi smo v preteklem letu uspešno nadgradili delovni proces in se prilagodili večjemu številu 
prijavnih rokov za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva. 
 
 

7.8.2. SKRB ZA RAZVOJ IN UČENJE SLOVENŠČINE 
 
Pregled realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

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

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

A1 – 1 izvedba 

A2 – 3 izvedbe 

B1 – 1 izvedba 

A1 – 4 izvedbe 

A2 – 2 izvedbi 

Realizirano: 

A1 – 4 izvedbe 

A2 – 3 izvedbe 

Obrazložitev:  

Zaradi večjega števila 
študentov se je 
oblikovala dodatna 
skupina na ravni A2. 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Poučevanje 
slovenščine na tujih 
univerzah 

Izvajanje lektoratov 
UP slovenskega 
jezika na tujih 
univerzah 

Priprava pravne 
podlage za 
poučevanje 
slovenščine na tujih 
univerzah 

Nerealizirano. 

Promocija slovenske 
kulture, jezika in 
literature po svetu 

Število strokovnih 
srečanj 

0 1 Delno realizirano: 1  

Obrazložitev:  

V okviru Poletne šole 
slovenskega jezika na 
Slovenski obali smo 
izvedli promocijo 
slovenske kulture, 
jezika in literature v 
obliki strokovnih 
predavanj, delavnic, 
brošure, literarnega 
glasila. Na poletni šoli 
so bili prisotni 
udeleženci iz različnih 
evropskih in svetovnih 
držav. 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
 
UP FHŠ izvaja tečaje slovenskega jezika za vse tuje študente in zaposlene na UP. V študijskem letu 
2018/19 se je število vključenih tečajnikov ponovno povečalo, zato so bile oblikovane nove skupine. V 
letu 2018 je bila organizirana 25. Poletna šola slovenščine Halo, tukaj slovenski Mediteran. V 
sodelovanju z Radiem Koper je Oddelek za slovenistiko vodil radijsko rubriko Kotiček za jeziček, ki je 
v letu 2018 prejel priznanje Prometej znanosti za promocijo znanosti. Na oddelku so izvajali tudi 
Lektorski krožek, kjer zainteresirana javnost naslavlja pravopisna vprašanja. 

Tabela 33: Pregled lektoratov slovenskega jezika v tujini  

Kazalniki 
REALIZACIJA 

Študijsko leto 2016/2017 

NAČRT 

Študijsko leto 2017/2018 

REALIZACIJA 

Študijsko leto 2017/2018 

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 

- 72 udeležencev 
lektoratov slovenščine kot 
zunanje izbirnega 
predmeta, 

- Poletna šola slovenščine 
»Halo, tukaj slovenski 
Mediteran« - 36 
udeležencev 

- 80 udeležencev 
lektoratov slovenščine kot 
zunanje izbirnega 
predmeta, 

- Poletna šola slovenščine 
»Halo, tukaj slovenski 
Mediteran« - 40 
udeležencev 

- 110 udeležencev 
lektoratov slovenščine kot 
zunanje izbirnega 
predmeta je opravilo izpit 
na ravni A1 ali A2, ob 
začetku študijskega leta 
pa se je k predmetu 
prijavilo 177 študentov, 

- Poletna šola slovenščine 
»Halo, tukaj slovenski 
Mediteran« - 32 
udeležencev 
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7.8.3. PISARNA ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE 
 

Pregled realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Nastanitve študentov 
(neposredne 
nastanitve v ŠD, DD, 
pri zasebnikih)  

Število nastanjenih 
študentov  

2017: Izvedba 
postopkov razpisa in 
nastanitve  študentov 
(v  študentskih 
domovih, v dijaških 
domovih, za bivanje 
pri zasebnikih, v 
zasebnih študentskih 
domovih) za vse 
študente, ki podajo 
vloge in izpolnjujejo 
pogoje 

2018:Izvedba 
postopkov razpisa in 
nastanitve  študentov 
(v  študentskih 
domovih, v dijaških 
domovih, za bivanje 
pri zasebnikih, v 
zasebnih študentskih 
domovih) za vse 
študente, ki podajo 
vloge in izpolnjujejo 
pogoje  

Realizirano. 

Tabela 34: Kazalniki za pisarne za študentske domove 

Kazalnik 
študijsko leto 

2016/2017  

NAČRT  

študijsko leto 
2017/2018  

REALIZACIJA 

študijsko leto 
2018/2019 

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

1402 1253 Nerealizirano. 

Obrazložitev: 

Prejetih je bilo 1130 
vlog, kar je posledica 
nezdružljivosti 
subvencij za bivanje in 
dodatka za bivanje  pri 
državni štipendiji. 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
 
Kazalnik je bil delno realiziran, saj je bilo oddanih vlog 1253. Težava v nezdružljivosti dodatka za 
bivanje izven kraja študija s subvencijo v domovih in pri zasebnikih. Zaradi navedenega je bilo v 
študijskem letu 2017/2018 izpolnjenih za 8,94 % manj vlog kot v letu študijskem letu 2016/2017 
(dodatek za bivanje pri štipendiji). UP ŠD je vse oddane vloge ustrezno obravnaval, tako da je bila 
realizacija obravnavanih vlog 100 %. 
 
 

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. 
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Pregled realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Krepitev, spodbujanje 
in povečanje športnih 
aktivnosti. 

Število študentov 
redno vključenih, v 
športno-rekreativne 
programe. 

 

Število športnih 
dogodkov (ur). 

1180 študentov. 

Skupaj 874 ur 
rekreativne vadbe od 
tega: 

- košarka: 256 ur; 

- futsal: 138 ur; 

- odbojka: 256 ur; 

- badminton: 112 ur; 

- namizni tenis: 112 
ur. 

1240 študentov. 

Skupaj do 1300 ur 
rekreativne vadbe od 
tega: 

- košarka: 300 ur; 

- futsal: 150 ur; 

- odbojka: 300; 

- badminton: 150 ur; 

- namizni tenis: 150 
ur; 

- drugi športi glede na 
potrebe študentov. 

Nerealizirano 

Obrazložitev:  

V športno-rekreativne 
programe se je 
vključilo 720 
udeležencev, kar je 
manj od ciljne 
vrednosti kazalnika, 
1240 udeležencev. 

Krepitev, spodbujanje 
in povečanje 
aktivnosti v 
tekmovalnem športu 
na lokalni, nacionalni 
in mednarodni ravni. 

Število študentov 
redno vključenih, v 
športno-rekreativne 
programe. 

Število športnih 
dogodkov (ur). 

Uspešna izvedba: 

- Univerzitetne futsal 
lige; 

- Univerzitetne 
košarkarske lige; 

- Univerzitetne 
odbojkarske lige. 

Uspešna udeležba 
univerzitetnih ekip na: 

- Letnem festivalu 
športa; 

- Zimskem festivalu 
športa; 

- Državnih 
univerzitetnih 
prvenstvih. 

- Mednarodnih 
tekmovanjih  

200 študentov. 

Skupaj do 100 ur 
tekmovanj od tega: 

- košarka: 25 ur; 

- futsal: 25 ur; 

- odbojka: 25; 

- ostali športi: 25 ur. 

Udeležba na 
mednarodnem 
tekmovanju: 

- košarka (M); 

- košarka 3x3 (M). 

 

Delno realizirano  

Obrazložitev:  

V skladu z 
zastavljenimi cilji je 
bilo skupaj izvedenih 
55 ur tekmovanj, kar 
je 45 ur manj od ciljne 
vrednosti kazalnika. 

Realizirano 

Obrazložitev: Na 
mednarodnih 
tekmovanjih so UP 
zastopali košarka (M) 
in košarka 3X3 (M). 

Izvedba množičnih 
medfakultetnih 
športnih aktivnosti. 

Število udeležencev. Uspešna izvedba: 

- Mokre čiste desetke 
(maj 2017) 

- Jesenske Čiste 
desetke (oktober 
2017) 

Uspešna izvedba 
Mokre in Jesenske 
Čiste desetke 
(medfakutletna 
športno-zabavna 
prireditev). 

Delno realizirano 

Obrazložitev:  

Mokra čista desetka 
se ni izvedla. 

 

 
7.9.2. INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 
 
Letno poročilo Študentskega sveta Univerze na Primorskem, v katerem je določena s študijem 
povezana interesna dejavnost študentov, je sestavni del letnega poročila Univerze na Primorskem.  
 
Letno poročilo za interesno dejavnost študentov Univerze na Primorskem za leto 2018 je bil sprejeto 
na 9. dopisni seji Študentskega sveta dne 15. 1. 2019. 
 
Pregled realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Povečanje splošne 
prepoznavnosti ŠS 
UP med študenti UP  

Prepoznavnost ŠS UP Ni podatka 4.000 Realizirano. 

Aktivacija Študentov 
UP 

Aktivacija študentov 
UP 

Ni podatka 600 Realizirano. 

Povečanje števila 
sledilcev preko 
Facebook strani ŠS 
UP 

Promocija na 
Facebook strani ŠS 
UP 

711 všečkov 

585 sledilcev 

1000 všečkov 

 950 sledilcev 

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 

Dosegi smo 950 
všekov in 625 
sledilcev. 
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Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
 
V promocijo Študentskega svetu Univerze na Primorskem so bili vključeni trije člani ŠS UP, ki so 
tekom leta skrbeli za prepoznavnost, Facebook aktivnost in participacijo. Organizirala se je 
dobrodošlica brucem in brucovanje v sodelovanju z ostalimi študentskimi svetovi, kar je pripomoglo k 
prepoznavnosti ŠS UP. Facebook stran ŠS UP je aktivna baza študentov UP. Dosegli smo 950 
všečkov in 625 sledilcev.  

Tabela 35: Strošek načrtovanih aktivnosti/dejavnosti (vir MIZŠ) 

Aktivnost/dejavnost Načrtovan strošek v 
EUR 

Realizacija porabe 
sredstev v EUR 

Razlika 

Promocijski material 3,400,06 3.400,06 0,00 

SKUPAJ 3.400,06 3.400,06 0,00 

 
Sredstva v višini 3.400,06 EUR so se v skladu z namenom porabila za nakup blaga oziroma plačilo 
storitev: 
- nakup softshell jaken (23 kos), puloverje (30 kos), polo majic (35 kos), kap (40 kos) ,srajc (20 

kos) in vezenje logotipa na artikle. 
 
 

7.9.3. INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV, KI BIVAJO V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH 
 
Letno poročilo je sestavna priloga letnega poročila dela članice UP ŠD. 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2018 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Povezanost, 
prepoznavnost, 
sodelovanje študentov 
stanovalcev 

Število izvedenih 
aktivnosti 

- Večja povezanost in 
prepoznavnost 
študentov stanovalcev 

- Izboljšanje 
sodelovanja med 
študenti 

- Večja povezanost in 
prepoznavnost 
študentov stanovalcev 

- Izboljšanje 
sodelovanja med 
študenti 

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 

Izvedena organizacija 
treh dogodkov (en več 
kot leto prej). 

Redni sestanki vseh 
stanovalcev 

Število izvedenih 
aktivnosti 

Boljša obveščenost 
stanovalcev, pretok 
informacij, večje 
število sestankov; 

Boljša obveščenost 
stanovalcev, pretok 
informacij, večje 
število sestankov; 

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 

Organizirana so bila 
srečanja na začetku 
študijskega leta, ko so 
se prvič naselili 
študentje z novimi 
pogoji v ŠD Prisoje. 

Opremljanje skupnih 
prostorov 

Uporabnost skupnih 
prostorov ŠD 

Dodatna ureditev 
skupnih prostorov  

Dodatna ureditev 
skupnih prostorov 

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 

Skupni prostori bodo 
dodatno urejeni, 
skladno s predlogi 
stanovalcev. 

V Prisojah so bile že 
vzpostavljene 
“Knjigobežnice” in 
pripravljen zunanji 
fitnes, v Portorožu 
prenova notranjega 
fitnesa.  

Izvedba ustvarjalnih 
delavnic in 
organizacija raznih 
predavanj 

Število dogodkov v 
sodelovanju  z drugimi 
UP članicami in 
drugimi ŠD  

Izvedba večjega 
števila razstav, 
potopisnih predavanj 
ter pridobivanje novih 
znanj študentov 

Izvedba večjega 
števila razstav, 
potopisnih predavanj 
ter pridobivanje novih 
znanj študentov 

Delno realizirano. 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
 
V letu 2018 je UP ŠD organiziral dva večja dogodka, namenjena druženju, spoznavanju in 
povezovanju stanovalcev v domovih, ki sta se ponovno izkazala za zelo dobro sprejeta in pohvaljena, 



UP – LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018 45 

 

 
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH 

 

zato ostajata tradicionalna - piknik ob koncu študijskega leta in spoznavni novoletni bovling. Ob tem so 
se študentje odzvali tudi na poziv ob Tednu UP (marec 2018) in so opravili čiščenje Škocjanskega 
zatoka na delu ob lokaciji Čebelnjak in vpadnici v Luko Koper. V Prisojah je bila vzpostavljena polica s 
knjigami, urejena skladno s pravili Knjigobežnic, zato se je umestila tudi na zemljevid akcije, kar 
povečuje prepoznavnost.  
 
 

7.10. DRUGA DEJAVNOST 
 
 

7.10.1. UNIVERZITETNI CENTRI 
 
Center za obštudijske dejavnosti UP  
 
Center za obštudijske dejavnosti UP (COD UP) deluje kot univerzitetni center za podporne dejavnosti 
in opravlja dejavnosti, ki so skupnega pomena vseh fakultet. COD UP deluje na področju 
zagotavljanja in usklajevanja obštudijskih vsebin in aktivnosti, zagotavljanje materialnih in fizičnih 
pogojev za izvedbo programov obštudijskih dejavnosti, organiziranje različnih oblik sodelovanj z 
drugimi univerzami in drugimi organizacijami na področju obštudijskih dejavnosti študentov, stalno 
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev obštudijskih dejavnosti ter za promocijsko 
dejavnost. 
 
Pregled realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Doseganje vidnejših 
rezultatov na 
študentskih evropskih 
prvenstvih in pokalih 

Udeležba na 
študentskih evropskih 
prvenstvih in pokalih 

6 Udeležba na vsaj 
dveh študentskih 
evropskih prvenstvih 
ali pokalih 

Realizirano  

Krepitev obštudijske 
dejavnosti na 
področju kulturnih 
dejavnosti 

Ponudba obštudijske 
dejavnosti na 
področju kulturnih 
dejavnosti 

APZ Ponudba vsaj 1 
obštudijske kulturne 
dejavnosti na mesec 

Realizirano 

Povečanje udeležbe 
študentov na 
rekreacijskih 
dejavnostih 

Študentska rekreacija 1180 udeležencev Povečanje števila 
študentov, ki se redno 
vključujejo v 
študentsko rekreacijo 
za vsaj 5 % 

Nerealizirano 

 
Karierni center UP 
 
Karierni center Univerze na Primorskem (v nadaljevanju KC UP) predstavlja, preko tesnejšega 
povezovanja družbenega in akademskega okolja, dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa 
predstavlja celostno in nujno podporo pri študijskem procesu in kariernem napredovanju ter pomaga 
pri uresničevanju dolgoročnega cilja, t.j. povečanju zaposljivosti diplomantov UP.  
 
Dejavnosti kariernega centra so namenjene:  

- dijakom srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih nadaljnjega študija na univerzi 
(pomembnost zgodnjega začetka kariernega načrtovanja in povezovanja med srednješolskim in 
terciarnim izobraževanjem),  

- študentom in diplomantom preko celostnega programa vodenja osebne kariere, usmerjenega v 
širitev kompetenc, usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela (deležnikom so 
predstavljene možnosti vseživljenjskega učenja znotraj ponudbe UP, z namenom pridobivanja 
dodatnih znanj in veščin; slednje se sistematično beležijo v posameznikov kompetenčni portfolio),  

- zaposlenim na univerzi in  
- širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in diplomantov skladno s 

potrebami delodajalcev, s ponudbo programov vseživljenjskega učenja ter drugih oblik 
sodelovanja. 
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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 realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Oblikovanje 
celostnega programa 
vodenja osebne 
kariere 

Število novih 
uporabnikov KC UP 

764 532 Delno realizirano  

Obrazložitev:  

Zaradi sprememb in 
pomanjkanja kadra - 
kariernega svetovalca 

Na novo 
vzpostavljena 
sodelovanja z 
delodajalci iz regije 

Število na novo 
vključenih 
delodajalcev 

24 20 Realizirano 

Nadgradnja spletnega 
mesta kariernega 
centra 

Prenovljeno spletno 
mesto kariernega 
centra:  

- karierno-osebnostni 
vprašalnik podprt z 
IKT tehnologijo 

- uporabniške strani 

Umeščen karierno-
osebnostni vprašalnik 
MOIS (2 edicija) 

Prenovljeno spletno 
mesto kariernega 
centra 

Realizirano 

Okrepitev vloge 
diplomantov kot 
ambasadorjev 
univerze 

Število članov Alumni 
kluba UP 

2.275 2.701 1433   

Delno realizirano 
Obrazložitev: 
Usklajeno soglasje z 
novo uredbo. 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje 
 
Oblikovanje celostnega programa vodenja osebne kariere in vključevanje uporabnikov 
V letu 2018 je bilo izvedenih 171 poglobljenih individualnih kariernih svetovanj ter 76 srečanj, ki so bila 
namenjena informiranju o različnih vsebinah,  skupno 247 svetovanj. Pri kariernih svetovanjih 
uporabljamo Vprašalnik osebnega in profesionalnega razvoja (V-OPR), ki smo ga v letu 2018 
nadgradili in izpopolnili. Svetovalcu na KC UP nudi veliko informacij za lažjo vzpostavitev kontakta s 
svetovancem in karierno načrtovanje uglašeno s posameznikovimi potenciali, motivi in sposobnostmi. 
Poglobljeno karierno svetovanje načeloma traja 1 uro na srečanje in je zastavljeno v več korakih. V 
prvem koraku svetovalec poda povratno informacijo na Vprašalnik osebnega in profesionalnega 
razvoja, sledi pogovor, ki je namenjen prepoznavanju svetovalčevega poslanstva oziroma njegovega 
notranjega vzgiba. V drugem koraku skupaj raziščeta možnosti, ki se glede na svetovančeve lastnosti, 
kompetence ter želje ponujajo na trgu dela, pregledata možnosti za dodatna usposabljanja, smiselna 
študentska ali prostovoljna dela ipd. V tretjem koraku skupaj določita merljive in realne cilje za 
določeno časovno obdobje (t.i. karierni načrt). Svetovanec se lahko kadarkoli ponovno obrne na KC 
UP in nadaljuje oziroma nadgrajuje svoj karierni načrt. Preko svetovanj smo v pomoč pri:  

‐ izbiri študija in nadalje pri usklajevanju študijskega procesa in doseganju kariernih ciljev,  
‐ pripravi kompetenčnega portfolija in beleženju lastnih dosežkov,  
‐ pripravi osebne predstavitve, motivacijskega pisma in izpeljavi zaposlitvenega razgovora,… 
‐ pri aktivnemu vključevanju v univerzitetno okolje z namenom pridobivanja dodatnih kompetenc, 

znanj in spretnosti ter mreženja (vključevanje v delavnice, okrogle mize, poletne šole, konference 
in druga izobraževanja ter usposabljanja, ki so omogočena preko vseživljenjskega učenja). 

 
Na KC UP smo izvedli tudi 19 dogodkov s področja karierne orientacije (karierni dnevi, delavnice, 
obiski v delovna okolja itd.) in vključili 285 udeležencev. Z namenom informiranja o dejavnosti 
kariernega centra smo nadalje sodelovali na kariernih sejmih srednjih šol in drugih prireditvah ter 
posneli 3 karierne zgodbe, in sicer Jano Dular, Ksenijo Benedetti, Tomaža Klepača in Iztoka 
Gustinčiča. 
 
V letu 2018 je KC UP uresničeval tudi zastavljeno skrb za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in 
mreženje z drugimi kariernimi centri in širše preko različnih dogodkov in konferenc, v katere se je 
vključeval (sestanek vpisnih služb in svetovalnih delavk srednjih šol, posvet "Moja karierna - moja 
odgovornost", okrogla miza Odskočna deska za uspešno karierno pot, Srečanje kariernih centrov 
slovenskih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, posvetovalni sestanek na MIZŠ sodelavcev 
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kariernih centrov slovenskih VZ na temo spremljanja zaposljivosti diplomantov, izobraževalni dogodek 
namenjen kariernim svetovalcem na temo  Organizacije in promocije dogodkov, konferenca: Ko bom 
velik-a, bom..., delovno strokovno srečanje kariernih centrov visokošolskih zavodov in predstavitev 
mreže EURESS). 
 
KC UP je v letu 2018 prevzel pod okrilje poleg Štipendijskega sklada UP tudi Tutorski sistem na UP, 
kar je doprineslo možnosti novih sodelovanj tako s tutorji učitelji kot tutorji študenti. Vse tutorje 
študente in štipendiste smo dodatno povabili na individualno svetovanje, saj sta nam ti dve ciljni 
skupni v pomoč pri informiranju o aktivnostih, ki jih izvaja KC UP, nenazadnje pa predstavljajo skupino 
najboljših in aktivnih študentov, s katerimi lahko soustvarjamo programe. 
 
Na novo vzpostavljena sodelovanja z delodajalci iz regije 
V letu 2018 smo nadalje sodelovali z institucijami iz okolja, iskali skupne možnosti za sodelovanje ter v 
projekt vključili 20 delodajalcev (preko izvedbe kariernih dni, obiskov v delovna okolja ter delavnic in 
drugih oblik usposabljanja), in sicer: 3PORT d.o.o, Regionalni razvojni center Koper, Adecco PE 
Koper, PricewaterhouseCoopers, PINA, Ekološko vinogradništvo Rodica, Ekolat Vipava, Mlinotest 
Živilska industrija d.d, Incom Ajdovščina d.o.o., New Intelligence Slovenija, SICIRUS, oglaševalska 
agencija d.o.o., Društvo Ela, center za pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ZD Slovenska Bistrica, 
ZD Murska Sobota, KKK Adria Ankaran, Svojtrener.si, Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič, 
Društvo Aktiven otrok, KK Sixt Primorska in VD Koper Primorska. V okviru sodelovanja na Podjetni 
Primorski 2018 smo svoje sodelovanje okrepili z Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem 
Primorske, Primorsko gospodarsko zbornico, Mestno občino Koper, Gambit trade d.o.o., Dinit d.o.o. in 
drugimi sodelujočimi. 
 
Nadgradnja spletnega mesta kariernega centra 
V nadaljevanju podajamo opis glede: 
‐ zasnove informacijsko podprtega karierno-osebnostnega vprašalnika za podporo svetovalnemu 

procesu: opravili smo poglobljeno in natančno statistično validacijo na vprašalniku MOIS 3, izločili 
postavke, za katere smo menili, da niso nujno potrebne, tiste, s slabšo zanesljivostjo pa 
nadomestili z novimi. Kot posebej pomanjkljiv in statistično nezanesljiv se je izkazal konstrukt 
oziroma dimenzija Ciljne umerjenosti, ki smo jo morali v celoti na novo teoretsko opredeliti ter na 
novo zapisati. Novo opredeljena Ciljna usmerjenost predstavlja četrto verzijo vprašalnika – MOIS 
4 (Model osebnosti in sposobnosti), ki smo ga preimenovali v Vprašalnik samozaznave (V-SZ). 
Tako smo tudi terminološko dosegli potrebno razlikovanje, saj je namen karierno svetovalnega 
procesa prav spreminjanje svetovalčeve zaznave sebe ter okoliščin tako, da se poveča njegova 
zaposljivost, pa tudi splošno zadovoljstvo in sposobnosti za doseganje želenih življenjskih in 
kariernih ciljev. Meseca julija in avgusta 2018 smo aktivno pristopili k izdelavi lastnega vprašalnika 
kariernih usmeritev, s katerim smo nadomestili vprašalnik kariernih sider, ki je bil do sedaj v 
uporabi. Za ta korak smo se odločili zaradi slabe statistične porazdelitve in relativno nizke 
zanesljivosti kariernih sider. Nov koncept lastnega Vprašalnika kariernih usmeritev (V-KU) smo 
zasnovali na podlagi teorije vrednot (Schwartz), ki smo jo namensko priredili za polje dela (t.i. 
delovne vrednote) in karierno svetovalni namen. Celoten vprašalnik, ki smo ga do sedaj imenovali 
karierno-osebnostni vprašalnik, smo z novim študijskim letom 2018/2019 preimenovali v 
Vprašalnik osebnega in profesionalnega razvoja (V-OPR), ki je sedaj sestavljen iz dveh pod 
vprašalnikov: Vprašalnika samozaznave  (V-SZ), in novega Vprašalnika kariernih usmeritev (V-
KU). V-OPR smo informacijsko podprli ter pričeli z njegovo statistično validacijo, ki bo zaključena 
predvidoma v prvi polovici leta 2019. 

‐ nadgradnje spletne strani: tekom celega leta smo ažurno objavljali tekoče dogodke in informirali o 
različnih vsebinah, pomembnih za uporabnike KC UP, opravili prenovo spletnega mesta ter 
pripravili  vsebine za nadgradnjo uporabniških strani (zaključek implementacije uporabniških strani 
je načrtovan v letu 2019). 

 
Okrepitev vloge diplomantov kot ambasadorjev univerze 
 
Alumni klub Univerze na Primorskem predstavlja mrežo alumni klubov oz. združenj fakultet. KC UP 
spodbuja diplomante, da se aktivno vključijo na alumni srečanja, ki jih prirejajo članice UP oz. druge 
vsebine, ki so namenjene diplomantom (npr. izobraževanja, delavnice, konference v sklopu 
vseživljenjskega učenja). Zaradi začetka veljave Uredbe o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679) 
se je število članov alumni kluba na članicah znižalo, vendar pričakujemo, da bo število v letu 2019 
ponovno porastlo. 
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Drugo 
Poleg usmerjenega vodenja vsakodnevnih dejavnosti, tedenskega vodenje kolegija KC UP, 
načrtovanja prihodnjega dela in usklajevanja s članicami in vodstvom univerze, smo v letu 2018 
uspešno pripravili 4 zahtevke za izplačilo na MIZŠ s pripadajočimi vsebinami in spremembo 
finančnega načrta.  
 
Center za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem 
 
Pregled realizacije kratkoročnih letnih ciljev 

 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

EKOSOP ISTRA – 
Spodbujanje zelenega 
in socialnega 
podjetništva, tržnega 
povezovanja lokalnih 
ekoloških 
proizvajalcev ter 
trajnostne lokalne 
samooskrbe (projekt 
LAS: 8.1.2018 – 
8.1.2020) 

Realizacija 
zastavljenih ciljev 

(Gačnik & Kerma) 

 1 Delno realizirano  

Obrazložitev: 
Projektne aktivnosti 
za začenjajo v letu 
2019, zato v letu 2018 
niso nastali nobeni 
stroški z naslova 
projekta 

Nacionalno in 
mednarodno 
delovanje: kongresi, 
delovna srečanja in 
vzpostavljanje 
razvojno raziskovalnih 
partnerstev, prijave 
projektov… 

Zasnova, oddaja in 
pridobitev projekta  

(Gačnik & Kerma) 

Prijava na LAS Istra 

 1 Nerealizirano 

Obrazložitev: Razpis 
je bil preložen na leto 
2019. 

Sodelovanje pri 
zasnovi projekta pod 
okriljem / partnerstvu 
s FTŠ Turistica 

(Gačnik & Kerma) 

 1 Nerealizirano 

Obrazložitev: Do 
prijave projekta s 
strani vodilnega 
partnerja ni prišlo 

Članstvo v izvršni 
odbor projekta, 
pripravljanje 
programskih in 
projektnih izhodišč, 
sodelovanje na 
delovnih srečanjih v 
Sloveniji in tujini 
(Gačnik) 

4 4 Realizirano  

Obrazložitev: 
Slovenija je uspešno 
izpeljala nominacijo 
za pridobitev statusa 
Evropska 
gastronomska regija 
2021 

Sodelovanje pri 
zasnovi projekta ter 
mednarodno 
mreženje ter 
vzpostavljanje 
festivalskih 
partnerstev v tujini; 
potni stroški in 
promocija (Gačnik & 
Kerma) 

2 2 Realizirano  

Obrazložitev: Projekt 
PortoRose« - festival 
vrtnic in rose vina je 
bil premierno izpeljan 
in s strani 
organizatorjev 
ocenjen za najboljšo 
prireditev v občini 
Piran. Pri tem niso 
nastali nobeni stroški, 
ki bi bremenili center. 

Udeležba (Gačnik & 
Kerma) na kongresu 
in študijski turi ter 
terensko raziskovalno 
delo 

2 2 Realizirano 

Obrazložitev: 
Udeležba na 
IWINETC v 
Budimpešti je bila 
uspešno izpeljana 
brez ustvarjenih 
stroškov za center 

Udeležba na 
workshopu (Salta) ter 
specializirano 
predavanje na temo 
vinske / kulinarične 
kulture v Buenos 
Airesu 

2 2 Delno realizirano  

Obrazložitev: Zaradi 
nezagotovljene 
finančne konstrukcije 
se je workshopa lahko 
udeležil le dr. Kerma. 
Ob tem niso nastali 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

(Gačnik & Kerma) nobeni stroški na 
račun centra. 

Priprava programskih 
izhodišč in načrta za 
2018, sodelovanje v 
skupini ekspertnih 
sodelavcev, udeležba 
na delovnih srečanjih, 
vrednotenje, 
promocija … (Gačnik) 

4 1 Realizirano  

Obrazložitev:Projekt 
TSRA je bil izpeljan v 
vsem možnem sijaju 
in z veliko medijsko 
podporo, brez 
ustvarjenih stroškov 
za center. 

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

Število obiskov  20 20 Realizirano  

Obrazložitev: 
Realizacija je bila 
presežena za večp 
kot 100% brez 
nastalih stroškov za 
center. 

Število obiskov  15 15 Realizirano  

Obrazložitev: 
Realizacija je bila 
presežena za večp 
kot 100% brez 
nastalih stroškov za 
center. 

Skrb za negovanje in 
razvoj stare trte ter 
predlog stalne 
označitve / obeležja 

1 1 Delno realizirano  

Obrazložitev: do 
izdelave obeležja s 
strani UP žal še ni 
prišlo, poskrbeli pa 
smo za vzdrževanje 
cepljenke stare trte 
pred zgrado na 
Livadah, brez 
ustvarjanja stroškov 
za center. 

Predlog vodstvu UP 
za izpeljavo dogodka 
in poslovnega 
srečanja v 
univerzitetnem 
vinogradu, ob 
univerzitetni trgatvi 

1 1 Nerealizirano  

Obrazložitev:Kljub 
našim 
»tradicionalnim« 
pobudam ni izkazan 
interes za organizacijo 
in izpeljavo 
»univerzitetne 
trgatve« 

Priprava in izpeljava 
projekta v času tedna 
UP (marec 2018) v 
Galeriji Avanturistica 
na FTŠ Turistica 

 1 Realizirano   

Skrb za urejanje FB 
portala CGKV z 
objavami s področja 
vinske in kulinarične 
kulture (Gačnik) 

20  Realizirano  

Obrazložitev: Portal 
uspešno in odmevno 
deluje. Obseg dela je 
presežen za 200%, 
brez ustvarjenega 
stroška za center. 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  

‐ Delo centra v danih razmerah ocenjujem kot nadstandardno uspešno ter zelo predano in to kljub 
dejstvu, da tako dr. Gačnik, kot dr. Kerma nimata nobenega deleža pri zaposlitvi z naslova 
aktivnosti v centru. 

‐ Vse predvidene aktivnosti sta izpeljala brez ustvarjenih stroškov za center. 
‐ Večina zastavljenih ciljev je bil dosežena in v nekaterih primerih tudi bistveno presežena (tudi za 

200 % v primeru dokumentiranja / raziskovanja / komuniciranja praznikov, prireditev in festivalov, 
povezanih z kulturo vina in kulturo hrane – brez ustvarjanja stroškov za center (osebno 
prevzemanje stroškov za poti, vstopnine, delo itd.) 
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‐ Nerealizirana cilja (projektni prijavi) nista bila dosežena zato, ker se glavni nosilec projektne 
prijave ni odločil za prijavo projekta v predvidenem roku, ima pa to v načrtu za v prihodnje. 

‐ Velika medijska odmevnost aktivnosti pod okriljem CGKV z izrazito pozitivnim PR-om za UP v 
elektronskih, AV in tiskanih medijih, na družabnih omrežjih (samostojna Facebook stran). 

‐ Kot najbolj odmevna komuniciranja CGKV lahko izpostavimo projekt The Slovenia Restaurant 
Award z izjemno medijsko podporo in platformo med več kot 500 najboljših chefov, 10.00 foodijev 
itn. ter objave na družabnih medijih, samostojnih knjigah itd. 

‐ Zelo odmevno je bilo sodelovanje pri zasnovi projekta PortoRose²  - festival rose vin in vrtnic, kjer 
je bil center izpostavljen tako na jumbo plakatih, kot v vseh drugih tiskovinah in izjavah za medije 
ter na družabnih omrežjih; projekt je bil ocenjen za enega najboljših festivalov v občini. 

‐ CGKV je bil eden nosilnih partnerjev pri kreiranju nominacije za Slovenia - European region of 
gastronomy 2021, sprva kot mediteranska Slovenija in po odločitvi ministrstev in projektnih 
partnerjev za celotno Slovenijo. Izdelana je bila nominacijska knjiga, pred mednarodno komisijo se 
je »ubranilo« kandidaturo (dr. Gačnik je sodeloval v skupini za področje kmetijstva), 

‐ Pridobljen je bil projekt EKOSOP ISTRA (2018-2020), kjer se bo večina aktivnosti CGKV odvila v 
letu 2019. 

‐ Dr. Simon Kerma je v okviru Slovenskega festivala vin v Ljubljani sodeloval kot gost omizja na 
temo ekoloških vin in vinskega turizma. 

‐ CGKV vzpostavlja strateško partnerstvo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS 
za področje sistematičnega sodelovanja na področju kmetijstva, kulture in turizma, s poudarkom 
na želeni pridobitvi naročila za izdelavo Strategije razvoja vinskega turizma na Slovenskem. 

 
Center za razvoj in prenos znanja UP 
 
CRPZ UP je organizacijska enota, z vlogo pisarne za prenos tehnologij UP. Identificira potencial članic 
UP za sodelovanje z gospodarstvom ter s svojimi aktivnostmi vzpodbuja k oblikovanju skupnih 
projektov raziskovalcev z gospodarstvom. Skrbi za upravljanje s pravicami intelektualne lastnine (PIL) 
UP in za interne postopke pri zaščiti PIL UP pri ustanavljanju odcepljenih podjetij. Komunicira z 
zunanjimi nacionalnimi in mednarodnimi institucijami in podjetji na področju R&R projektov ter skrbi za 
mobilnost mladih podjetnikov iz vrst študentov in raziskovalcev ter inkubirancev UIP. 
 
Aktivnosti izvaja projektno, prvenstveno z izvajanjem nacionalnih in mednarodnih projektov za 
uvajanje in izvajanje storitev za prenos znanja in tehnologij in njihovo komercializacijo na univerzah ter 
raziskovalnih zavodih. Pri tem tesno sodeluje s članicami UP, službami in raziskovalnimi skupinami, 
Kariernim centrom UP in Univerzitetnim inkubatorjem. 
 
Aktivno se vključuje v nacionalne in mednarodne povezave pisarn za prenos tehnologije. Skrbi za 
strokovno rast, izpopolnjevanje in dvig kvalitete storitev prenosa tehnologije, kot tudi za prepoznavnost 
UP. 
 
Pregled realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

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

Pregled znanja 

 

Identificirani potencial 

 

Prvi sestanki 

 

Komercializacija 

0 Pripravljen pregled 
znanja in 
raziskovalnih 
kompetenc UP 

 

Delno realizirano.  

Obrazložitev:  

V pripravi je brošura v 
kateri bo predstavljen 
pregled znanja in 
raziskovalnih 
kompetenc UP 

Sodelovanje in 
soorganizacija 
srečanja (B2B, R2B)  
z udeležbo 
raziskovalcev UP. 
Izvedba 
pripravljalnega 
sestanka s 
sodelujočimi.  

Realizirano  

Obrazložitev: 

Sodelovanje in 
soorganizacija 3 B2B 
in R2B srečanj, 
vendar se raziskovalci 
UP niso odzvali z 
udeležbo 

Svetovanje in podpora 
2 udeležencem, 4 
srečanja med 

Udeleženci B2B so bili 
podjetniki in 
raziskovalci drugih 
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Kratkoročni letni cilj 
za 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

raziskovalci in podjetji 
na teh dogodkih. 

R&D organizacij. 
Sklenjeni sta bili 2 
poslovni sodelovanji. 

Identifikacija podjetij, 
oblikovanje profila za 
sodelovanje, 
izvedenih 20 obiskov 
podjetij. 

Realizirano.  

Obrazložitev: 

Izvedenih 20 obiskov 
podjetij. 

120 sodelujočih na 
izvedenih dogodkih v 
letu 2018. 

Realizirano.  

5 podprtih strank pri 
uporabi digitalnih 
podpornih storitev. 

Realizirano.  

Obrazložitev:  

Podprtih več kot 15 
strank pri uporabi 
digitalnih storitev. 

Upravljanje s 
pravicami 
intelektualne lastnine 
(IL) in dvig 
ozaveščenosti in 
usposobljenosti 
zaposlenih in 
raziskovalcev. 

Upravljanje s 
pravicami IL 

0 Izvedeno 
izobraževanje. 

Realizirano. 

Obrazložitev: 
Izvedeno 
izobraževanje na UP 
FHŠ. 

Udeležba na 
izobraževanjih na 
temo zaščite pravic  
IL, prenosa tehnologij 
in znanja. 

Realizirano.  

Obrazložitev: 
Udeležba na 
izobraževanjih na UNI 
LJ ter KI. 

Izvedenih 5 izmenjav Realizirano. 
Obrazložitev: 

Realiziranih 23 
izmenjav. Nekatere od 
teh še v teku. 

Mobilnost - mladih 
podjetnikov iz vrst 
študentov in 
raziskovalcev ter 
inkubirancev UIP. 

Mobilnost 0 Izvedene 4 
predstavitve programa 
izmenjav mladih 
podjetnikov. 

Realizirano.  

Obrazložitev: 
Izvedenih 9 
predstavitev 
programa. 

Pridobljenih 10 prijav 
mladih in gostiteljskih 
podjetnikov za 
sodelovanje v 
programu izmenjav. 

Realizirano. 
Obrazložitev: 
Pridobljenih 33 prijav 
podjetnikov za 
sodelovanje v 
programu. 

Pripravljenih 8 
predlogov izmenjav. 

Realizirano. 
Obrazložitev: 

Pripravljenih 24 
predlogov izmenjav. 

Izvedenih 5 izmenjav Realizirano. 
Obrazložitev: 

Realiziranih 23 
izmenjav. Nekatere od 
teh še v teku. 

 
Univerzitetni center Konfucijeva učilnica Koper 

 
Univerzitetni center »Konfucijeva učilnica Koper« je namenjen vsem odraslim, študentom, dijakom, 
učencem, predšolskim otrokom, ki želijo pobliže spoznati bogato kitajsko kulturo in jezik. V ta namen 
smo pripravili vrsto prireditev, dogodkov, srečanj za vzpostavitev vezi med kitajskim in primorskim 
kulturnim okoljem, da omogočimo in pospešimo medkulturna srečanja in spoznavanja. Te dejavnosti 
so: tečaji kitajskega jezika in kulture na več ravneh, še posebej akreditacija tečajev kitajščine kot 
tujega izbirnega jezika na članicah UP; delavnice in predavanja za širšo javnost; vsebinsko usmerjene 
delavnice in predavanja za študente članic UP; poletna, jesenska in zimska šola kitajskega jezika in 
kulture; prireditve ob tradicionalnih kitajskih praznikih; soorganizacija poletne šole v Šanghaju za 
dijake in študente. 
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Pregled realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Organizacija tečajev 
kitajskega jezika in 
kulture za javnost 

Število tečajev 
kitajskega jezika 

19 tečajev 25 tečajev Realizirano  

Obrazložitev: Izvedli 
smo 29 tečajev. 

Organizacija prireditev 
za promocijo 
poznavanja kitajske 
kulture za javnost 

Število prireditev 

 

Število delavnic 

5 prireditev + 2 
nastopa na TV 

32 delavnic 

5 prireditev  

35 delavnic in 
predavanj 

Delno realizirano  

Obrazložitev: Izvedli 
smo 5 prireditev in 21 
delavnic. Zanimanja 
za nekatere vrste 
delavnic ni bilo dovolj. 

Organizacija tečajev, 
poletnih šol in 
delavnic za promocijo 
kitajskega jezika in 
kulture med študenti 
UP 

Število tečajnikov 

 

 

 

135 tečajnikov 200 tečajnikov Realizirano  

Obrazložitev: Imeli 
smo 235 tečajnikov. 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje 
 
Načrtovane aktivnosti za 2018 so bile v celoti izvedene. Organizirane prireditve so bile odmevne, 
nekatere so bile celo medijsko odzivne. Posebej velja izpostaviti prireditev ob Prazniku lampijonov 
(zaključek praznovanja kitajskega Novega leta), ki smo jo priredili na OŠ Vojke Šmuc v Izoli, kjer se je 
zbralo preko 250 udeležencev in prireditev za Senjorski dan (17. 10. 2018), ki smo ga priredili v 
Centru za starejše občane Lucija z več kot 100 udeleženci. Kot vsako leto smo z delavnicami 
sodelovali pri prireditvi Babilonski stolp na OŠ Koper (150 udeležencev) in na Primorskem sejmu (350 
obiskovalcev). 
Zadovoljiv je bil tud odziv osnovnošolcev in srednješolcev, ki so se v večjem številu vpisovali v tečaje 
kitajskega jezika in kulture. V letu 2018 se je začetne in nadaljevalne tečaje izvedlo na OŠ Vojke 
Šmuc v Izoli (65 učencev) in na njihovi podružnici v Kortah (20 učencev), na OŠ Elvire Vatovec Prade 
(20 učencev) in v njihovi podružnici v Sv. Antonu (5 učencev), na OŠ Šmarje (15 učencev). Pogovori 
potekajo v smeri, da bi se Kitajščino uvrstilo med izbirne vsebine na vseh navedenih šolah.  Z OŠ 
Elvire Vatovec Prade je bila sklenjena pogodba o sodelovanju, s katero so bili pokriti  stroški centra. 
Za osnovnošolce je bila  organizirana tradicionalna Poletna šola kitajskega jezika in kulture na 
Debelem Rtiču (18 udeležencev). Sodelovanje na srednjih šolah se je okrepilo tudi v letu 2018, n 
katerih se izvajata 2 tečaja kitajščine (začetni in nadaljevalni), in sicer na Srednji šoli Izola in dva 
tečaja na Gimnaziji Koper. Skupno se na teh dveh srednjih šolah udeležuje tečajev 36 dijakov. 10 
srednješolcev se je v 2018 prvič udeležilo Poletne šole za dijake v Šanghaju. Izvedena je bila 
promocija Poletne šole Šanghaj 2018 na vseh članicah, pri čemer je 10 študentov nadaljevalo tečaj 
kitajščine in kitajske kulture na KUK UP in tudi obiskalo 3-tedensko Poletno šolo v Šanghaju 2018. S 
tem namenom so bili organizirani tudi 30 urni pripravljalni tečaji na dveh lokacijah, v Kopru v KUK UP 
in v Portorožu na UP FTŠ.  
Tečaje kitajskega jezika in kulture na sedežu KUK UP se iz leta v leto udeležuje več učencev, dijakov 
in odraslih. Tečaji potekajo v manjših skupinah, saj se izvedbo prilagaja potrebam tečajnikov. V letu 
2018 je bilo skupno 53 tečajnikov. 
Delavnice kitajske kulture niso bile posebno odmevne, zato se je njihovo število omejilo. Na povabilo 
Knjižnice Izola, Knjižnice Koper in so bile organizirane urice kitajskih pravljic, na povabilo OŠ Lucije, 
pa so bile organizirane delavnice kitajske kuhinje. V sodelovanju z vrtcem Montesori so bile izvedene 
celotedenske delavnice za otroke. 
V 2018 se je uspešno nadaljevalo sodelovanje z zavodom Qi Lab, s katerim je bil sklenjen sporazum o 
sodelovanju. 
 
Založba Univerze na Primorskem 
 
Založba UP je v letu 2018 zagotavljala podporo znanstvenemu in pedagoškemu delu na univerzi ter 
promocijo raziskovalnih rezultatov v domačem in mednarodnem prostoru. Založba je nadaljevala z 
usmeritvijo v izdajanje elektronskih publikacij v prostem dostopu, izdajanje tiskanih publikacij pa je 
ohranjala samo v nekaterih segmentih. 
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Za leto 2018 je založba načrtovala povečanje števila mednarodnih bibliografskih baz, v katere so 
vključene znanstvene revije Založbe UP. Cilj je bil v celoti dosežen; revija Stati inu obstati je bila 
vključena v bazo ErihPlus, revija Academica Turistica pa v bazo Scopus. 
 
Za leto 2018 je založba načrtovala ohranitev števila pridobljenih subvencij za izdajanje znanstvenih 
revij; cilj je bil v celoti dosežen. Načrtovano je bilo tudi povečanje števila subvencij za znanstvene 
monografije, vendar je bil ta cilj le delno dosežen. Od prijavljenih 14 monografij sta bili dve zavrnjeni 
(njihovi avtorji so namreč izbrali neustrezne recenzente), zato je število subvencioniranih monografij 
ostalo na enaki ravni kot v prejšnjem letu.  
 
V letu 2018 je založba uresničila nadaljnjo krepitev sodelovanja z drugimi izdajatelji in v sodelovanju z 
njimi izdala dve znanstveni monografiji. 
 
Za leto 2018 je založba načrtovala tudi večjo prisotnost in promocijo raziskovalnih rezultatov v 
mednarodnem prostoru, zato je pripravila spletne strani založbe v angleščini, vendar pa zaradi 
pomanjkanja IKT opreme projekta ni mogla končati in nove strani do konca leta niso bile objavljene; 
cilj je bil tako samo delno uresničen. Težave z opremo so bile delno rešene, projekt pa bo dokončan v 
letu 2019. 
 
 

7.10.2. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

Tabela 36: Načrt izdaj publikacij v tiskani in elektronski obliki 

Vrsta publikacije 

Načrt 2018 Realizacija 2018 

Število izdaj  Izdajatelj Število izdaj  Izdajatelj 

Tiskana 
izdaja 

E-
izdaja 

Založba 
Zunanji 
založni

k 

Tiskana 
izdaja 

E-
izdaja 

Založba 
Zunanji 
založni

k 

Znanstvene monografije 6 18 24 0 9 12 21 0 

Znanstvene revije 12 18 26 4 12 18 26 4 

Zborniki znanstvenih konferenc 2 4 6 0 2 6 8 0 

Druge znanstvene publikacije 1 1 2 0 0 0 0 0 

Strokovne monografije 0 0 0 0 0 1 1 0 

Strokovne revije 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zborniki strokovnih konferenc 0 0 0 0 0 0 0 0 

Druge strokovne publikacije 0 0 0 0 1 1 2 0 

Učbeniki 1 1 2 0 2 1 3 0 

Druga študijska gradiva 1 1 2 0 1 2 3 0 

 

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje 
 
Založba je v letu 2018 presegla zastavljene cilje, saj je namesto 62 načrtovanih publikacij objavila 64 
različnih izdaj. Pri tem so upoštevane samo publikacije, ki imajo ISSN oziroma ISBN številko in so 
vpisane v Cobiss, poleg tega pa je založba izdala tudi večje število drugih tiskovin oziroma 
elektronskih izdaj.  
 
Število izdaj po posameznih kategorijah deloma odstopa od načrtovanega, saj založba načrtuje število 
izdanih publikacij na podlagi števila, ki ga napovedo avtorji, slednji pa ne oddajo vseh napovedanih 
rokopisov, ali pa oddajo nenapovedane rokopise. Od načrtovanih 18 elektronskih znanstvenih 
monografij je bilo izdanih 12 (dve nista dobili subvencije, štirje rokopisi pa niso bili oddani v založbo), 
namesto načrtovanih šest tiskanih monografij pa je bilo izdanih devet. Za leto 2018 založba ni 
načrtovala izdaje nobenih strokovnih publikacij, vendar pa je kljub temu izdala eno strokovno 
monografijo ter dve drugi strokovni publikaciji. Namesto načrtovanih štirih elektronskih zbornikov 
znanstvenih konferenc je bilo izdanih šest, nista pa bili izdani dve drugi načrtovani znanstveni 
publikaciji. Namesto načrtovanih dveh učbenikov so bili izdani trije, namesto dveh načrtovanih 
študijskih gradiv pa so prav tako izšla tri. 
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7.11. RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST 
 
Pregled realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
  

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Nadgrajen sistem 
(samo)evalvacije 
študijskih programov 
(22. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Programska 
evalvacija 

Oblikovan delovni 
osnutek za v za  
vzpostavitev 
programske evalvacije 

Izoblikovanje 
končnega predloga 
programske evalvacije 
in na tej podlagi 
izvedeno pilotno 
testiranje na izbranem 
vzorcu študijskih 
programov 

Realizirano. 

Večja uspešnost 
študija 

Delež prehodnosti iz 
1. v 2. letnik

4
  

- (glej opombo 7) -   

Povprečno število let 
trajanja študija na 
študenta

5
 

- (glej opombo 8) -  

Število tutorjev 
učiteljev 

111 (32 % v deležu 
zaposlenih 
visokošolskih 
učiteljev) 

FHŠ: 12 

FM: 15 

FAMNIT: 11 

PEF: 20 

FTŠ: 16 

FVZ: 37 

122 (33 % v deležu 
zaposlenih 
visokošolskih 
učiteljev)  

FHŠ: 20 

FM: 15 

FAMNIT: 11 

PEF: 20 

FTŠ: 16 

FVZ: 40 

104, od tega:  

FHŠ: 12 

FM: 17 

FAMNIT: 11 

PEF: 20 

FTŠ: 13 

FVZ: 31 

Število tutorjev 
študentov 

Št. leto 2016/2017: 89  

FHŠ: 0 

FM: 17 

FAMNIT: 17 

PEF: 5 

FTŠ: 13 

FVZ: 37 

Št. leto 2017/2018: 75  

FHŠ: 0 

FM: 17 

FAMNIT: 20 

PEF: 5 

FTŠ: 8 

FVZ: 25 

Št. leto 2017/2018: 
64, od tega  

FM: 10 

FAMNIT: 17 

PEF: 9 

FTŠ: 11 

FVZ: 17 

Povečanje deleža 
odzivnosti študentov 
in zaposlenih na 
anketiranje 

Delež odzivnosti 
študentov na 
anketiranje  

1. stopnja:  

UP FHŠ: 68,84 

UP FM: 6% 

UP FAMNIT: 82,03% 

UP PEF: 96,76% 

UP FTŠ: 68,25% 

UP FVZ: 86,43% 

1. stopnja:  

UP FHŠ: 80% 

UP FM: 40% 

UP FAMNIT: 85% 

UP PEF: ohraniti 
visoko odzivnost 

UP FTŠ: 75% 

UP FVZ: 88% 

1. stopnja:  

UP FHŠ: 67,8% 

UP FM: 7% 

UP FAMNIT: 78,35% 

UP PEF: 97,03% 

UP FVZ: 79,6% 

2. stopnja: % 

UP FHŠ: 59,90% 

UP FM: 12% 

UP FAMNIT:79,56% 

UP PEF: 69,71% 

UP FTŠ: 55,79% 

UP FVZ: 73,03% 

2. stopnja: 

UP FHŠ: 70% 

UP FM: 40% 

UP FAMNIT: 80% 

UP PEF: ohraniti 
visoko odzivnost 

UP FTŠ: 60% 

UP FVZ: 75% 

2. stopnja: % 

UP FHŠ: 72,7% 

UP FM: 12% 

UP FAMNIT:72,97% 

UP PEF: 97,11% 

UP FVZ: 76,6% 

3. stopnja: % 

UP FHŠ: n.p.  

UP FM: 14% 

UP FAMNIT: 41,67% 

UP PEF: - 

UP FTŠ: 25% 

UP FVZ: 78,57% 

 

3. stopnja: 

UP FHŠ: n.p. 

UP FM: 40% 

UP FAMNIT: 50% 

UP PEF: - 

UP FTŠ: 50% 

UP FVZ: 80% 

3. stopnja: % 

UP FM: 26% 

UP FAMNIT: 44,44% 

UP FVZ: 50% 

 

Delež odzivnosti 
zaposlenih na 
anketiranje  

UP Rektorat: 27% 

UP FHŠ: 44% 

UP FM: 31% 

UP FAMNIT: 22% 

UP Rektorat:50% 

UP FHŠ: 60% 

UP FM: 40% 

UP FAMNIT: 35% 

UP Rektorat: 20% 

UP FHŠ:35,5% 

UP FM: 46% 

UP FAMNIT: 41% 

                                                                        
4
 Podatek je predstavljen v tabeli 37. 

5
 Podatek o trajanju študija je predstavljen v tabeli 38. 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

UP PEF: 27,4% 

UP FTŠ: 81,36% 

UP FVZ: 33% 

UP IAM: 25,5% 

UP ŠD: 12,5% 

UP UK: 100% 

UP PEF: 30% 

UP FTŠ: 82% 

UP FVZ: 35% 

UP IAM: 28% 

UP ŠD: n.p. 

UP UK: n.p. 

UP PEF: 43,53% 

UP FTŠ: 63,8% 

UP FVZ: 35% 

UP IAM: 25,5% 

UP ŠD: 50% 

UP UK: 100% 

Spodbujanje razvoja 
zaposlenih 

Število zaposlenih 
vključenih v dodatno 
izobraževanje in 
usposabljanje 

Pridobivanje formalne 
izobrazbe: 50 

Strokovno 
usposabljanje: 179 

Krajša usposabljanja 
in tečaji: 69 

Daljša usposabljanja 
(več kot 1 mesec) v 
tujini: 9 

Sobotno leto: se ni 
načrtovalo 

Pridobivanje formalne 
izobrazbe: 51 

Strokovno 
usposabljanje: 207 

Krajša usposabljanja 
in tečaji: 77 

Daljša usposabljanja 
(več kot 1 mesec) v 
tujini: 9' 

Sobotno leto: se ne 
načrtuje. 

Pridobivanje formalne 
izobrazbe: 62 

Strokovno 
usposabljanje: 202 

Krajša usposabljanja 
in tečaji: 118 

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

Sobotno leto: se ni 
načrtovalo 

Spodbujanje kulture 
kakovosti 

Število dogodkov s 
področja kakovosti 

6, od tega 4 
usposabljanja,  

1 posvet, 1 okrogla 
miza, 1 mednarodna 
konferenca v okviru 
Rektorske konference 
RS 

7, od tega 2 
usposabljanji,  

4 posveti, 1 okrogla 
miza 

Realizirano. 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
 
Uspešnost študija 

Tabela 37: Delež prehodnosti v višji letnik - študijsko leto 2018/2019 

Stopnja 

 

Prehodnost 

Način študija 

1. stopnja 

2. stopnja 3. stopnja 
VS UN 

Iz 1. v 2. letnik 

Redni 58,25 % 65,50 % 70,67 % - 

Izredni 81,39 % - 89,19 % 73,68 % 

SKUPAJ 66,17 % 65,50 % 72,41 %  

Iz 2. v 3. letnik 

Redni 79,38 % 83,70 % - - 

Izredni 92,20 % - - 31,43 % 

SKUPAJ 84,57 % 83,70 %  31,43 % 

Iz 3. v 4. letnik 

Redni - 100 % - - 

Izredni - - - - 

SKUPAJ - 100 % - - 

Opomba: Podatki po študijskih programih so predstavljeni v Excelovi prilogi 
»01(c)_Kazalniki_Izobraževanje_kakovost_prehodnost«. 

Prehodnost iz 1. v 2. letnik 
Prehodnosti na izrednem študiju (81 %) na visokošolskih študijskih programih 1. stopnje je višja za 23 
odstotnih točk v primerjavi s prehodnostjo na rednem študiju (58 %). Prehodnost na univerzitetnih 
študijskih programih rednega študija (66 %) je višja za 7 odstotnih točk glede na prehodnost na 
visokošolskih študijskih programih rednega študija (58 %).  
Stopnja prehodnosti iz 1. v 2. letnik je višja na študijskih programih 2. stopnje, in sicer 71 % na 
rednem in 89 % na izrednem študiju. Prav tako je visoka tudi prehodnost na doktorskem študiju 3. 
stopnje, ki dosega 74 %.  
Visoko prehodnost iz 1. v 2. letnik na izrednem študiju na vseh treh stopnjah gre pripisati strukturi 
študentske populacije, ki vpisuje izredni študij. 
 
Ukrepi za izboljšanje prehodnosti se morajo osredotočiti na prehodnost iz 1. v 2. letnik rednega študija 
na visokošolskih in univerzitetnih študijskih programih. Prehod iz srednješolskega izobraževanja na 
visokošolsko izobraževanje se najtežje odraža v prehodnosti iz 1. v 2. letnik na visokošolskih in 
univerzitetnih študijskih programih. Prim tem gre za prehod v sistemu in vertikali izobraževanja, kar 
nedvomno vpliva na predvideno uspešnost začetka, trajanja in zaključka študija. K nižji prehodnosti 
prispeva tudi množičen prehod srednješolske populacije v višješolsko in visokošolsko izobraževanje;  
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v študijskem letu 2017/2018 znaša delež mladih (v starosti 19-24 let) 46,5 % (vir: SURS). Pri tem se 
ugotavlja, da je skupina študentov precej manj homogena v 1. letniku študija na 1. stopnji, kar se 
odraža v rednem opravljanju študijskih obveznosti, prisotnosti na predevanjih itd., in je tudi posledica 
fiktivnega vpisa (koriščenje pravic iz naslova statusa študenta in odločitve o spremembi smeri študija 
po zaključku 1. letnika).      
   
Prehodnost iz 2. v 3. letnik 
Medtem ko se prehodnost iz 2. v 3. letnik na študijskih programih 1. stopnje na rednem in izrednem 
študiju pričakovano dvigne (VS 85 % in UN 84 %), pa se stopnja prehodnosti iz 2. v 3. letnik na 
študijskih programih 3. stopnje prepolovi v primerjavi s prehodnostjo iz 1. v 2. letnik in dosega le še 
slabo tretjino celotne prehodnosti 2. letnikov.  
 
Ukrepi za izboljšanje prehodnosti se morajo osredotočiti na prehodnost iz 2. v 3. letnik izrednega  
študija na doktorskih študijskih programih 3. stopnje.  
 
Prehodnost iz 3. v 4. letnik 
Prehodnost iz 3. v 4. letnik zajema dva študijska programa (Italijanistika in Razredni pouk), pri čemer 
je delež prehodnosti v 2., 3. in 4. letnik na obeh programih skupaj 100 %.     

Tabela 38: Nadaljevanje študija - študijsko leto 2018/2019 (v %) 

Stopnja 

Članica 

Način 
študija 

1. stopnja 
2. stopnja 3. stopnja 

VS UN 

UP FHŠ 
Redni - 39,06 % 30,77 % - 

Izredni - - - 11,11 % 

UP FM 
Redni 53,85 % 45,61 % 29,69 % - 

Izredni - - - 20 % 

UP FAMNIT 
Redni - 20 % 26,56 % - 

Izredni - - - 0 

UP PEF 
Redni 18,46 % 28,44 % 20,29 % - 

Izredni 9,84 % - 5,71 % 30 % 

UP FTŠ-Turistica 
Redni 40,66 % 13,64 % 20,51 % - 

Izredni 44,44 % - 50 % 25 % 

UP FVZ 
Redni 19,89 % 20,83 % 22,89 % - 

Izredni 26,03 % - - 100 % 

SKUPAJ UP 
Redni 35,86 % 26,65 % 24,86 % - 

Izredni 16,42 % - 8,11 % 21,05 % 

Opomba: Podatki po študijskih programih so predstavljeni v Excelovi prilogi 
»01(d)_Kazalniki_Izobraževanje_kakovost_nadaljevanje študija«. 

Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik rednega študija na VS programih 1. stopnje in naslednje 
študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali, je visok in skupno predstavlja več kot 
tretjino (36 %) vseh redno vpisanih študentov 1. letnika. Nekoliko manjši (še vedno pa visok) je ta 
delež na univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje (27 %) in magistrskih študijskih programih 2. 
stopnje (25 %). Delež teh študentov pa je bistveno nižji na izrednem študiju na vseh 3. stopnjah.  
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Graf 1: Nadaljevanje študija – primerjava med študijskima letoma 2017/2018 in 2018/2019 (v %) – redni študij, 1. letnik 

 

Graf 2: Nadaljevanje študija – primerjava med študijskima letoma 2017/2018 in 2018/2019 (v %) – izredni študij, 1. letnik 

 
 
Gre za študente, ki v času študija delno ali v celoti izstopijo iz univerzitetnega okolja UP, in za katere 
ni podatka o tem, kaj se z njihovo študijsko potjo dogaja (npr. prepis na drug visokošolski zavod, 
zaposlitev, opustitev študija, fiktiven vpis zaradi statusa itd.). Določen (sklepamo, da majhen) delež (t. 
i. »študentov, ki pavzirajo«) se ponovno vpiše na isti ali drug študijski program znotraj UP; gre za 
obliko začasne prekinitve študija. Večjo težavo pa predstavlja daljša oziroma trajna prekinitev študija 
med študenti, ki nikoli ne diplomirajo oziroma diplomirajo zelo pozno.  
 
Primerjava prehodnosti in nadaljevanja študija pokaže, da je delež ponavljavcev na vseh treh stopnjah 
pod 10 %. To pomeni, da predstavljajo oblike začasne/dolgotrajne prekinitve študija izziv, ki mu je 
potrebno posvetiti pozornost z oblikovanjem ustreznih ukrepov spremljanja in zagotavljanja večje 
uspešnosti študija že ob vpisu (vpisni in drugi pogoji, ki bodo omogočali ustrezno selekcijo kandidatov 
za uspešno usklajenost študija s pričakovanji študenta ter s tem večjo uspešnosti zaključka študija), 
kot tudi v primerih ko tovrstne prekinitve iz različnih ekonomsko-socialnih razlogov nastopijo v obdobju 
samega študija (npr. okrepitev svetovalnih storitev za individualno obravnavo težav/posebni potreb 
posameznikov, izboljšanje prilagoditev oz. načrtovanja individualizirane študijske poti glede na 
položaj/potrebe študenta).   
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Tabela 39: Trajanje študija, pregled po članicah in stopnjah študija - leto 2017 

Trajanje 

 

Članica 

Način 
študija 

1-letni št. 
prog. 

2-letni št. 
prog. 

3-leni št. prog. 
4-letni št. 

prog. 

2. stopnja 2. stopnja 
1. stopnja 

VS 
1. stopnja 

UN 
3. stopnja 

1. stopnja 
UN 

UP FHŠ 
Redni 4 4,03 - 5,99 - 5,47 

Izredni - - - 9,01 6,87 - 

UP FM 
Redni - 5,24 6,44 7,57 - - 

Izredni - - 12,58 13,66 4,95 - 

UP FAMNIT 
Redni - 3,07 - 4,26 - - 

Izredni - - - - 4,82 - 

UP PEF 
Redni 2,42 3,57 4,24 4 - 4,18 

Izredni - 4,43 4,01 - 6,51 - 

UP FTŠ-Turistica 
Redni - 4,83 5,6 4,57 - - 

Izredni - 11,23 6,9 - - - 

UP FVZ 
Redni - 4,3 3,8 4,92 - - 

Izredni - 9,45 5,43 - 6,07 - 

SKUPAJ UP 
Redni 2,57 4,23 5,17 5,15 - 4,3 

Izredni - 5,59 5,14 12,73 6,24 - 

Opomba: Podatki po študijskih programih so predstavljeni v Excelovi prilogi »01(e)_Kazalniki_Izobraževanje_kakovost_trajanje 
študija«. 

Kot razvidno iz tabele so diplomanti v študijskem letu 2017/2018 za dokončanje študija na triletnih 
študijskih programih 1. in 3. stopnje v skupnem povprečju porabili 5 let in 3 mesece (5,23 let). Na 
visokošolskih in univerzitetnih študijskih programih rednega študija ni opaziti večjega odstopanja v 
skupnem trajanju zaključka študija.  
Na študijskih programih 3. stopnje traja študij enkrat dlje od predvidenega trajanja študija, t.j. v 
skupnem povprečju 6 let in 3 mesece (6,23 let).  
Na dvoletnih študijskih programih 2. stopnje so diplomanti za dokončanje študija v skupnem povprečju 
porabili 4 leta in 4 mesece (4,34 let), na enoletnih študijskih programih 2. stopnje pa v skupnem 
povprečju porabili 2 leti in 7 mesecev (2,57 let).  
V primerjavi s študijskim leto 2016/2017 se je trajanje študija diplomantov, ki so študij zaključili v 
študijskem letu 2017/2018, podaljšalo na vseh stopnjah študija.        

Tabela 40: Trajanje študija, primerjava med letoma 2017 in 2018 

Trajanje študija Način študija 2017 2018 Indeks 2017/2018 

2. stopnja-1-letni programi 
Redni 2,28 2,57 112,72 

Izredni - - - 

2. stopnja-2-letni programi 
Redni 3,61 4,23 117,17 

Izredni 2,58 5,59 216,67 

1. stopnja VS – 3-letni programi 
Redni 5 5,17 103,4 

Izredni 4,92 5,14 104,47 

1. stopnja UN – 3-letni programi 
Redni 4,37 5,15 117,85 

Izredni 11,3 12,73 112,65 

3. stopnja – 3-letni programi Izredni 4,9 6,24 127,35 

1. stopnja UN – 4-letni programi Redni 4,12 4,3 104,37 

 
Razloge za odlašanje pri diplomiranju gre delno pripisati tudi pravicam (in ugodnostim), ki izhajajo iz 
statusa študenta (subvencije za zdravstveno zavarovanje, prehrano, prevoz, možnost štipendiranja ter 
delo prek študentskega servisa). V okviru statusa študenta veljavna zakonodaja (66. in 70. člen ZViS) 
zagotavlja pogojno dodatni dve leti ne glede na trajanje študijskega programa (ponavljanje letnika ali 
sprememba študijskega programa/smeri ter pogojno dodatno leto (12 mesecev) po zaključku 
zadnjega semestra).  
UP izvaja ustrezne ukrepe (spodbude k čimprejšnjemu zaključku študija), da bi se trajanje študija v 
večji meri uskladilo s predpisanim trajanjem študijskega programa. Pri tem pa je potrebno upoštevati, 
da podaljševanje študija pogojujejo socialne pravice iz naslova statusa študenta v obliki 
premostitvenega obdobja do prve zaposlitve (ekonomsko-socialni dejavniki) in s tem posledično 
kasnejšega vstopa mladih na trg dela. Prav tako gre v nekoliko manjšem deležu pripisati trajanje 
študija tudi drugim dejavnikom kot npr. družinske obveznosti, obveznosti iz družbenih dejavnosti 
(športno in umetniško udejstvovanje itd.), zaposlitev v času študija, pri čemer študenti težje usklajujejo 
družinske in/ali delovne obveznosti in obveznosti povezane s študijem.    
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Kazalniki: Kazalniki prehodnosti v višji letnik, povprečnega števila let trajanja študija na študenta v 
študijskih programih in deleža študentov, ki niso nadaljevali študija so podrobneje predstavljeni v 
prilogah (Excel tabele). 
 
Tutorska pomoč 
Število tutorjev učiteljev in tutorjev študentov se je nekoliko znižalo. Na posameznih članicah je 
tutorstvo med študenti organizirano tudi v neformalni obliki, kot medsebojna pomoč med študenti ter 
med študenti in visokošolskimi učitelji. UP posveča posebno pozornost tudi tutorski pomoči tujim 
študentom – tako tistim na mobilnosti kot tistim, ki so vpisani za celoten študij na UP.    
V skladu z zadnjimi sprejetimi spremembami Pravilnika o tutorskem sistemu na UP se delo tutorja 
študenta lahko prizna kot del opravljene obveznosti pri učni enoti, ki vključuje kompetence, pridobljene 
pri opravljanju tutorske dejavnosti (pred spremembami le kot del obveznosti praktičnega usposabljanja 
oz. strokovne prakse).  
 
Anketiranje študentov, diplomantov in zaposlenih 
Delež odzivnosti študentov na anketiranje je relativno visok na 1. in 2. stopnji. Odzivnost na vlogo in 
pomen anketiranja pa se spreminja v pozitivno smer tudi na 3. stopnji, ki sicer beleži najnižjo 
odzivnost. Manimo, da je sistem anketiranja prepoznan in pripoznan s strani študentov ter odraža 
njihovo zainteresiranost pri sooblikovanju študijskega procesa in okolja. Študentsko anketo se bo tudi 
v prihodnje nadgrajevalo vsebinsko, zlasti pa organizacijsko v smeri anketnega sistema, ki bo preučil 
možnost prehoda iz izpitne izvedbe na semestrsko, saj bi se s tem zagotovila večja ustreznost zajete 
anketirane populacije ter hitrejša in sprotna obdelava podatkov. 
 
Pri anketiranju zaposlenih opažamo, da se delež odzivnosti v letu 2018 ni bistveno dvignil glede na 
leto 2017. Načrtovana je prenova anketnega vprašalnika, s katero pričakujemo, da bomo dosegli večjo 
odzivnost med zaposlenimi.  
 
Razvoj sistema preverjanja podobnosti vsebin pisnih zaključnih del 
Izvedene aktivnosti do konca leta 2018: 
1 faza projekta: 
- pripravljen popis postopkov in procesov oddaje zaključnih del na vseh stopnjah študija,  
- oblikovala predlog procesograma e-oddaje pisnega zaključnega dela v sistemu VIS/ŠIS, 
- urejen dostop visokošolskim učiteljem in sodelavcem do vmesnika za preverjanje podobnosti 

vsebine elektronske oblike pisnega zaključenega dela in drugih pisnih izdelkov, 
- izvedena usposabljanja za zaposlene za uporabo detektorja podobnih vsebin in repozitorija (za 

knjižničarje) v sodelovanju z Univerzo v Mariboru. 
2. faza projekta:  
- pilotno testiranje informacijske rešitve, ki se bo nadaljevalo tudi v prvi polovici leta 2019. 
 
Programska evalvacija 
Na podlagi sprejete novele ZViS konec novembra 2016 in sprejetih Meril NAKVIS za akreditacijo in 
zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov je bil v 2017 pripravljen interni 
predlog sistema programske evalvacije. Predlog obrazca za izvajanje samoevlavacije študijskih 
programov UP je bil potrjen na Senatu v 2018. Izvajanje programske evalvacije se je pričelo v 
študijskem letu 2018/2019. 
 
Skrb za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih  
V letu 2018 je bilo na ravni UP in njenih članic organiziranih več krajših usposabljanj za zaposlene. 
Prav tako so se zaposleni udeležili usposabljanj in izobraževanj, ki so jih izvedle druge organizacije. 
 
 

7.12. PODPORNA DEJAVNOST 
 
Pregled realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2017 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2017 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Nadgrajena 
informacijska podpora 
poslovnih procesov 

(3. ukrep ReNPVŠ11-
20)  

Reorganizacija 
upravno-tehnični in 
strokovnih služb 
univerze 

Izvedene faze 
reorganizacije: 

- pripravljen predlog 
predpisa o 
sistemizaciji delovnih 
mest 

- izveden prehod na 
informacijsko rešitev 
SAOP 

- vzpostavljen uni. 
informacijski sistem 
(UNIS) 

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

Delno realizirano. 

Povečanje 
inovacijskega 
potenciala in 
izkoriščenosti kritične 
mase ustvarjalnih 
kadrov  

(3. ukrep ReNPVŠ11-
20) 

Management 
invencijsko-
inovacijskih procesov 

Zagotovljeni ustrezni 
in zadostni resursi za 
učinkovito izvajanje 
nalog na področju  
dejavnosti, ki so 
skupnega pomena 

Povezanost 
organizacijskih enot, 
ki opravljajo dejavnost 
skupnega pomena v 
inovacijski model 
razvoja univerze 

Delno realizirano. 
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8. KADROVSKO POROČILO 
 
Število redno zaposlenih v letu 2017 in realizacija v letu 2018 

Tabela 41: Primerjava stanja zaposlenosti po plačnih skupinah na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2018 ter načrtovanega z 
realiziranim v številu zaposlenih in FTE 

Plačna 
skupina 

Število redno 
zaposlenih na dan 

31.12.2017 

Načrtovano število 
redno zaposlenih na 

dan 31.12.2018 

Število redno 
zaposlenih na dan 

31.12.2018 

Indeks 
18/17   

Indeks 
18/17  

Indeks 
realizacija 
18/načrt 

18 

Indeks 
realizacija 
18/načrt 

18  

Število Št. FTE Število Št. FTE Število Št. FTE Število Št. FTE Število Št. FTE 

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

B 13 15,05 15 17,25 15 15,82 115,38 105,12 100,00 91,71 

D 350 271,24 366 286,52 359 270,93 102,57 99,89 98,09 94,56 

H 69 49,01 74 56,50 78 62,36 113,04 127,24 105,41 110,37 

J 200 194,01 203 199,56 201 194,42 100,50 100,21 99,01 97,42 

SKUPAJ 632 529,30 658 559,83 653 543,53 103,32 102,69 99,24 97,09 

 
V letnem programu dela za leto 2018 je UP, zaradi predvidene širitve izvedbe študijskih programov v 
angleškem jeziku ter novo pridobljenih raziskovalnih projektov in programov, načrtovala povečanje 
števila zaposlenih v primerjavi z letom 2017, in sicer na dan 31. 12. 2018 je bilo načrtovanih 658 
zaposlenih (559,83 FTE). Na dan 31. 12. 2018 je bilo na UP zaposlenih 653 oseb (543,53 FTE), 
indeks realizacije 2018 glede na načrt 2018 znaša 97,09.  
 
V plačni skupini H je bilo realiziranih več zaposlitev kot je bilo sprva načrtovanih, in sicer tako v številu, 
kot v povečanju skupne obremenitve. Povečanje je posledica povečanja obsega projektnega dela iz 
naslova pridobljenih projektov. Realizacija v tej plačni skupini torej presega tako načrt, kot tudi stanje 
na dan 31. 12. 2017.  
 
Povečanje števila zaposlenih v plačni skupni D na dan 31. 12. 2018 se ni odrazilo v povečanju skupne 
obremenitve, ki ostaja nespremenjena glede na stanje v tej plačni skupini na dan 31. 12. 2017.  
 
V plačni skupini J je bilo na dan 31. 12. 2018 realiziran približno enak obseg skupne obremenitve 
glede na stanje v tej plačni skupini na dan 31. 12. 2017.  
 
Nerealizirane načrtovane zaposlitve v letu 2018 namerava UP uresničiti v letu 2019 zaradi pričetka 
izvajanja novih študijskih programov in letnikov ter povečanja števila študijskih programov izvedenih v 
angleškem jeziku.   
 
Število pogodbenih sodelavcev v letu 2017 in realizacija v letu 2018 

Tabela 42: Primerjava stanja pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2018 v številu in v FTE ter 
načrtovanega z realiziranim v številu in FTE 

Plačna 
skupina 

Število pogodbenih 
sodelavcev v letu 

2017 

Načrtovano število 
pogodbenih 

sodelavcev v letu 
2018 

Število pogodbenih 
sodelavcev v letu 

2018 

Indeks 
18/17   

Indeks 
18/17  

Indeks 
realizacija 
18/načrt 

18 

Indeks 
realizacija 
18/načrt 

18  

Število Št. FTE Število Št. FTE Število Št. FTE Število Št. FTE Število Št. FTE 

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

B - - - - - - - - - - 

D 145 21,43 136 20,21 155 24,53 106,90 114,47 113,97 121,38 

H 4 0,18 5 0,2 - - - - - - 
J - - - - - - - - - - 

SKUPAJ 149 21,61 141 20,41 155 24,53 104,03 113,51 109,93 120,19 

 
Na dan 31. 12. 2018 je UP v letu 2018 izkazovala obseg sodelovanja pogodbenih sodelavcev v višini 
24,53 FTE, kar predstavlja povečanje tako v primerjavi z realizacijo za leto 2017 na dan 31. 12. 2017 
in načrtom za leto 2018 na dan 31. 12. 2018. Realizacija je posledica: 
- večjega števila gostujočih tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev v pedagoškem procesu, 
- izvajanja gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih iz sredstev javnega razpisa Financiranje 

projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih v letu 2018, 
- povečanega vključevanja strokovnjakov iz prakse pri izvedbi strokovnih vsebin študijskih 

programov, 
- nadomeščanja daljših odsotnosti z dela zaradi starševskega dopusta oziroma bolniške. 
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Realizacija kadrovskega načrta za leto 2018 v skladu s 3. členom Uredbe o načinu priprave 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega 
izvajanja za leti 2018 in 2019 
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1. Državni proračun 408,43 400,70 401,17 410,97 428,35 428,35 100,00 

2. Proračun občin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

3. ZZZS in ZPIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 5,41 5,35 5,50 4,82 4,24 10,10 41,98 

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

39,46 40,73 42,90 40,64 39,65 47,12 84,15 

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

30,23 40,10 37,51 34,60 31,25 26,83 116,47 

8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in 
specializante, zdravstvene delavce pripravnike, 
zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva 
raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za 
projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter 
kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska 
sredstva) 

49,75 47,54 44,53 51,88 47,45 45,31 104,72 

9. Sredstva iz sistema javnih del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih 
za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. 
februarjem 2014  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 533,28 534,42 531,61 542,91 550,94 557,72 98,78 

Skupno število zaposlenih pod točkami od 1. do 4. 408,43 400,70 401,17 410,97 428,35 428,35 100,00 

Skupno število zaposlenih pod točkami od 5. do 10. 124,85 133,72 130,44 131,94 122,59 129,37 94,76 

 
Na dan 1. 1. 2018 je UP na viru Državni proračun realizirala zaposlitev v obsegu 408,43 FTE. V 
skladu s kadrovskim načrtom za leto 2018 UP na dan 1. 1. 2019 na viru Državni proračun UP izkazuje 
stanje zaposlitev v obsegu 428,35 FTE. Navedeni obseg zaposlitev na viru Državni proračun na dan 
1. 1. 2019 je UP realizirala na podlagi povečanja proračunskih sredstev za izvajanje študijske 
dejavnosti, in sicer v okviru dovoljene višine sredstev za stroške dela v letu 2018. Navedeno 
povečanje je skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov 
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019. 
 
Presežni delavci in upokojitve 
 
V letnem programu dela za leto 2018 je UP načrtovala 2 upokojitvi, in sicer na delovnem mestu 
visokošolski učitelj – redni profesor in na delovnem mest receptor V. Obe upokojitvi sta bili tudi 
realizirani.  
V letu 2018 je na UP delovno razmerje iz poslovnih razlogov prenehalo zaposlenemu na delovnem 
mestu samostojni strokovni delavec VII/2 in zaposlenemu na delovnem mestu visokošolski učitelj 
predavatelj.  
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Struktura zaposlenih po starosti, spolu in izobrazbi 

Graf 3: Struktura zaposlenih po spolu 

 
 
Na dan 31. 12. 2018  so med zaposlenimi na UP prevladovala ženske, ki so predstavljale 59,4 % vseh 
zaposlenih. Delež moških je bil 40,6 %.  

Graf 4: Struktura zaposlenih po izobrazbi 

 
 
Na dan 31. 12. 2018 je imelo največ zaposlenih (52 % oziroma 340 oseb) raven izobrazbe 8/2. Višje 
število zaposlenih se beleži tudi z 7. ravnjo izobrazbe, ki predstavlja drugo največjo skupino 
zaposlenih na UP (28 % oziroma 182 oseb). 87 % vseh zaposlenih na UP je imelo 7. stopnjo 
(univerzitetno oziroma magisterij stroke) in višjo raven izobrazbe. 
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Graf 5-: Delež zaposlenih po spolu  glede na  vertikalo dosežene ravni izobrazbe 

 
 
Od vseh zaposlenih moških (41 %) je imelo 66 % doseženo raven izobrazbe 8/2 in 20 % doseženo 
raven izobrazbe 7. Od vseh zaposlenih žensk (59 %) je imelo 43 % doseženo raven izobrazbe 8/2 in 
33 % doseženo raven izobrazbe 7.  

Graf 6: Delež zaposlenih po spolu glede na raven izobrazbe 

  
 
Delež zaposlenih žensk z ravnjo izobrazbe od 1-5 do 8/1 je precej višji (2/3 žensk) glede na zaposlene 
moške. Delež zaposlenih z doktoratom (52 % z ravnijo izobrazbe 8/2) je med spoloma uravnotežen, 
kar odraža enakopravno zastopanost obeh spolov med visokošolskimi učitelji in sodelavci ter 
raziskovalci.  
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Graf 7: Struktura zaposlenih po starosti 

 
 
Na dan 31. 12. 2018 je bilo največ zaposlenih v starostni skupini od 40 do 44 let, in sicer 24 % vseh 
zaposlenih oziroma 155 oseb. Sledijo zaposleni v starostni skupini od 35 do 39 let, ki predstavljajo 19 
% vseh zaposlenih oziroma 15 oseb.  
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9. REALIZACIJA NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM  
 
Pregled realizacije kratkoročnih letnih ciljev 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2017 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

Sprejem 
Srednjeročnega 
načrta investicij UP za 
obdobje 2017 – 2021 

Srednjeročni načrt 
investicij UP za 
obdobje 2017 – 2021 

Zaključen 
Srednjeročni načrt 
investicij UP za 
obdobje 2012 - 2016 

V pripravi 
Srednjeročni načrt 
investicij UP za 
investicijsko obdobje 
2017 – 2021 

Nerealizirano: 

pripravljen je bil 
predlog 
Srednjeročnega 
načrta investicij UP za 
investicijsko obdobje 
2019 – 2023 

Realizirano bo v letu 
2019 

Zaključen brezplačen 
prenos lastninske 
pravice na 
nepremičninah 
univerze: parcela št. 
1567/33 k.o. 2605 – 
KOPER (ID 5172466) 

Prenos lastninske 
pravice na 
nepremičninah 
univerze – Parcela za 
projekt Kampus 
Sonce 

Lastništvo in posest 
nepremičnine:  

- parcela št. 1567/33 
k.o. 2605 – KOPER 
(ID 5172466) ob 
Ferrarski in 
Ankaranski ulici, 
Koper 

Vračilo v last in posest 
MOK: 

- parcela št. 1567/33 
k.o. 2605 – KOPER 
(ID 5172466) ob 
Ferrarski in 
Ankaranski ulici, 
Koper.  

Realizirano  

Prenos lastništva 
MOK izveden januarja 
2018. 

 

Zaključen brezplačen 
prenos lastninske 
pravice na 
nepremičninah 
univerze:  

a) Servitski samostan 
z naslednjimi 
nepremičninami:  

- ID znak: 2605-803/0-
0, parcela št. 803, k.o. 
2605 – Koper, deležu 
do 1/1,  

- ID znak: 2605-805/0-
0, parcela št. 805, k.o. 
2605 – Koper, deležu 
do 1/1,  

- ID znak: 2605-804/3-
0, parcela št. 804/3, 
k.o. 2605 – Koper, 
deležu do 1/1,  

- ID znak: 2605-804/4-
0, parcela št. 804/4, 
k.o. 2605 – Koper, 
deležu do 1/1 

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

Lastništvo in posest 
objekta Servitski 
samostan z 
naslednjimi 
nepremičninami: 

- ID znak: 2605-803/0-
0, parcela št. 803, k.o. 
2605 – Koper, deležu 
do 1/1, 

- ID znak: 2605-805/0-
0, parcela št. 805, k.o. 
2605 – Koper, deležu 
do 1/1, 

- ID znak: 2605-804/3-
0, parcela št. 804/3, 
k.o. 2605 – Koper, 
deležu do 1/1. 

Vračilo v last in posest 
RS in v upravljanje 
Ministrstvu za 
izobraževanje, 
znanost in šport 
objekt Servitski 
samostan z 
naslednjimi 
nepremičninami:  

- ID znak: 2605-803/0-
0, parcela št. 803, k.o. 
2605 – Koper, deležu 
do 1/1, 

- ID znak: 2605-805/0-
0, parcela št. 805, k.o. 
2605 – Koper, deležu 
do 1/1, 

- ID znak: 2605-804/3-
0, parcela št. 804/3, 
k.o. 2605 – Koper, 
deležu do 1/1.  

Delno realizirano: 

UP je podala predlog  
vračila  v last in 
posest RS in v 
upravljanje Ministrstvu 
za izobraževanje, 
znanost in šport 
objekt Servitski 
samostan z 
naslednjimi 
nepremičninami:  

- ID znak: 2605-803/0-
0, parcela št. 803, k.o. 
2605 – Koper, deležu 
do 1/1, 

- ID znak: 2605-805/0-
0, parcela št. 805, k.o. 
2605 – Koper, deležu 
do 1/1, 

- ID znak: 2605-804/3-
0, parcela št. 804/3, 
k.o. 2605 – Koper, 
deležu do 1/1. 

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

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

Izvedene aktivnosti: 

- Podano soglasje 
upravnega odbora 
univerze k sklenitvi 
pogodbe za sveto-
vanje pri 
konceptualizaciji in 
zagonu investicije, 
svetovanje v postopku 
javnega naročanja za 
javno naročilo male 
vrednosti za izvedbo 
storitve 

- izdelave PZI  

-svetovanje v 
postopku JN za JN 
velikih vrednosti za 
izbor izvajalca za 
izvedbo investicijsko 
vzdrževalnih del  

-ter za svetovanje v 
postopku JN za JN 
male vrednosti za 
izvedbo storitve 

Načrtovane aktivnosti: 

- Izbor izvajalca 
skladno s podanim 
soglasjem upravnega 
odbora 

- januarja 2018 
odpiranje ponudb in 
izbor izdelovalca 
Elaborata presoje 
obstoječega 
materialno tehničnega 
stanja in potresne 
odpornosti objekta s 
smernicami za 
projektiranje in 
rekonstrukcijo objekta 

- izbor projektanta za 
pridobitev 
gradbenega 
dovoljenja (GD) 
rekonstrukcije 

-pridobitev GD 

-izbor izvajalca 

Realizirano: 

- izdelani projekti za 
pridobitev GD in PZI 
dokumentacija 

- na UE Koper oddana 
vloga za pridobitev 
GD 

 

Spodnje aktivnosti so 
v teku in bodo 
realizirane v letu 2019 

-pridobitev GD 

-izbor izvajalca GOI  
del 

-izvedba GOI del  

- nakup stanovanja v 
2. nadstropju 
kompleksa bivše št. v 
zasebni lasti, , 

 ID znak: del stavbe 
2605-2042-2 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2018 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2017 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2018 

Realizacija v letu 
2018 z obrazložitvijo 

razlik 

strokovnega nadzora 
nad izvedbo 
investicijsko 
vzdrževalnih del 

- povabilo k oddaji 
ponudb za naročilo 
izdelave Elaborata 
presoje obstoječega 
materialno tehničnega 
stanja in potresne 
odpornosti objekta s 
smernicami za 
projektiranje in 
rekonstrukcijo objekta 

gradbenih del 

-izvedba gradbenih 
del do oktobra 2018  

- nakup stanovanja v 
2. nadstropju 
kompleksa bivše št. v 
zasebni lasti, , ID 
znak: del stavbe 
2605-2042-2 

Investicijski projekt – 
Nakup prostorov za 
povečanje študentskih 
ležišč za potrebe UP 
ŠD  

Sprejet dokument 
identifikacije 
investicijskega 
projekta (DIIP) za 
investicijski projekt 
Nakup prostorov za 
povečanje študentskih 
ležišč za potrebe UP 
ŠD, oktober 2016. 

- izveden postopek 
pridobitve posojila, 
kredita nakupa in 
adaptacije objekta 
Luškega doma Prisoje 
za potrebe ŠD ter 
priprava pogodbe 

Pogodba predana v 
podpis lastniku 
luškega doma Prisoje, 
Luki Koper d.d. 
decembra 2017. V 
istem mesecu 
imenovan nov upravni 
odbor Luke Koper d.d. 

Januarja 2018 
pogodba čaka na 
podpis s strani 
novega upravnega 
odbora Luke Koper 
d.d. 

Realizirano: 

-podpisana je bila 
kupoprodajna 
pogodba, izveden 
nakup nepremičnine 
in prenos lastništva; 

-deloma so bila 
izvedena investicijsko 
vzdrževalna dela in 
nakup opreme 

 

Izvedba sanacije 
objekta Livade .1.0. 
po požaru z dne 
22.10.2017 

Naročilo izvedeniških 
poročil po požaru: 
poročilo nosilne 
konstrukcije, elektro in 
strojnih instalacij  

- Izdelava PZI 
dokumentacije za 
sanacijo 

- JNVV za izbor 
enotnega izvajalca 
sanacija objekta. 
Zaključek sanacije do 
01.09.2018 

Nerealizirano. 

Predvidena realizacija 
v letu 2019. 

Investicijski projekt – 
Nakup prostorov za 
potrebe dejavnosti UP 
FAMNIT na naslovu 
»Stara pošta«, 
Glagoljaška 8, Koper 

Upravni odbor UP 
sprejel DIIP za nakup 
objekta “Stara pošta” 
na Glagoljaški 8 v 
Kopru na svoji 7. 
dopisni seji z dne 9. 8. 
2017 – 11. 8. 2017.  

Namen nakupa 
objekta "Stara pošta” 
na Glagoljaški 8 v 
Kopru in opreme za 
izvajanje dejavnosti 
UP FAMNIT ter 
izvedba investicijsko – 
vzdrževalnih del na 
objektu, nakup februar 
2018, dela kasneje. 

Realizirano: 

- nakup objekta "Stara 
pošta"; 

Delno realizirano: 

-Izvedba investicijsko 
vzdrževalnih del na 
objektu in 
raziskovalne opreme  

Aktivnosti projekta 
InnoRenew CoE 

Investicijski  projekt – 
Aktivnosti projekta 
InnoRenew CoE 

Pridobitev projekta Pripravljena 
dokumentacija 

Projekt je pridobljen. 
Pogodba za 
nacionalni del 
financiranja projekta 
je v pripravi, ki pa ne 
vključuje sredstev za 
investicijske aktivnosti 
UP. Iz sredstev bo UP 
izvedla nabavo 
raziskovalne opreme. 

Realizirano. 

 

  



UP – LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018 68 

 

9. REALIZACIJA NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

9.1 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN 
 
Trenutno stanje, tako na področju javnih financ kot tudi na področju zasebnega sektorja, ne omogoča 
pospešitve investicijskih aktivnosti za reševanje prostorske problematike, zato UP v skladu z danimi 
finančnimi zmožnostmi državnega proračuna postopoma uresničuje zastavljene cilje glede 
zagotavljanja pogojev za svoje delovanje, ki bi bile primerljive z Univerzo v Ljubljani in z Univerzo v 
Mariboru. 
 
V ta namen je UP v letu 2018 izvedla nakup objekta "Stara pošta" v Kopru za potrebe UP FAMNIT 
namenjen za raziskovalno in pedagoško dejavnost.  
 
UP je pričela s postopki vračila objekta Servitski samostan v last in posest Republiki Slovenije in v 
upravljanje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.  
 
Na objektu Srednje tehniške šole Koper (STŠ) so se nadaljevale investicijske aktivnosti, ki so 
vključevale pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo javnega naročila 
za izbor izvajalca GOI del. 
 
Nadaljevale so se aktivnosti za dokončanje sanacije objekta Livade 1.0. v Univerzitetnem kampusu 
Livade v Izoli zaradi nastale gmotne škode po požaru z dne 22.10.2017.   
 
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – stavba Livade 1.0 
V 2016 je bilo za potrebe študijske in raziskovalne dejavnosti vzpostavljeno delovanje prvega objekta 
v UK Livade. Del prostorov, ki obsega tri kabinete in predavalnico, je ostalo neopremljenih, zato se je 
v letu 2017 načrtovalo izvedbo aktivnosti in postopkov za prilagoditev instalacij in nabavo potrebne 
opreme. V skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo se je sredstva za investicijo načrtovalo in 
zagotovilo iz kredita, najetega na podlagi Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, 
izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/2007 – uradno 
prečiščeno besedilo in št. 79/17). Dne 22. 10. 2017 je objekt Livade 1.0 v UK Livade doletel požar 
večjih razsežnosti, po tem datumu je objekt v fazi saniranja in neuporaben. UP je po požaru naročila 
izdelavo izvedeniških poročil: elektro in strojne instalacije ter izvedeniškega poročila stanja nosilne 
konstrukcije s predlogi za sanacijo objekta. V načrtu za leto 2018 je bila vrednost investicije ocenjena 
na 1.445.411,42 EUR. Na podlagi natančnejšega posnetka stanja in delno opravljene sanacije 
posledic požara, je bila ocena investicije popravljena na 3.089.466,16 EUR. Potekale so aktivnosti 
kako zagotoviti sredstva za obnovo oziroma dokončno sanacijo stavbe s strani zavarovalnice in MIZŠ 
v ustreznih deležih. 
 
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – objekt B 
Občinski svet občine Izola je 6. 7. 2017 sprejel sklep št. 478312/2017, s katerim je podal soglasje 
glede prenosa stavbne pravice na Innorenew CoE, in sicer na nepremičninah s parc. št. 2167/7, 
2167/9 in 2167/11 k.o. Izola (območje Univerzitetnega kampusa Livade) v delu, ki omogoča izgradnjo 
Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega 
okolja. 
 
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – študentski domovi 
UP še ni uspela pridobiti potrebno soglasje Elektra Primorske d.d. zaradi izgradnje nove 
transformatorske postaje za potrebe novogradnje študentskih domov in objekta B.  
Prav tako še ni vzpostavljena stvarna služnost za cesto na relaciji od parkirišča trgovine Spar do 
študentskih domov, ker se v Odloku o spremembi zazidalnega načrta Livade zahod za območje C 
študentski domovi navezujejo na povezovalno cesto B, ki pa ni zgrajena. Po dopolnitvi projektne 
dokumentacije se bo študentski dom navezoval na povezovalno cesto B preko parcel, ki so v lasti 
občine. Z Občino Izola je potrebno skleniti pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti za priključke na 
gospodarsko javno infrastrukturo v korist posameznega upravljavca komunalnih vodov.  
V letnem načrtu dela za 2018 je bilo načrtovano, da bo potrebno ponovno preveriti skladnost izdelane 
dokumentacije z zakonodajo ter v primeru skladnosti vložiti zahtevo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja na Upravno enoto Izola. Predpogoj za slednje je tudi sklenitev dogovora z Občino Izola za 
plačilo komunalnega prispevka po pridobitvi gradbenega dovoljenja, saj v tem trenutku UP ne 
razpolaga s finančnimi viri za plačilo le-tega. Ocenjena vrednost slednjega namreč znaša 690.000 
EUR. Zaradi nezadostnih finančnih sredstev v letu 2018 UP ni  nadaljevala z aktivnostmi v zvezi z 
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus - študentski domovi. Akutno problematiko pomanjkanja 
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študentskih ležišč je delno in začasno rešila z nakupom Luškega doma Prisoje 9 v Kopru s 
pripadajočim zemljiščem, parcelo s št. 467/2 k.o. Semedela.  
 
 
Ostali projekti investicijskega značaja 
 
Odplačilo obresti in glavnice dolgoročnega kredita za Rekonstrukcijo Armerije in Foresterije z 
novogradnjo prizidka ter novogradnja UP FTŠ Turistica 
Univerza na Primorskem je 12. 10. 2007 z Banko Koper d.d. (Banka Intesa Sanpaolo d.d.), Pristaniška 
14, Koper, sklenila Pogodbo o dolgoročnem kreditu št. 1478/07, s katero je bil UP odobren dolgoročni 
kredit v višini 2.845.694,00 EUR za financiranje investicij z dobo odplačila do 5. 9. 2033. Sredstva so 
bila namenjena za financiranje naslednjih investicij:  

‐ novogradnja UP FTŠ Turistice  65,72 %, 
‐ novogradnja UP FHŠ   25,85 % in  
‐ rekonstrukcija Armerije in Foresterije   8,43 %. 
V letu 2018 je bilo po amortizacijskem načrtu z dne 7. 1. 2016 Banki Intesa Sanpaolo d.d. potrebno 
nakazati sredstva v višini 142.284,70 EUR  Za odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2018 so bila s 
strani MIZŠ zagotovljena sredstva po Zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih 
za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07-Uradno prečiščeno 
besedilo) iz NRP projekta št. 3211-11-0072 – Odplačilo kreditov za investicije v VŠ in ŠD, proračunska 
postavka 49910 – Sredstva za odplačilo kreditov VŠ in ŠD - koncesije, konto 4133 – Tekoči transferi v 
javne zavode.  
 
NPR 3211-11-0072: Odplačilo obresti dolgoročnega kredita za dokončanje GOI del Objekta A na 
naslovu Livade 6 in nakup notranje pohištvene, laboratorijske in IKT opreme (stavba Livade 1.0 
v Univerzitetnem kampusu Livade) 
Univerza na Primorskem je 20. 1. 2015 sklenila kreditno pogodbo z Novo ljubljansko banko d.d. št. 
LD1433700027, s katero je bil UP odobren dolgoročni kredit do višine 3.590.400,00 EUR z dobo 
odplačila do 15. 6. 2020. Univerza na Primorskem je kredit črpala v znesku 2.938.163,13 EUR. V 
skladu z amortizacijskima načrtoma z dne 15. 12. 2015 in 3. 1. 2017 so bila s strani MIZŠ za odplačilo 
dolgoročnega kredita v letu 2018 zagotovljena sredstva v višini 608.020,25  EUR po Zakonu o dodatni 
koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni 
list RS, št. 24/07-Uradno prečiščeno besedilo) iz NRP projekta št. 3211-11-0072 – Odplačilo kreditov 
za investicije v VŠ in ŠD, proračunska postavka 49910 – Sredstva za odplačilo kreditov VŠ in ŠD – 
koncesije, konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode. 
 
3211-11-0072: Nakup objekta Prisoje 9, Koper  za potrebe študentskih namestitev 

Univerza na Primorskem je 24. 11. 2017 sklenila kreditno pogodbo z Unicredit bank d.d. št. K 
5785/2017, s katero je bil UP odobren dolgoročni kredit v znesku 2.800.000,00 EUR z dobo odplačila 
do 31. 3. 2025. Univerza je celoten odobreni znesek kredita črpala dne 6. 3. 2018. V letu 2018 je UP 
banki do konca leta 2018 plačala prvi obrok kredita v znesku 200.000 EUR in obresti skupaj s stroški 
odobritve kredita v višini 27.892,22 EUR. S strani MIZŠ je UP v letu 2018 dobila povrnjene stroške 
obresti in odobritve kredita v znesku 24.647,22 EUR, razlika med plačanimi in povrnjenimi stroški s 
strani MIZŠ znaša 3.245,00 EUR. Ker UP v letu 2018 ni uspela v celoti porabiti črpanega kredita za 
obnovo in zamenjavo dotrajane opreme na objektu v Prisojah, ni bilo mogoče upravičiti tudi zahtevka 
za povračilo plačila prvega obroka kredita s strani MIZŠ ter razlike med dejanskimi plačili po starem 
amortizacijskem načrtu. Zahtevek za plačilo prvega obroka kredita v višini 200.000 EUR bo na MIZŠ 
izdan v letu 2019, skupaj z zneskom obrokov kredita, ki ga bo UP plačala v skladu z amortizacijskim 
načrtom za leto 2019. Za odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2018 so bila s strani MIZŠ zagotovljena 
sredstva v višini 24.647,22 EUR po Zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za 
občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07-Uradno prečiščeno besedilo) iz 
NRP projekta št. 3211-11-0072 – Odplačilo kreditov za investicije v VŠ in ŠD, proračunska postavka 
49910 – Sredstva za odplačilo kreditov VŠ in ŠD – koncesije, konto 4133 – Tekoči transferi v javne 
zavode. 
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3211-11-0072:  Odplačilo obresti dolgoročnega kredita za rekonstrukcijo in obnovo bivše STŠ 
za potrebe UP FM, nakup opreme Livade, obnova stavbe na Cankarjeve 5 v Kopru po selitvi UP 
FM za potrebe UP PEF 
Univerza na Primorskem je 24. 11. 2017 sklenila kreditno pogodbo z Unicredit bank d.d. št. K 
5783/2017, s katero je bil UP odobren dolgoročni kredit v  višini 2.973.153,00 EUR z dobo odplačila 
do 31. 3. 2026. 
Ker v letu 2018 niso bili izpolnjeni pogoji za črpanje kredita, bo v skladu z amortizacijskim načrtom z 
dne 24. 11. 2018 potrebno v letu 2019 banki nakazati sredstva v višini 239.726,76 EUR. Za odplačilo 
dolgoročnega kredita so s strani MIZŠ zagotovljena sredstva po Zakonu o dodatni koncesijski dajatvi 
od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07-
Uradno prečiščeno besedilo) iz NRP projekta št. 3211-11-0072 – Odplačilo kreditov za investicije v VŠ 
in ŠD, proračunska postavka 49910 – Sredstva za odplačilo kreditov VŠ in ŠD – koncesije, konto 
4133 – Tekoči transferi v javne zavode. 
 
 

9.1.2 NAKUP ALI ODPRODAJA NEPREMIČNIN 
 
Stavba na naslovu Glagoljaška 8 v Kopru 
Načrti, vezani na nakup objekta »Stara pošta« na Glagoljaški 8 v Kopru so bili opredeljeni v Letnem 
programu dela UP za leto 2017. Nakup objekta »Stara pošta« na Glagoljaški 8 v Kopru je bil vključen 
v Srednjeročni načrt investicij Univerze na Primorskem 2012-2016. Upravni odbor Univerze na 
Primorskem je na svoji 11. redni seji dne 26. 11. 2012 s sklepom tudi potrdil in sprejel Dokument 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nakup objekta »Stara pošta« na Glagoljaški 8 v Kopru 
(št. 3703-01/2012 z dne 15. 10. 2012). Z načrtovanim nakupom je bilo predvideno zagotoviti prostore 
za pedagoško in raziskovalno dejavnost UP (za dejavnosti članice UP FAMNIT), in sicer s poroštvom 
iz naslova novega poroštvenega zakona, kar pa ni bilo realizirano. Upravni odbor Univerze na 
Primorskem je v nadaljnjih postopkih sprejel noveliran Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP), in sicer na svoji 7. dopisni seji (9. 8. 2017 - 11. 8. 2017), drugo novelacijo DIIP pa  na 19. redni 
seji 25. januarja 2018, ki je predvidevala odkup objekta »Stara pošta« iz namenskih sredstev MIZŠ.  
Prodajna pogodba (številka 7/31-4021-1/5) med UP in Pošto Slovenije d.o.o. je bila podpisana v 
mesecu aprilu 2018. Pogodbo št. C3330-18-459001 o financiranju nakupa objekta »Stara pošta« v 
letu 2018 in 2019 sta MIZŠ in UP podpisala meseca marca 2018, dodatek št. 1 k navedeni pogodbi pa 
v mesecu avgustu 2018. V skladu s 4. členom dodatka k pogodbi o financiranju nakupa stavbe je UP 
sprejela rebalans letnega programa dela, ki je bil pogoj za izplačilo dodatnih sredstev v letu 2018. 
Odkupna cena objekta je bila skladno s pogodbo 2.662.561,47 EUR. Za nakup objekta je MIZŠ v letu 
2018 namenilo skupaj 2.609.465,47 EUR proračunskih sredstev, od tega 1.500.000 EUR za plačilo 
prvega obroka kupnine in 1.109.465,47 EUR za delno plačilo drugega obroka kupnine. Razlika 
53.096,00 EUR bo plačana v letu 2019 iz prejetih sredstev MIZŠ. V letu 2018 se je pričelo s 
potrebnimi investicijsko vzdrževalnimi deli, ki niso predmet zgoraj navedenega kredita. 
 
Nakup stanovanja v sklopu kompleksa bivše STŠ v Kopru 
Za potrebe gostujočih profesorjev in gostov UP se je načrtoval nakup stanovanja v sklopu kompleksa 
bivše STŠ v Kopru, ID znak: del stavbe 2605-2042-2, na naslovu Koper, Izolska vrata 2A: Podatki iz 
portala E–prostor dne 27.01.2018: Uporabna površina dela stavbe (m2) 51,7; Površina dela stavbe 
(m2) 68,9; Številka etaže 3; Klet, shramba  0,70 m2; odprta terasa 10,20 m2; Odkup nepremičnine ni 
bil izveden.  
 
Stavba na naslovu Drevored 1. maja 9 v Izoli  
UP je prejela soglasje Vlade RS k brezplačnem prenosu nepremičnine – stavbe na naslovu 
Drevored1. 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 in ker so za obnovo le-tega potrebna znatna 
finančna sredstva, sta UP in Občini Izola sklenila dne 19.09.2017 pogodbo št. 185-70/17 o 
brezplačnem prenosu deleža nepremičnine v višini 99/100 iz UP na občino Izola. Občina Izola bo 
preknjižila vplačani komunalni prispevek za prenovo te zgradbe v višini 9.303,00 EUR v korist bodočih 
gradenj v Univerzitetnem kampusu Livade, za kar je Občinski svet Občine Izola že sprejel sklep. 
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Okrajno sodišče v Ljutomeru je dne 25.01.2018 sprejel sklep Dn 16680/2018 o prenosu lastniške 
pravice 99/100.   
 
Servitski samostan, Santorijeva 9, Koper 
UP je v letu 2018 pričela s postopki za vračilo nepremičnin znotraj kompleksa Servitskega samostana 
prejšnjemu lastniku, tj. Republiki Sloveniji. Servitski samostan je v zelo slabem stanju, zato je njegova 
prenova nujna. Na Republiko Slovenijo se prenašajo nepremičnine, ki so bile predmet pogodbe o 
brezplačnem prenosu leta 2011, in sicer:  

‐ stavbno zemljišče s parcelnimi št. 804/3, št. 803/0 in št. 805/0; vse k.o. Koper. Skupna površina 
zemljišč znaša 3.558,00 m2 ter   

‐ stavbe z ID 2605-1034-1 skupne površine 2.823,00 m2, 
razen nepremičnine št. 804/4, k.o. Koper z ID znakom 953214, v izmeri 24 m2, ki jo je UP leta 2017 v 
skladu s sklepom UO UP in soglasjem RS prodala.   
 
Poslovna stavba na naslovu Garibaldijeva ulica 1, Koper  
Skladno s Pogodbo o prenosu dejavnosti, sredstev in obveznosti, delovnih in drugih razmerij in pravic 
iz Univerze na Primorskem na Znanstveno-raziskovalno središče Koper se na RS prenese stavbno 
zemljišče s parcelno št. 721 k.o. Koper in stavba z ID 2605-723-1 in ID 2605-720-1. Mestna občina 
Koper je v letu 2016 podala soglasje k prenosu lastninske pravice, saj je bila vknjižena prepoved 
obremenitve in odtujitve ter spremembe objekt na parcelni št. 721 k.o. Koper brez soglasja Mestne 
občine Koper. Na dan 29.01.2018 je na zemljišču s parcelno številko 721 k.o. Koper kot lastnik 
vpisano Znanstveno - Raziskovalno središče Republike Slovenije Koper. 
 
 

9.2 NAKUP OPREME 
 
UP REKTORAT 
Na rektoratu UP je bila v letu 2018 kupljena naslednja oprema: 
računalniška in IKT oprema - strojna (osebni računalniki, monitorji, usmerjevalniki in omrežna stikala, 
nadomestni deli) v vrednosti 31.288,55 EUR, računalniška  oprema - programska in neopredmetena 
osnovna sredstva: patenti, licence, pravice (nadzorna-upravljavsko programska oprema za strokovne 
službe) v vrednosti 1.165,00 EUR, telefonija in mobilni telefoni v vrednosti 2.198,00 EUR, pohištvo in 
druga oprema za potrebe prostorov v Armeriji, Foresteriji in Pretorski palači UP v vrednosti 5.019,00 
EUR, knjige in drugi drobni inventar v vrednosti 1.194,00 EUR in pripomočki in druga osnovna oprema 
za čiščenje v vrednosti 755,00 EUR.  
 
UP FHŠ 
UP FHŠ je v letu 2018 načrtovala in realizirala nakup računalniške iz sredstev ARRS ter nakup 
drugega drobnega inventarja in knjig iz sredstev MIZŠ. 
V letu 2018 je UP FHŠ smo nabavil vso opremo, skladno z letnim načrtom 2018. Odstopanja navzgor 
nastajajo pri nakupu projektorjev za predavalnice, saj bi brez nakupa le-teh bil onemogočen študijski 
proces, ter pri računalniški opremi za potrebe na novo pridobljenih projektov. 
V letu 2018 je UP FHŠ kot donacijo prejela 50 rabljenih računalnikov, ki z manjšimi nadgradnjami 
zadostijo potrebam računalniške učilnice ter predavateljem. 
 
UP FM 
V letu 2018 je bila opravljena realizacija nakupa strojne računalniške opreme ter licenčne programske 
opreme v skupni vrednosti 15.868 EUR. Nakup, ki je bil financiran iz sredstev EU in sredstev ARRS, 
predstvalja le delno realizacijo, načrtovan je namreč bil v višini 33.000 EUR.  Opravljena je bila tudi 
realizacija nakupa šolskih učil in opreme učilnic, drugega pohištva in drugih osnovnih sredstev 
(realizacija v višini 13.436 EUR od planiranih 8.000 EUR). Opravljena je tudi realizacija nakupa knjig in 
drugega drobnega inventarja v skupni višini 102 EUR od planiranih 2.000 EUR, kar izkazuje delno 
realizacijo. 
 
UP FAMNIT 
UP FAMNIT je v letu 2018 načrtovala nakup opreme za izvajanje raziskovalne in pedagoške 
dejavnosti. Plan nakupa opreme je bil z vidika porabljenih sredstev realiziran le v manjši meri (303.156 
EUR oziroma 26% od planiranih sredstev), vendar predvsem zato, ker se bo večina že pričetih 
postopkov javnega naročanja v okviru Teaming projekta InnoRenew CoE, ki predstavlja glavnino 
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sredstev za opremo, zaključila v letu 2019. Skupna vrednost zagotovljenih sredstev za opremo iz 
projekta InnoRenew CoE je 3,5 milijona evrov do leta 2022.  
 
UP PEF 
UP PEF je v Letnem programu dela za leto 2018 načrtovala nabavo potrebne opreme iz lastnih virov 
ter iz sredstev dveh raziskovalnih projektov, saj namenskih proračunskih sredstev v ta namen ni bilo 
na razpolago. UP PEF je zato nabavila le nujno opremo, za katero so bila na razpolago sredstva. 
Nabava opreme, ki v letu 2018 zaradi omejenih virov ni bila realizirana, se bo izvedla v letu 2019. 

 
UP PEF je načrtovala, da bo v letu 2018 za potrebe študijskega procesa vseh študijskih programov 
izvedla nabavo učil, pripomočkov ter didaktičnih sredstev za področje naravoslovja, družboslovja, 
jezikov, umetnosti, glasbe in športa, saj se na ta način UP PEF prilagaja novostim ter postopoma 
posodablja zastarano in obrabljeno opremo. Potrebe po dodatnih nabavah se pojavljajo tudi zaradi 
izvajanja študija na dislociranih enotah fakultete, na katere je potrebno prevažati didaktična sredstva 
in druge pripomočke. Vrednost te opreme je bila ocenjena na 14.000,00 EUR, ki naj bi jih UP PEF 
zagotovila iz lastnih sredstev. UP PEF je od načrtovane nabave opreme dejansko nabavila le nekaj 
učil za področje geografije ter naprave za glasbeno ozvočenje za potrebe obeh zborov in 
instrumentalne skupine. Ozvočenje bo fakulteta uporabljala tudi ob izvedbi dogodkov in prireditev v 
lastni organizaciji. Vrednost te opreme je bila 1.470,64 EUR, sredstva pa so bila zagotovljena iz 
lastnih virov. 

 
V okviru nabav računalniške opreme je UP PEF načrtovala nabavo iz lastnih virov ter iz sredstev 
projektov Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM) in Inovativne 
in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih (IKT) in sicer delno 
zamenjavo PC postaj, nabavo večjih monitorjev za strokovne delavce in zmogljivejšo multifunkcijsko 
napravo, nabavo prenosnih računalnikov in programske opreme za visokošolske učitelje, računalniške 
opreme s posebnimi karakteristikami za potrebe Centra za umetnost in oblikovanje UP PEF, 
računalniška mrežna stikala ter nadgradnjo EDUROAM točk in razno IKT opremo. Skupna vrednost te 
opreme je bila ocenjena na 121.760,00 EUR. UP PEF načrtovane opreme ni nabavila v celoti. 
Nabavljena je bila le najnujnejša: mrežni računalniški stikali, multifunkcijska naprava, tiskalniki, 
prenosniki, PC in monitorji za potrebe pisarniškega poslovanja ter dela učiteljev po kabinetih. Iz 
sredstev dveh zgoraj navedenih projektov je bila nabavljena tudi različna IKT oprema, ki je namenjena 
izposoji študentom in zaposlenim, sodobna multiaktivna tabla ter programska oprema za področje 
raziskovanja. Skupna vrednost nabavljene opreme je znašala 44.007,76 EUR. 
 
UP PEF je v letu 2018 načrtovala nabavo laboratorijske opreme za potrebe naravoslovja v višini 
2.000,00 EUR. Dejansko so bile nabavljene le naprave za merjenje slanosti v višini 287,99 EUR. 
 
Za potrebe službene mobilne telefonije je UP PEF načrtovala zamenjavo dotrajanih in zastarelih 
mobilnih aparatov v vrednosti 1.159,00 EUR, ki jih upravičenci prejmejo na podlagi univerzitetnega 
pravilnika. Nabavljeno je bilo pet pametnih telefonov, štiri iz lastnih virov, eden iz sredstev 
raziskovalnega projekta Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih 
programih (IKT). Skupna vrednost realizirane nabave pa je znašala 1.065,29 EUR. 
 
V sklopu nabave pohištva in opreme je UP PEF v letu 2018 načrtovala zamenjavo klimatskih naprav, 
zatemnitvenih rolojev, termostatskih glav za radiatorje, pisarniških stolov, omar za glasbila, arhivskih 
polic, dokup opreme za reševanje, nekaj opreme za potrebe promocije in skupno rabo ter nakup 
določene opreme za potrebe projektov. Skupna vrednost te opreme je bila ocenjena na 21.080,00 
EUR. V letu 2018 je UP PEF iz lastnih sredstev in sredstev projektov nabavila le najnujnejšo opremo. 
Zamenjane so bile pokvarjene klimatske naprave v dveh predavalnicah, nabavljeno več pisarniških 
stolov in nekaj kosov pohištva za ureditev pisarniških prostorov, dva uničevalca dokumentov, dodatne 
kovinske police za potrebe arhiviranja, opremo za čiščenje prostorov ter nekaj avdio in video opreme 
za potrebe raziskovalnih projektov. Tudi pri tej postavki UP PEF ni presegla načrtovane vrednosti. 
Dejanska vrednost nabavljenega drugega pohištva in opreme je znašala 14.845,79 EUR. 
 
Za nabavo knjig za študente in učitelje ter nabavo drobnega inventarja je UP PEF v letu 2018 
načrtovala 7.500,00 EUR. Nabava je bila delno realizirana, njena vrednost pa je znašala 4.173,25 
EUR, ki jo je UP PEF pokrila iz lastnih sredstev in sredstev projektov. 
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UP FTŠ TURISTICA 
Od planiranih nabav, se zaradi omejenih sredstev ni uspelo nabaviti vsega. Ni se izvedlo predvsem 
nabave računalnikov in monitorjev ter omrežnega stikala za računalniško učilnico ter nadomestnih 
baterij za UPS (brezprekinitveno napajanje) strežnikov. Računalnika se je nabavilo 2 stacionarna za 
mednarodno pisarno in enega prenosnega iz sredstev projekta InoTeZ. Smo pa od UPUK pridobili 6 
računalnikov (all-in-one) za uporabnike knjižnice. Za eno od dveh velikih predavalnic (002) se je 
nabavilo načrtovani projektor, za katerega je bilo potrebno tudi ustrezno preprogramirati krmilni sistem 
v predavalnici, dodatno pa se je zaradi okvare v manjši predavalnici (204) nabavilo še enega manj 
zmogljivega in zaradi odpovedane žarnice (v predavalnici 308) še eno novo žarnico. Nabavilo se je 
tudi načrtovani zmogljiv videokonferenčni sistem, ki se ga je kupilo s sofinanciranjem fundacije La 
Fondation pour la Formation Hôteliere. V tem letu se je sklenilo tudi novo pogodbo za najem dveh 
fotokopirnih strojev, ker je obstoječa pogodba potekla. Na portalu za javno naročanje je bil uspešen 
obstoječi ponudnik, tako da so ostale na fakulteti iste naprave, kot pred tem. Pogodbo se je sklenilo le 
za 1 leto, ker je le do takrat veljaven okvirni sporazum za naročanje IKT opreme. Od ostalih nabav se 
je izvedlo še planiran nakup multifunkcijske naprave za potrebe dekana in licence Adobe Creative 
Cloud za potrebe rednega dela v službi za IKT. 
 
UP FVZ 
Skladno z navodili za pripravo LPD 2018 je UP FVZ nabavo opreme načrtovala izključno iz lastnih 
sredstev (cenik storitev). Na podlagi popisa potrebne opreme za nemoteno delovanje fakultete je bila 
načrtovana nabava učil, opreme, pohištva, računalnikov in literature. V letu 2018 je fakulteta nabavila 
opremo za izvajanje študijskega procesa in poslovanja fakultete (lutke za zdravstveno nego, EKG, 
oksimeter, roll-board, antropometrični set, kaliper, ravnotežna ploskev, licence, pohištvo, računalnike, 
študijsko literaturo). Skupaj je bilo za nabavo opreme in drobnega inventarja porabljenih 155.846 
EUR. 
 
UP IAM 
Za potrebe izvajanja znanstveno – raziskovalne in razvojne dejavnosti ter za izvajanje aktivnosti na 
projektih smo v letu 2018 kupili računalniško opremo (strojno in programsko), laboratorijsko opremo, 
mobilne telefone, pohištvo in drugo opremo v skupnem znesku 76.667,54 EUR. 
 
UP ŠD 
S ciljem zagotavljanja boljših bivalnih pogojev smo v letu 2018 kupili pralne in sušilne stroje za 
pralnice v vseh treh študentskih domovih, opremili skupne kuhinje v ŠD Prisoje z novimi aparati, po 
sobah zamenjali iztrošene oz. pokvarjene hladilnike, s novimi računalniki, tiskalniki in monitorji opremili 
vse tri recepcije ter s TV-jem avlo v ŠD Prisoje. Dokupljena je bila posteljnina, brisače in zložljive 
postelje. Dokupili smo nekaj strojev in opreme za potrebe vzdrževanja ter sesalnike za potrebe 
stanovalk in stanovalcev. Skupaj je bilo za nabavo opreme in drobnega inventarja porabljenih 21.911 
EUR. 
 
 

9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  
 
UP REKTORAT 
Na rektoratu smo v letu 2018 izvedli investicijsko vzdrževalna dela:  
Sanacija oken v Armeriji in Foresteriji v vrednosti 16.748,90 EUR, Sanacija  mehanizma za 
avtomatsko odpiranje vrat (Armerija)  s senzorji v vrednosti 679,11 EUR,  Projekt in monitoring 
hidrološke sanacije zgradbe na UP FHŠ v vrednosti 76.977,94 EUR, Postavitev ograje za preprečitev 
dostopa do atrija Titov trg 4 in 5 v vrednosti 7.603,15 EUR, GOI dela in priprava dokumentacije 
(storitve investicijskega in svetovalnega inženiringa za izvedbo potrebnih postopkov prenove objekta 
"Stara pošta" na Glagoljaški 8 v Kopru) v vrednosti 69.032,70 EUR in predelavo vrat v predavalnici 3 
UP FVZ zaradi zagotavljanja požarne varnosti v vrednosti 2.694,99 EUR. 
 
UP FAMNIT 
UP FAMNIT je v poletnih mesecih preteklega leta izvedla investicijsko vzdrževalna dela (IVD) na 
objektu »Stara pošta« na Glagoljaški ulici 8 v Kopru (glej točko 8.1.2), in sicer je za potrebe 
izobraževalne in raziskovalne dejavnosti uredila prostore v 1. in 2. nadstropju objekta. IVD dela so bila 
financirana iz presežka preteklih let.  
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UP PEF 
Sanacija talnih oblog v predavalnicah: že v letu 2017 je UP PEF zaradi dotrajanosti in uničenosti talnih 
oblog po predavalnicah pričela z deli za sanacijo talnih oblog v predavalnicah prvega nadstropja, leto 
prej pa v predavalnicah drugega nadstropja. V letu 2018 je fakulteta s sanacijo nadaljevala v obeh 
glasbenih predavalnicah ter dveh predavalnicah v pritličju. V eni od predavalnic v pritličju je bilo 
potrebno poleg celovite zamenjave talne obloge zamenjati tudi radiatorja za centralno kurjavo ter 
dodatno sanirati območje ob zasilnem izhodu iz stave. Zaradi izvedbe dodatnih nepredvidenih del je 
bila dejanska vrednost izvedenih del višja od načrtovane in je znašala 10.259,96 EUR, ki jih je UP 
PEF zagotovila iz lastnih sredstev. 
 
UP ŠD 
V letu 2018 so bila v UP Študentskih domovih v sklopu investicijsko vzdrževalnih del v ŠD Koper 
zamenjana okna v štiri posteljnih apartmajih, vključno z zamenjavo okroglih oken.   
V ŠD Portorož je se vzpostavil sistem nadzora uporabe pralnice, sanirali sta se dve kopalnici, 
zamenjala so se vsa zunanja vrata v pritličju B trakta,  
V ŠD Prisoje so se okna vseh sob, stopnišča in prostora uprave opremila s komarniki in senčili, uredil 
se je prostor za pralnico, za internet se je ožičilo še 5. nadstropje in se postavilo nove antene za 
brezžični internet. Na stopnišču so se kopelit stekla zamenjala s sodobnimi, energetsko učinkovitimi 
okni. Zaradi varnosti je bil vzpostavljen sistem kontrole dostopa in videonadzor. Že takoj ob prevzemu 
objekta se je pričelo z postopnim izvajanjem slikopleskarskih del, tako da so bile sanirane in 
popleskane stene v vseh sobah, hodnikih in skupnih prostorih. Skupaj je bilo za investicijsko 
vzdrževalna dela porabljenih 82.770,77 EUR, od tega iz tržnih sredstev 11.449 EUR. 
 
 

9.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI 
 
UP REKTORAT 
Na rektoratu UP smo imeli v letu 2018 v najemu naslednje nepremičnine: 
Parkirišča v vrednosti 2.610,00 EUR in stanovanje v vrednosti 3.600.00 EUR.  
 
UP FHŠ 
UP FHŠ je v letu 2018 imela v najemu prostor za namen delovanja Inštituta za arheologijo in 
dediščino (IAD UP FHŠ), in sicer iz tržnih sredstev inštituta. 
 
UP FM 
UP FM ima najet prostor v Kopru, Trg Brolo 12, in sicer zaradi nemotene izvedbe pedagoškega 
procesa. Ko se bo UP FM preselila v nove prostore nekdanje Srednje tehnične šole Koper, ne bo več 
potreb po najemu teh prostorov. Pogodba, ki preneha veljati 31. 12. 2020, bo morala biti bodisi 
razvezana bodisi bo prostore uporabljala katera članica UP ali rektorat UP. UP FM naj bi se v skladi z 
novelacijo investicijskega programa sanacije nekdanje STŠ Koper preselila v nove prostore 
predvidoma z študijskim letom 2019/2020. Tako ocenjujemo, da bo realizacija iz vidika nepremičnin, 
najemov realizirana v letu 2019. 
UP FM ima najete prostore tudi v Celju, Ljubljanska cesta 5a, 3000 Celje. Pogodba se uporablja do  1. 
5. 2020, kar pomeni, da smo 1. 5. 2018 stopili v zadnje dvoletno obdobje. Na podlagi odločitev Senata 
UP Fakulteta za management v ŠS Celje ne razpisuje več prostih mest za vpis v dodiplomske in 
podiplomske študijske programe, redni študij, torej bo skladno z zakonodajo v najetih prostorih 
zagotovila že vpisanim študentom študij pod pogoji, ki jim jih je zagotovila ob vpisu. 
V Škofji Loki plačuje UP FM najemnino v okviru pogodbe o sodelovanju pri organizaciji študijskega 
središča UP FM v Škofji Loki. Ker tudi v tem študijskem središču UP FM ne bo več razpisovala novih 
vpisnih mest v dodiplomske in podiplomske študijske programe, redni študij, se sodelovanje z Ljudsko 
univerzo Škofja Loka zaključuje.  
 
UP FAMNIT 
UP FAMNIT je v letu 2018 bistveno znižala stroške za najemnine – v programu dela za leto 2018 smo 
za najemnine načrtovali 153.221,00 EUR, realizirali pa smo 112.264,00 EUR, kar sicer še vedno 
predstavlja veliko finančno breme za fakulteto. Razlog za znižanje stroškov najema v letu 2018 je 
odkup objekta »Stara pošta«, ki ga je UP realizirala s prodajno pogodbo z dne 6.4.2018 (glej tudi 
točko 8.1.2). Poleg stroškov same najemnine za »Staro pošto«, smo lahko s pridobitvijo novih 
prostorov prekinili tudi najemno pogodbo za prostore v Dijaškem in študentskem domu v Kopru. 
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Podrobnejši podatki o realizaciji najemov v letu 2018 so navedeni v tabeli Poročilo o izvajanju načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018.  
UP FAMNIT v študijskem letu 2018/19 uporablja približno 3.800 m2, s prihodnjim študijskim letom, ko 
naj bi bila zaključena tudi sanacija objekta Livade 1.0 v Univerzitetnem kampusu Livade, pa bo 
fakulteta uporabljala približno 4.500 m2. V študijskem letu 2018/19 fakulteta ne plačuje najemnin za 
približno tretjino prostorov, v katerih deluje, ob ponovni vzpostavitvi uporabe objekta Livade 1.0 v 
Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli pa se bo delež najetih prostorov še znižal (na okrog četrtino 
prostorov, ki jih uporablja fakulteta). 
Za dolgoročno ureditev prostorih razmer fakultete bi morala biti realizirana še dva cilja, in sicer odkup 
preostalega dela stavbe na Kettejevi 1 v Kopru (1. in 2. nadstropje) ter, bistveno za kakovost 
pedagoškega in raziskovalnega dela, zaključek sanacije objekta Livade 1.0 v Univerzitetnem kampusu 
Livade v Izoli. Z realizacijo navedenih ciljev bi bili zagotovljeni prostori za nadaljnji razvoj na področju 
študijske in raziskovalne dejavnosti fakultete za dolgoročno obdobje. 
 
UP FTŠ TURISTICA 
UP FTŠ Turistica za izvajanje rednega študija ne najema prostorov, saj ima lastno zgradbo v 
Portorožu, na naslovu Obala 11a, nepremičnina je vodena v knjigah rektorata UP. Kvadratura 
zaenkrat ustreza in ni potrebe po dodatnem najemu prostorov za izvajanje rednega študija. 
UP FTŠ Turistica je s 1. oktobrom 2018, za potrebe izvajanja izrednega študija v Ljubljani, za 1 leto 
(do 30.9.2019) podaljšala pogodbo o najemu prostorov v Socialnem inkubatorju Študentskega 
kampusa ŠOU, na naslovu Pivovarniška ulica 6 v Ljubljani. 
 
UP FVZ 
V letu 2018 je UP FVZ z namenom izvedbe pedagoško-raziskovalnega dela krila stroške najema 
dodatnih učilnic na Srednji šoli Izola in računalniške učilnice v Novi Gorici, najema atletskega stadiona 
in bazena ter večnamenske dvorane. Strošek najema navedenih lokacij je krit iz študijskih sredstev. 
 
UP IAM 
UP IAM nima lastnih zemljišč, lastnih stavb ali delov stavb. Delo poteka v več najetih prostorih in v 
prostorih, ki so v lasti UP in v (so)uporabi UP IAM. 
V letu 2015 je namreč UP IAM pridobil dva pomembna prostora, ki sta izboljšala razmere za 
raziskovanje in delo, za obe stavbi pa je projekt že od same gradnje/obnove (in nato vzdrževanja) 
voden na rektoratu UP. Ena lokacija je objekt Livade 1.0 v Univerzitetnem kampusu Livade, druga 
lokacija pa je pritličje objekta Galeb (na Kettejevi 1 v Kopru), kjer smo s sredstvi SVRK in 
Kohezijskega sklada izpeljali projekt »Nakup in obnova pritličja objekta Galeb – raziskovalna 
dejavnost UP IAM – UP FAMNIT.«  
Težava, s katero se je UP IAM soočil v novembru 2017 je bil požar v Univerzitetnem kampusu Livade, 
ki sicer ni povzročil hujše škode na opremi, bile pa so potrebne selitve in nove inštalacije dražje 
opreme. Glede na to, da je bilo možno opremo namestiti v stavbi »Galeb« v Kopru, dodatnih stroškov 
z najemi ni bilo. 
 
UP ŠD 
V letu 2018 so imeli UP ŠD še naprej v najemu poslovna apartmaja 101 in 104 v objektu Čebelnjak, 
Ankaranska 7, Koper. V obeh apartmajih so izvajali  tako javno službo kot  tržno dejavnost. 
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10. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
Računovodsko poročilo UP je pripravljeno za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 in združuje 
računovodska poročila in izkaze članic in rektorata UP. 

Tabela 43: Pregled prihodkov, odhodkov in poslovnega izida po dejavnostih po načelu bilančnega toka (pred 
obdavčitvijo - v EUR) 

 

Prihodki v 
letu 2018 

Odhodki v 
letu 2018 

Presežek 
prihodkov/ 
odhodkov 

Prihodki v 
letu 2017 

Odhodki v 
letu 2017 

Presežek 
prihodkov/ 
odhodkov 

Prihodki 
Indeks 
18/17 

Odhodki 
Indeks 
18/17 

Izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po 
načelu obračunskega toka 

26.009.193 24.875.168 1.134.025 24.087.990 23.240.949 847.041 107,98 107,03 

Izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti-javna 
služba 

25.171.542 24.184.027 987.515 23.356.024 22.579.728 776.296 107,77 107,11 

Izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti-tržna 
dejavnost 

837.651 691.141 146.510 731.966 661.221 70.745 114,44 104,53 

 
UP je v koledarskem letu 2018 realizirala 26.009.193 EUR celotnih prihodkov, kar je za 7,98 % več kot 
v predhodnem letu. Največji delež prihodkov UP predstavljajo prihodki iz naslova izvajanja javne 
službe in sicer 25.171.542 EUR, kar znaša 96,77 % vseh prihodkov, medtem ko prihodki iz naslova 
tržne dejavnosti znašajo 837.651 EUR, kar predstavlja 3,23 % vseh prihodkov.  
 
Celotni odhodki so v letu 2018 znašali 24.875.168 EUR, kar je za 7,03 % več kot v predhodnem letu. 
Odhodki iz naslova izvajanja javne službe so znašali 24.184.027 EUR, odhodki iz naslova tržne 
dejavnosti pa 691.141 EUR. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 1.134.025 EUR, od tega znaša presežek prihodkov nad 
odhodki javne službe 987.515 EUR, presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti pa 146.510 
EUR. Dosežen izid je višji glede na leto 2017, ko je UP evidentirala 847.041 EUR presežka prihodkov 
nad odhodki pred obdavčitvijo. Boljši poslovni izid je posledica višjih proračunskih sredstev in 
nadaljnjega izvajanja varčevalnih ukrepov na celotni UP. 
 
Vse  članice UP, razen  rektorata so v letu 2018 poslovale s presežkom prihodkov nad odhodki. 
Presežek odhodkov nad prihodki na rektoratu pa je posledica plačila zamudnih obresti v zvezi s tožbo 
št. VIII Pg 2467/2014, vezano na vračilo sredstev za investicijo v Livadah.  

Tabela 44: Pregled prihodkov, odhodkov in poslovnega izida po dejavnostih po načelu denarnega toka (v EUR)  

 
Prihodki v 
letu 2018 

Odhodki v 
letu 2018 

Presežek 
prihodkov 

/ 
odhodkov 

Prihodki v 
letu 2017 

Odhodki v 
letu 2017 

Presežek 
prihodkov 

/ 
odhodkov 

Prihodki / 
indeks 
18/17 

Odhodki / 
indeks 
18/17 

Izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov 

31.591.562 31.560.775 30.787 27.620.693 23.706.066 3.914.627 114,38 133,13 

 
Prihodki po načelu denarnega toka so v letu 2018 znašali 31.591.562 EUR in so bili višji za 14,38 % 
od predhodnega leta, odhodki pa so znašali 31.560.775 EUR in so bili višji za 33,13 % od 
predhodnega leta. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 30.787 EUR in je predvsem posledica zamika med prejetimi in 
porabljenimi sredstvi. Presežek odhodkov iz naslova izvajanja javne službe je evidentiran v višini 
50.678 EUR, presežek prihodkov iz tržne dejavnosti pa v višini 81.465 EUR.  
 
Sredstva MIZŠ po Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov niso 
zadostovala za finančno vzdržno izvajanje študijske dejavnosti. Primanjkljaj na študijski dejavnosti 
znaša 613.111 EUR in je višji od primanjkljaja iz leta 2017, ko je znašal 330.770 EUR, kar je 
predvsem posledica višjih stroškov dela in materialnih stroškov za izvajanje študijske dejavnosti. UP je 
v letu 2018 prejela po Uredbi 15.762.227 EUR, kar je za 3,07 % več kot predhodno leto, ko je UP po 
uredbi prejela 15.016.515 EUR.  
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Članici UP FM in UP FHŠ sta se v letu 2018 soočali z likvidnostnimi težavami, zato sta prejemali 
interna posojila UP v skladu z določili internega pravilnika o upravljanju likvidnosti na podračunih UP. 
Obveznosti do zaposlenih so vse članice UP redno poravnavale, kljub likvidnostnim težavam sta 
članici UP FM in UP FHŠ v letu 2018 redno poravnavali obveznosti do dobaviteljev.  
 
Zaradi neusklajenosti prilivov in odlivov EU sredstev se je članica UP FM dodatno kratkoročno 
zadolžila pri Novi KBM, d.d., in sicer po pogodbi za financiranje projekta I-BLUE, v višini 25.930 EUR,  
UP pa se je dolgoročno zadolžila pri Unicredit bank za najeli kredit v višini 2.800.000 EUR za 
financiranje investicije za nakup študentskega doma v Prisojah.  
 
 

10.1 RAČUNOVODSKE USMERITVE 
 
 

10.1.1 Načela sestavljanja računovodskih izkazov 
 
UP je ena pravna oseba, ki jo sestavljajo članice in rektorat. UP je uvrščena med javne zavode in 
posredne proračunske uporabnike. Vsaka članica UP in rektorat UP so pripravili lastna računovodska 
poročila z vsemi predpisanimi obrazci. Strokovne službe rektorata UP so na osnovi prejetih poročil 
članic pripravile zbirne računovodske izkaze in računovodsko poročilo za poslovno leto, ki je enako 
koledarskemu letu. Pri sestavljanju računovodskih izkazov sta bili upoštevani temeljni računovodski 
predpostavki časovne neomejenost delovanja in upoštevanja nastanka poslovnega dogodka. 
 
 

10.1.2 Zakonska in druga pravna podlaga za sestavo računovodskih izkazov  
 
Pri pripravi računovodskega poročila so  bili upoštevani: 

‐ Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
109/12, 85/14,75/16, 61/17-ZUPŠ in 65/17); 

‐ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP,96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

‐ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE),  
‐ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 71/17, 

13/18-ZJF-H, 83/18) 
‐ Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17); 
‐ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),  

‐ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.), 
104/10, 104/11 in 86/16),  

‐ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov 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 enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),  

‐ Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni 
list RS, št. 86/16 in 26/17),  

‐ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16, 
84/16, 75/17 in 82/18) 

‐ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni 
list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 
100/15  75/17 in 82/18), 

‐ Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 
67/08, 85/11,17/15, 9/17, 26/17 in 8/19 )  

‐ Navodila MIZŠ  za pripravo letnega poročila štev. 410-1/2019-1 z dne 04.02.2019.  
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Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, pojasnila k obema 
računovodskima izkazoma in posebni del finančnega poročila. Pojasnila k izkazom obsegajo obvezne 
priloge k računovodskim izkazom ter računovodske informacije.  
 
Obvezne priloge pri bilanci stanja so: 
‐ stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in 
‐ stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
 
Obvezne priloge pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov pa: 

‐ izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
‐ izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
‐ izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in 
‐ izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
 
 

10.1.3 Vrednotenje računovodskih kategorij 
 
Skladno z zakonodajo se izkazujejo prihodki po načelu fakturirane realizacije oz. po nastanku 
poslovnega dogodka. Prihodki se v poslovnih knjigah evidentirajo po vrstah dejavnosti na podlagi 
izstavljenih računov ali zahtevkov.  
Odhodki se izkazujejo po načelu nastanka poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki se razčlenjujejo 
po kontnem načrtu za določene proračunske uporabnike. Zaradi zagotavljanja podatkov o 
javnofinančnih prihodkih in odhodkih so prihodki in drugi prejemki oz. odhodki in drugi izdatki izkazani 
tudi po načelu denarnega toka.  
Podatki se izkazujejo po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih, ločeno za tisti del poslovanja, ki se 
nanaša na dejavnost  javne službe in del poslovanja, ki se nanaša na tržno dejavnost.  
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavni vrednosti. Stroški obresti 
se v nabavno vrednost sredstev ne vključujejo. Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega 
časovnega amortiziranja in po predpisanih amortizacijskih stopnjah.  
Terjatve in obveznosti se evidentirajo v poslovne knjige ob njihovem nastanku. V posameznih izkazih 
članic UP se izkazujejo tudi terjatve in obveznosti iz internih razmerij, ki so v skupnih izkazih UP 
izločene.  
Prosta denarna sredstva članic se deponirajo pri enotnem zakladniškem računu oz. se namenijo za 
interna likvidnostna posojila v skladu z določbami Pravilnika o upravljanju likvidnosti na podračunih 
UP. V izkazih so prikazane kot interne terjatve/obveznosti do rektorata/članic.  
Zaloge se vrednotijo po neposrednih proizvajalnih stroških. Vrednotenje porabe zalog se izvede po 
FIFO metodi.   
 
 

10.1.4 Davčni status članice  
 
Univerza je ena pravna oseba in je kot pravna oseba zavezanec za davek na dodano vrednost in za 
davek od dohodkov pravnih oseb. Rektorat in članice univerze poslujejo z enotno davčno številko 
univerze in predstavljajo univerzo kot celoto. 
 
 

10.1.5 Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne 
službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev  
 
Pristojno ministrstvo ni določilo sodil za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe 
in odhodke za izvajanje tržne dejavnosti, zato se podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah 
dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotavljajo na podlagi sodil, ki so jih pripravile članice 
UP, upoštevajoč dopis ministrstva št. 007-227201172 z dne 31. 8. 2011 in interno navodilo UP. 
Prihodke iz naslova javne službe UP pridobiva na podlagi ustreznih zakonov (Zakon o visokem 
šolstvu, Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti) z izvajanjem naslednjih dejavnosti: 
 
osnovna dejavnost: 
- izobraževanje po akreditiranih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,  
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- znanstveno-raziskovalno delo in umetniško delo ter delo povezano z razvojem strok in izvajanjem 
študijskih programov; 

 
dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo v visokem šolstvu: 
- spremljanje in spodbujanje kakovosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega 

in drugega strokovnega dela, 
- visokošolska prijavna in vpisna služba, 
- študentski domovi, 
- štipendiranje, 
- mednarodno sodelovanje, 
- mobilnost študentov in osebja, 
- obštudijske dejavnosti študentov, 
- razvoj informacijskih sistemov, 
- razvoj študija na daljavo, 
- knjižnična dejavnost, 
- druge dejavnosti določene s statutom UP. 
 
UP razporeja na tržno dejavnost prihodke, ki jih glede na vir pridobiva na trgu od gospodarskih 
subjektov in fizičnih oseb kot sledi:  
- prihodki od prodaje raziskovalnih, izobraževalnih in svetovalnih storitev na trgu (svetovanja, 

seminarji, strokovna mnenja, meritve, drugo), 
- tržni projekti, 
- založniška dejavnost,  
- prodaja blaga na trgu (lastni izdelki, izdelki z logotipom UP, drugo), 
- drugi prihodki tržne dejavnosti (oddajanje premičnin in nepremičnin v najem ali uporabo, drugo). 
 
UP spremlja in evidentira prihodke in neposredne stroške za vsako dejavnost posebej. Za 
razporeditev posrednih in splošnih stroškov na javno službo in tržno dejavnost pa članice UP in 
rektorat UP na podlagi izkustev in poznavanja svojega poslovanja, določijo svoja sodila. 
Na UP so bila v letu 2018 uporabljena naslednja sodila: 
- število zaposlenih (ure, deleži) izraženo v FTE po posameznih dejavnostih, 
- delež neposrednih stroškov (metoda direktnih stroškov), 
- število zasedenih ležišč v ŠD po vrstah dejavnosti,  
- število študentov po stopnjah in programih, 
- v primeru, da tržni prihodki članice oz. rektorata znašajo manj kot 1 % vseh prihodkov, se je kot 

sodilo uporabilo razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne 
službe in tržnimi prihodki.  

 
 

10.2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
 

10.2.1 Bilanca stanja 
 
Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev UP na dan 31. 12. 2018. 
Sredstva in viri sredstev, izkazani v bilanci stanja, so inventurno usklajeni. Odprte medsebojne terjatve 
in obveznosti, ki nastajajo z internim poslovanjem znotraj univerze, so iz bilance stanja izločene 
(priloga 1: Bilanca stanja UP na dan 31. 12. 2018). 

Tabela 45: Prikaz določenih podatkov iz bilance stanja UP na dan 31. 12. 2018 

v EUR 
Zap. 
št. 

Naziv 2018 2017 Indeks 18/17 

  SREDSTVA       

A 
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 

41.910.370 37.496.912 111,80 

B KRATKOROČNA SREDSTVA 19.755.645 12.346.541 160,00 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 394.934 486.327 81,20 

14 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta 

3.837.242 1.715.363 223,70 

19 Aktivne časovne razmejitve 1.553.347 808.383 192,20 
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Zap. 
št. 

Naziv 2018 2017 Indeks 18/17 

  SREDSTVA       

C ZALOGE 79.106 76.544 103,30 

  AKTIVA SKUPAJ 61.745.121 49.919.997 123,70 

  AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 6.401.756 5.979.143 107,10 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV       

D KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ. 17.302.394 9.387.513 184,30 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 924.377 808.699 114,30 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 2.487.922 2.509.640 99,10 

29 Pasivne časovne razmejitve 3.984.036 4.238.957 94,00 

E LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  44.442.727 40.532.484 109,60 

92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 756.323 635.256 119,10 

93 Dolgoročne rezervacije 508.791 0   

9412 Presežek prihodkov nad odhodki 1.278.293 409.831 311,90 

9413 Presežek odhodkov nad prihodki 0 0   

  PASIVA SKUPAJ 61.745.121 49.919.997 123,70 

  PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 6.401.756 5.979.143 107,10 

 
Sredstva UP znašajo 61.745.121 EUR  in so se v primerjavi s predhodnim letom povečala za 23.70 %. 
UP je na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz 
naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (Ur. list RS, št. 
29/06), pridobila tri dolgoročne kredite: prvega leta 2007 v višini 2.845.694 EUR za UP FTŠ, Armerijo 
in Foresterijo v Kopru in drugega leta 2015 v višini 2.938.163 EUR za Univerzitetni kampus Livade v 
Izoli, ter tretjega v letu 2018 za nakup študentskega doma v Livadah, v višini 2.800.000 EUR. 
Obveznost države do UP iz naslova odplačila obeh kreditov je izkazana v zunaj bilančnih evidencah, v 
poslovnih knjigah pa se evidentirajo prejeta sredstva za odplačilo zapadlih anuitet kredita. Na izven 
bilančnih postavkah so evidentirana sredstva in obveznosti v višini 6.401.756 EUR, poleg zgoraj 
navedenih obveznosti do države se razlika nanaša na prejete bančne garancije za investicije in na 
zahtevke iz naslova tožb.  
 
Obveznosti do virov sredstev znašajo 61.745.121 EUR, od tega znašajo kratkoročne obveznosti in 
pasivne časovne razmejitve 17.302.394 EUR, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa 44.442.727 EUR. 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se povečali za 9,6 %. 
 
Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki (tekoče leto in pretekla leta) znaša 1.278.293 EUR. V 
letu 2018 je UP izkazovala 409.831 EUR presežka odhodkov nad prihodki, ki se je zmanjšal za 
porabo presežka za nakup opreme in IVD, po sklepu UO v višini – 224.291 EUR in povečal za nov 
presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2018, v višini 1.092.753 EUR. Tako znaša skupni presežek 
prihodkov nad odhodki za celotno UP na dan 31. 12. 2018, ki je prikazan v bilanci stanja, 1.278.293 
EUR. 

Tabela 46: Kazalci bilance stanja 

Kazalec AOP 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev (v %) AOP 003/002*100 79,11 76,27 

Stopnja odpisanosti nepremičnin (v %) AOP 005/004*100 16,69 16,53 

Stopnja odpisanosti opreme (v %) AOP 007/006*100 77,77 78,07 

Delež nepremičnin v sredstvih (v %) AOP 004-005/032*100 62,53 69,01 

Delež opreme v sredstvih (v %) AOP 006-007/032*100 4,35 5,04 

Indeks kratkoročnih obveznosti na kratkoročna sredstva   AOP 034/012*100 87,58 76,03 

Delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih AOP 043/034*100 0,23 0,45 

 
Kot je razvidno iz tabele 46, je stopnja odpisanosti opreme, ki jo UP uporablja za opravljanje svoje 
dejavnosti, v letu 2018 znašala 77,77 %, kar je za 0,30 indeksnih točk manj kot v predhodnem letu, 
stopnja odpisanosti neopredmetenih sredstev pa znaša 79,11 %, kar je za 2,84 indeksnih točk več kot 
v letu 2017.  
 
Iz navedenih kazalcev je razvidno, da se je povečal delež kratkoročnih obveznosti na kratkoročna 
sredstva v primerjavi z letom 2017, delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih pa 
se zmanjšal. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev se je zaradi amortiziranja povečala, ker pa smo v 
letu 2018 uspeli nabaviti nekaj nujne opreme, se je ta stopnja v primerjavi z lanskim letom 
malenkostno zvišala. Iz stopnje odpisanosti je razvidno, da imamo na UP dokaj zastarelo opremo, saj 
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je skoraj vsa ostala oprema v celoti odpisana, razen opreme v novem objektu UK Livade in novo 
kupljene opreme v novem ŠD Prisoje. Stopnja odpisanosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim 
letom zmanjšala zaradi nakupa ŠD Prisoje.   
 
 
10.2.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju  
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva  
 
Med neopredmetenimi sredstvi UP izkazuje licence za računalniške programe, katerih zneski za 
pridobitev so razmeroma veliki in jih ob nabavi ni mogoče obravnavati kot odhodek. Knjigovodska 
vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2018 znaša 131.164 EUR in je nižja od 
knjigovodske vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2017 za 18,18 %. 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
V okviru opredmetenih osnovnih sredstev UP prikazujemo v bilanci stanja osnovna sredstva v skupni 
višini 41.298.014 EUR, kar je za 11,72 % več kot predhodno leto (priloga 2: Stanje in gibanje 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 2018) in je posledica 
nakupa študentskega doma v Prisojah in nakupa objekta "Stara pošta" za potrebe članice FAMNIT. 

Tabela 47: Opredmetena osnovna sredstva (v EUR) 

  31. 12. 2018 Struktura 31. 12. 2017 Struktura 

Opredmetena osnovna sredstva 41.298.014 100,00% 36.964.834 100,00% 

Nepremičnine 38.609.132 93,48% 34.447.993 91,15% 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 2.688.882 6,52% 2.516.841 8,85% 

 
Ob popisu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev so inventurne komisije članic UP 
predlagale v odpis določena osnovna sredstva zaradi poškodovanosti, dotrajanosti oziroma 
tehnološke zastarelosti. Največ odpisov se je nanašalo na opremo, ki je bila poškodovanja v požaru v 
UK Livade in za katero se je ugotovilo, da se je ne da več popraviti. Nabavna vrednost vseh odpisanih 
osnovnih sredstev v letu 2018 znaša 647.041 EUR, odpisana vrednost znaša 515.824 EUR, 
knjigovodska vrednost pa znaša 131.217 EUR.  

Tabela 48: Odpisana in izločena osnovna sredstva po članicah 

V EUR 

Članica Nabavna vrednost Popravek vrednosti 
Knjigovodska vrednost na 

dan 31. 12. 2018 

UP REKTORAT 507.497,81 377.172,60 130.325,21 

UP FHŠ 10.374,72 10.221,57 153,15 

UP FM 41.696,24 41.696,24  0,00 

UP FAMNIT 16.712,82 16.712,82 0,00 

UP PEF 7.840,27 7.840,27 0,00 

UP FTŠ - TURISTICA 0,00 0,00 0,00 

UP FVZ 33.348,12 33.348,12  0,00 

UP IAM 29.571,16 28.832,16 739,00 

UP ŠD 0,00 0,00 0,00 

Skupaj 647.041,14 515.823,78 131.217,36 

 
Dolgoročne finančne naložbe  
 
V knjigovodskih evidencah UP beležimo vrednost dolgoročnih finančnih naložb v višini  168.885 EUR. 
Naložba v odvisno podjetje Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o. (UIP d.o.o.) znaša 61.785 EUR, 
naložba v Slovensko znanstveno fundacijo pa 8.000 EUR. V letu 2017 smo izvedli naložbo v zavod 
"Podružnica Moskovske državne univerze M.V. Lomonosov v Kopru" v višini 50.000 EUR in v zavod 
"Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega 
okolja (InnoRenew CoE)" v višini 45.100 EUR. V letu 2018 se je vrednost dolgoročnih finančnih naložb 
povečala za 4.000 EUR, in sicer za naložbo v Slovensko znanstveno fundacijo (priloga 3: Stanje in 
gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 2018). Med dolgoročnimi finančnimi naložbami 
izkazujemo tudi dolgoročno dani depozit v višini 3.405 EUR, ki je bil pogoj za izdajo bančne garancije. 
Slednjo smo potrebovali za sklenitev pogodbe za tržni projekt z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine (projekt DARS). 
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10.2.1.2 Kratkoročna sredstva, zaloge in aktivne časovne razmejitve 

Tabela 49: Vrste kratkoročnih sredstev in aktivne časovne razmejitve 

V EUR 

VRSTE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

31. 12. 2018 31. 12. 2017 Indeks 18/17 

I. Denarna sredstva 11.016.849 9.038.606 121,89 

1. Gotovina v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice 13 0   

2. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 11.016.836 9.038.606 121,89 

II. Kratkoročne terjatve do kupcev  394.934 486.327 81,21 

III. Dani predujmi in varščine 2.696.583 20.627 13.073,07 

IV. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 3.837.242 1.715.363 223,70 

V. Kratkoročne finančne naložbe 663 663 100,00 

VI. Kratkoročne terjatve iz financiranja 95.569 38.067 251,05 

VII. Druge kratkoročne terjatve 160.458 238.505 67,28 

VIII. Aktivne časovne razmejitve 1.553.347 808.383 192,15 

  Skupaj  19.755.645 12.346.541 160,01 

 
V okviru postavke denarna sredstva UP izkazuje skupno 11.016.849 EUR denarnih sredstev, kar 
predstavlja dobroimetje pri bankah v višini 11.016.836 EUR in denarna sredstva v blagajni v višini 13 
EUR. Postavka vključuje denarna sredstva na podračunih članic UP in rektorata UP, odprtih pri Upravi 
RS za javna plačila. V lanskem letu je bila višina denarnih sredstev na računih članic UP 9.038.606 
EUR.  
 
Kratkoročne terjatve do kupcev so za 18,79 % (486.327 EUR v letu 2017) nižje glede na lansko leto 
in znašajo 394.934 EUR (upoštevajoč popravke vrednosti terjatev). V največji meri se nanašajo na 
terjatve do študentov iz naslova šolnin izrednega študija in ostalih prispevkov za študij ter terjatve do 
poslovnih partnerjev za storitve, ki jih zaračunavajo članice UP. Znižanje obsega kratkoročnih terjatev 
je posledica izterjav ter dokončnega odpisa zastaranih terjatev in vsakoletnega oblikovanja popravka 
vrednosti terjatev.  
 
Kot je razvidno iz tabele 50 so bile v letu 2018 dokončno odpisane zastarane in neizterljive terjatve v 
skupni višini 71.160 EUR. Dokončni odpisi terjatev so bili nižji kot v letu 2017, ko so znašali 92.089 
EUR. Večina dokončno odpisanih terjatev se nanaša na šolnine za izredni študij in druge prispevke 
študentov, ki niso bili poplačani kljub posredovanju v izterjavo, tako da so terjatve zastarale po 
Obligacijskemu zakoniku. 

Tabela 50: Pregled odpisanih terjatev  

V EUR 

Članica Znesek odpisanih terjatev 

UP REKTORAT 5.682,00 

UP FHŠ 28,92 

UP FM 40.768,18 

UP FAMNIT 35,90 

UP PEF 21.424,68 

UP FTŠ 2.778,95 

UP FVZ 441,08 

UP ŠD 0,00 

UP IAM 0,00 

Skupaj UP 71.159,71 

 
Glede na zapadlost 36,38 % terjatev še ni zapadlo v plačilo, 15,74 % terjatev je zapadlih do 180 dni, 
11,61 % terjatev je zapadlih do enega leta in 36,27 % terjatev je zapadlih dlje kot eno leto. 
 
Dani predujmi, ki jih na dan 31. 12. 2018 izkazujemo v poslovnih knjigah v višini 2.696.583 EUR, se v 
največji meri nanašajo na predplačila partnerjem v projektu Innorenew, in sicer v višini 2.665.366 
EUR, ostali predujmi pa se nanašajo na nabavo revij, opreme in strokovne literature, ki je bila plačana 
v letu 2018 in bo prejeta v letu 2019. 
 
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 3.837.242 EUR in so višje od 
predhodnega leta za 124 %. Pretežni delež terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta se 
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nanaša na terjatve do pristojnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Gre za terjatve za 
nakazilo sredstev za študijsko dejavnost, sofinanciranje stroškov upravljanja in vodenja ter fiksnih 
stroškov delovanja za mesec december 2018 ter sredstev za dejavnost študentskih domov. Velik del 
terjatev se nanaša tudi na projekt Innorenew CoE, in sicer gre za terjatev do Univerze v Mariboru, za 
sredstva, ki smo jim jih nakazali za predfinanciranje projekta.  V okviru tovrstnih terjatev izkazujemo 
tudi terjatve do Javne agencije za raziskovalno in razvojno dejavnost RS in drugih ministrstev za 
nakazilo sredstev za raziskovalne projekte, programe in mlade raziskovalce, ki se nanašajo na leto 
2018. 
 
Na ravni UP so bile izločene interne terjatve in obveznosti med članicami UP v višini 7.664.288 EUR.  
 
Posamezne članice UP imajo na dan 31. 12. 2018 deponirana sredstva na podračunu rektorata UP 
kot sledi:  

- UP PEF vloga v višini 483.322 EUR,  
- UP FVZ vloga v višini 397.730 EUR, 
- UP FAMNIT vloga v višini 136.103 EUR, 
- UP IAM vloga v višini 100.000 EUR. 
 
Stanje internih posojil rektorata UP članicam UP na dan 31. 12. 2018 znaša: 

- Interno posojilo UP FHŠ v višini 733.413 EUR, 
- Interno posojilo UP FM v višini 603.266 EUR. 
 
Kratkoročne finančne naložbe znašajo 663 EUR in jih izkazuje rektorat UP, v primerjavi z lanskim 
letom so ostale v isti višini. 
 
Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2018  izkazujemo v višini 160.458 EUR, kar je za 32,72 % 
manj kot v predhodnem letu. Terjatve se pretežno nanašajo na terjatve do državnih institucij iz naslova 
terjatev za vstopni davek na dodano vrednost ter refundacijo nege in bolniške odsotnosti zaposlenih 
do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in terjatve do zaposlenih.  
 
V okviru aktivnih časovnih razmejitev vodimo vnaprej plačane stroške in odhodke oz. nezaračunane 
prihodke. Vrednost aktivnih časovnih razmejitev znaša 1.553.347 EUR in se je glede na predhodno 
leto povečala  za 92,15 %. Iz spodnje tabele je razvidno, da se največ razmejenih prihodkov nanaša 
na projekte, ki so financirani z zamikom.  

Tabela 51: Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2018 (v EUR) 

 
Aktivne  časovne razmejitve skupaj: 1.553.347 

1 
Kratkoročno odloženi odhodki in nezaračunani prihodki za 
projekte 

1.551.582 

2 Odloženi stroški za leto 2019 1.728 

3 DDV za predplačila in od avanskih računov 37  

 
Zaloge 
 
V bilanci stanja izkazana vrednost zalog na 31. 12. 2018 v višini 79.106 EUR je nižja od vrednosti 
zalog na 31. 12. 2017, ko so znašale 76.544 EUR. Razlika pri zalogah je pretežno posledica prodanih 
zalog in delno odpisov zastaranih in nekurantnih zalog. Sicer se zaloge gotovih proizvodov nanašajo 
na učbenike in druga strokovna gradiva, izdana v okviru založb članic UP in rektorata UP. Vrednost 
zalog je izkazana po neposrednih materialnih stroških. Vrednotenje porabe zalog je izvedeno po FIFO 
metodi in je dokončno. Prihodki od prodaje zalog in storitev se priznajo v obračunskem obdobju, ko so 
zaračunani. 
 
 
10.2.1.3 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

Tabela 52: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  

V EUR 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 31. 12. 2018 31. 12. 2017 Indeks 18/17 

I. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 15.178 31.938 47,52 

ll. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 1.297.834 1.325.117 97,94 

III. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 924.377 808.699 114,30 
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KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 31. 12. 2018 31. 12. 2017 Indeks 18/17 

IV. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 2.487.922 2.509.640 99,13 

V. 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta 

7.624.376 470.885 1619,16 

VI. Kratkoročne obveznosti do financerjev 968.476 0   

VII. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 195 2.277 8,57 

VIII. Pasivne časovne razmejitve 3.984.036 4.238.957 93,99 

  Skupaj 17.302.394 9.387.513 184,31 

 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve skupaj znašajo 17.302.394 EUR in so na dan 
31. 12. 2018 glede na 31. 12. 2017 višje za 84,31 %.  
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 924.377 EUR in so za 14,30 % višje glede na 
preteklo leto.  
 
Glede na zapadlost vseh obveznosti do dobaviteljev 81,66 % obveznosti še ni zapadlo v plačilo, 16,31 
% obveznosti je zapadlih do 180 dni, 0,17 % obveznosti je zapadlih do enega leta in 1,86 % 
obveznosti je zapadlih dlje kot eno leto.  
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 1.297.834 EUR in so v primerjavi z enakim 
obdobjem predhodnega leta nižje za 2,06 %. Postavka se nanaša na obveznosti iz naslova plač, 
nadomestil in z njimi povezane davke in prispevke in druge obveznosti do zaposlenih za mesec 
december 2018, in so se izplačale v začetku meseca januarja leta 2019. Znižanje je posledica daljših 
bolniških odsotnosti  in odhoda nekaterih zaposlenih, ki jih še nismo nadomestili. 
 
Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 2.487.922 EUR beležimo 
obveznosti do državnih institucij, ki se nanašajo na dajatve na plače, davek na dodano vrednost ter 
davek od dohodkov pravnih oseb in prispevek za zaposlovanje invalidov. Del drugih kratkoročnih 
obveznosti iz poslovanja predstavljajo tudi obveznosti iz naslova avtorskih del in podjemnih pogodb. 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so se v primerjavi z lanskim letom znižale za 0,87 %. 
Najvišji znesek teh obveznosti beleži članica UP IAM, saj njene druge obveznosti znašajo 2.184.878 
EUR in se nanašajo na obveznosti iz naslova projekta InnoRenew CoE. 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 7.624.376 EUR. 
Finančno računovodske službe članic UP in rektorata UP so uskladile medsebojne terjatve in 
obveznosti na dan      31. 12. 2018 v višini 7.643.127 EUR. V izogib podvojitvi terjatev in obveznosti so 
medsebojne terjatve in obveznosti v zbirni bilanci izločene, posledično je izkazano zmanjšanje 
kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Največjo obveznost do države 
izkazujemo zaradi projekta Innorenew CoE, in sicer v višini 7.386.872 EUR, gre za prejeto preplačilo 
za izvajanje projekta.  
 
Kratkoročne obveznosti do financerjev znašajo 968.464 EUR. Gre za obveznost za plačilo glavnice 
in obresti za dolgoročne kredite, in sicer gre za obroke, ki bodo zapadli v plačilo v letu 2019. 
 
Pasivne časovne razmejitve znašajo na dan bilance stanja 3.984.036 EUR in so za 6,1 % nižje kot v 
letu 2017. Kot je razvidno iz tabele 53, so to predvsem vkalkulirani vnaprej plačani prihodki, ki se 
nanašajo predvsem na projekte, katerih prihodki so odloženi ter vnaprej zaračunane šolnine za 
dodiplomski in podiplomski študij. V postavki drugo v višini 675.773 EUR so izkazani vnaprej 
vračunani stroški.  

Tabela 53: Pasivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2018 (v EUR) 

  Pasivne časovne razmejitve skupaj: 3.984.036 

1 Programske skupine po pog. z ARRS 33.751 

2 Raziskovalni projekti po pog. z ARRS 146.769 

3 Mladi raziskovalci po pog. z ARRS 27.238 

4 Drugi projeki po pog. z ARRS 14.855 

5 Projekti Evropske unije  1.475.186 

6 Drugi projekti  436.106 

7 Izredni dodiplomski študij  486.595 

8 Izredni podiplomski študij 208.693 

9 Obštudijska dejavnost študentov 63.621 

10 Interna revizija 28.635 
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  Pasivne časovne razmejitve skupaj: 3.984.036 

11 Pedagoško andragoško izobraževanje  35.481 

12 Mednarodno in drugo strok. sodelovanje 23.104 

13 Namenska sredstva od vpisnin 8.525 

14 Drugo:  675.773 

15 Drugo: Akademija Protokol 46.261 

16 Drugo: IRD 1.690 

17 Drugo: sponzorstvo 4.098 

18 Drugo: AH, POD 105.467 

19 Drugo: DTPO 30.171 

20 Drugo: drugi računi 65.547 

21 Drugo: vnaprej vkalkulirani stroški projekt IQ dom 66.297 

22 Drugo: Elektroprojekt (material 2017, za katerega še nismo prejeli računa) 48 

23 Drugo: (nabavljen material v letu .2018, za katerega še nismo prejeli računa) 124 

 
 
10.2.1.4 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2018 znašajo 756.323 EUR in so višje za 
121.067 EUR oziroma 19,06 % glede na predhodno leto. Navedeno zvišanje se nanaša na odložene 
prihodke zaradi pridobitve novih projektov, ki so predfinancirani. 
 
Oblikovane so iz naslova dolgoročno odloženih prihodkov za projekte in za štipendijski sklad 
(neporabljena sredstva prejeta v preteklih letih) in odloženih prihodkov po pogodbah za mednarodno 
izmenjavo v okviru projektov Erasmus, Cmepius ter v skladu s 33. členom Uredbe ARRS časovne 
razmejitve za razvoj raziskovalne dejavnosti in nakup raziskovalne opreme (presežki zaključenih 
projektov). 
 
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti  
Skladno s predpisi ima UP v okviru pasive bilance stanja izkazano bilančno postavko sklad 
premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki so v njihovi lasti, za neopredmetena 
dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Postavko tvorijo knjigovodske vrednosti 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, prejetih iz proračunskega 
vira - MIZŠ ter namenska denarna sredstva, prejeta s strani ministrstev in agencij, za investicije v 
dolgoročna sredstva. Osnovna sredstva so financirana tudi iz presežka prihodkov nad odhodki članic 
UP in rektorata UP.  Vrednost sklada na dan 31. 12. 2018 znaša 35.645.714 EUR in je višja za 4,25 % 
glede na preteklo leto. Povišanje je posledica pridobitve sredstev MIZŠ za nakup objekta »Stara 
pošta«. 
 
Dolgoročne finančne obveznosti 
Dolgoročne finančne obveznosti UP znašajo 4.669.916 EUR in so za 23,39 % višje kot v letu 2017. 
Povišanje je posledica najetja novega kredita za nakup študentskih domov v Prisojah v višini 
2.800.000 EUR.  Na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na 
Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih 
pogojev, je UP poleg obstoječih dolgoročnih kreditov Banke Intesa Sanpaolo d.d. (nekdanja Banka 
Koper d.d.) in  NLB d.d., v letu 2018 pridobila in črpala še en kredit od Unicredit Bank  v višini 
2.800.000 EUR za investicijo študentski dom Prisoje. Tako so med dolgoročnimi finančnimi 
obveznostmi evidentirane obveznosti za dolgoročni del kredita Banke Intesa Sanpaolo d.d. za 
Armerijo, Foresterijo in UP FTŠ Turistico in za dolgoročni del kredita NLB d.d. za Univerzitetni kampus 
Livade v Izoli in dolgoročni kredit Unicredit Bank za Študentski dom Prisoje.  
 
Dolgoročne rezervacije 
Dolgoročne rezervacije imamo oblikovane v višini 508.791 EUR in se nanašajo na sklep sodišča o 
plačilu kazni članice UP FM, ki še ni bil izvršen. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki (preteklih let) 
Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki (tekoče leto in pretekla leta) znaša 1.278.293 EUR. V 
začetku leta 2018 je UP izkazovala 409.831 EUR presežka prihodkov nad odhodki, ki se je tokom leta 
2018 zmanjšal za porabo presežka za nakup opreme in IVD po sklepu UO v višini  224.291 EUR in 
povečal za nov presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2018 v višini 1.092.753 EUR. Tako znaša 
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skupni presežek prihodkov nad odhodki za celotno UP na dan 31. 12. 2018, ki je prikazan v bilanci 
stanja, 1.278.293 EUR.   
 
 
10.2.1.5 Izvenbilančne terjatve in obveznosti  
 
Izvenbilančne terjatve in obveznosti znašajo 6.401.756 EUR. V izvenbilančni evidenci so evidentirane 
obveznosti do države iz naslova poroštvenega kredita, bančne garancije za investicije, bančne 
garancije za projekte in terjatve in obveznosti iz tožbenih zahtevkov. 
 
 

10.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in 
zajema celotno poslovanje UP v letu 2018 po načelu knjižene realizacije – obračunski tok. (priloga 4: 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s kazalci). 

Tabela 54: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov  določenih uporabnikov (v EUR) 

Št. Naziv 2018 2017 Indeks 18/17 

A PRIHODKI OD POSLOVANJA  25.731.554 23.900.011 107,66 

B FINANČNI PRIHODKI  1.003 2.144 46,77 

C DRUGI PRIHODKI 212.032 140.241 151,19 

Č PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI 64.604 45.594 141,69 

D CELOTNI PRIHODKI 26.009.193 24.087.990 107,98 

E  STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR. 5.585.015 5.017.470 111,31 

F  STROŠKI DELA 17.850.140 17.304.565 103,15 

G  AMORTIZACIJA 285.540 174.083 164,03 

H  REZERVACIJE 0 0   

J  OSTALI DRUGI STROŠKI 556.880 576.123 96,66 

K  FINANČNI ODHODKI   308.938 37.041 834,04 

L DRUGI ODHODKI 48.787 36.331 134,28 

M PREVREDNOT. POSL.ODHODKI 239.869 95.336 251,60 

N CELOTNI ODHODKI 24.875.168 23.240.949 107,03 

O PRESEŽEK PRIHODKOV 1.134.025 847.041 133,88 

P PRESEŽEK ODHODKOV  0   

  DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 41.272 20.307 203,24 

  PRESEŽEK PRIHODKOV PO OBDAVČITVI 1.092.753 826.734 132,18 

Tabela 55: Pomembnejši kazalniki iz izkaza prihodkov in odhodkov (v EUR) 

Kazalci izkaza prihodkov in odhodkov 2018 2017 

Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR) 51.099 47.511 

Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR) 48.871 45.840 

Stroški dela na zaposlenega (v EUR) 35.069 34.131 

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih (Delež) 71,76 74,46 

 
Prihodki iz poslovanja so doseženi v višini 25.731.554 EUR in so v primerjavi z letom 2017 višji za 
7,66 %. Celotni prihodki UP znašajo 26.009.193 EUR in so od doseženih v letu 2017 višji za 7,98 %. 
Celotni odhodki so v primerjavi z letom 2017 višji za 7,03 % in znašajo skupno 24.875.168 EUR.  
 
Stroški blaga materiala in storitev znašajo 5.585.015 EUR in so za 11,31 % višji od doseženih v 
letu 2017. Njihov delež znaša 22,45 % celotnih odhodkov. Stroški materiala so višji za 25,52 %, 
stroški storitev pa so višji za 8,9 %.  
 
Stroški dela v znesku 17.850.140 EUR so se v primerjavi s preteklim letom zvišali za 3,15 %, njihov 
delež v celotnih odhodkih znaša 71,76 %. Razlog za povečanje stroškov dela je zaposlitev novih 
zaposlenih na projektih in sprostitve varčevalnih ukrepov vlade (napredovanja, regres za letni dopust, 
premije KAD). Stroški dela bi bili lahko še bistveno večji, če ne bi nekatere članice varčevale tako, da 
niso nadomeščale daljših odsotnosti delavcev ali zaposlenih, ki so odšli iz Univerze. 
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur se je zvišalo iz 507 na 509 zaposlenih. Iz tega 
podatka je razvidno, da se je na nivoju UP v letu 2018 zelo varčevalo, saj se je število zaposlenih 
zvišalo zgolj za 2 FTE, kljub pridobitvi novih projektov in razvojih sredstev.  
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Podrobnejša pojasnila so navedena v kadrovskem poglavju tega poročila. 
 
Rezervacije 
V letu 2018 ne izkazujemo rezervacij. 
 
Drugi stroški v višini 556.880 EUR so glede na preteklo leto nižji za 3,34 %. Največji delež odpade 
na odhodke za štipendije in izplačila finančne pomoči študentom za udeležbo v programih mobilnosti 
Erasmus. 
 
Finančni odhodki znašajo 308.938 EUR in so se glede na preteklo leto bistveno povečali, ko so 
finančni odhodki znašali 37.041 EUR. Povečanje je pretežno posledica pravnomočne sodbe sodišča 
št. VII Pg 2467/2014, saj smo morali po sodbi plačati tudi obresti v višini 255.541,90 EUR. Finančne 
odhodke smo v celoti pokrili iz vira cenik in vira trg, tako da dejavnost, ki je financirana iz javnih 
sredstev pri temu ni bila oškodovana.  
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova popravkov vrednosti terjatev, zalog in osnovnih 
sredstev, ki jih beležimo v višini 239.869 EUR, so za 151,60 % višji v primerjavi z letom 2017. Razlika 
izhaja iz višjih odpisov terjatev na članicah UP FHŠ, UP FM in UP PEF, saj so te članice v preteklosti 
svoje popravke opravljale pavšalno. Na podlagi priporočila revizorja smo uskladili usmeritev 
oblikovanja popravkov vrednosti terjatev za vse članice in le-te oblikovali po kriteriju oblikovanja 
popravka vrednosti za vse terjatve, ki so starejše od enega leta. Podatki so prikazani v spodnji tabeli. 

Tabela 56: Prevrednotovalni poslovni odhodki 

EUR 

Članica 2018 2017 

UP REKTORAT 19.447 82 

UP FHŠ 17.625 9.175 

UP FM 53.117 28.209 

UP FAMNIT* 9.405 238 

UP PEF 102.387 18.104 

UP FTŠ Turistica 11.623 13.755 

UP FVZ 10.809 24.100 

UP IAM 15.070 0 

UP ŠD 386 1.673 

Skupaj 239.869 95.336 

Tabela 57: Pregled presežka prihodkov/odhodkov pred obdavčitvijo po članicah 

V EUR 

Članica 2018 2017 

UP REKTORAT -18.184 5.691 

UP FHŠ 6.247 -27.930 

UP FM 123.464 3.663 

UP FAMNIT 63.092 198.161 

UP PEF 15.624 199.707 

UP FTŠ 202.700 90.497 

UP FVZ 490.973 313.399 

UP IAM 224.332 62.450 

UP ŠD 25.777 1.403 

SKUPAJ  1.134.025 847.041 

 
Presežek prihodkov nad odhodki za 2018 pred obdavčitvijo na nivoju UP znaša 1.134.025 EUR, od 
tega znaša presežek prihodkov nad odhodki javne službe 987.515 EUR, na tržni dejavnosti pa  v višini 
146.510 EUR. V letu 2017 je UP evidentirala 847.041 EUR presežka prihodkov nad odhodki pred 
obdavčitvijo. Pozitiven poslovni izid je posledica višjih proračunskih sredstev in izvajanja varčevalnih 
ukrepov. 
 
- Presežek odhodkov nad prihodki UP Rektorata znaša 18.184 EUR. Presežek odhodkov nad 

prihodki za izvajanje javne službe znaša 38.870 EUR, za izvajanje tržne dejavnosti pa znaša 
presežek prihodkov nad odhodki 20.686 EUR. 
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- UP FAMNIT v letu 2018 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 63.092 EUR, od tega 
62.990 EUR iz naslova izvajanja javne službe in 102 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu.  

 
- Presežek  prihodkov nad odhodki UP FHŠ znaša 6.247 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki 

javne službe znaša 4.600 EUR, presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti pa 1.647 
EUR.  
 

- Presežek prihodkov nad odhodki UP FM znaša 123.464 EUR. Članica je po več letih dosegla 
pozitiven poslovni izid, kar je posledica strogih varčevalnih ukrepov in pridobitve novih projektov.  
Presežek prihodkov nad odhodki javne službe znaša 99.478  EUR, presežek prihodkov nad 
odhodki tržne dejavnosti pa 23.986 EUR. 

 
- UP FTŠ Turistica je ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 202.700 EUR, kar je 

posledica varčevalnih ukrepov, ki jih članica izvaja že vrsto let, in sicer tako, da kljub pridobivanju 
novih projektov, dodatno ne zaposluje  in ne nadomešča daljših odsotnosti delavcev. Presežek 
prihodkov nad odhodki za izvajanje javne službe znaša 189.465 EUR, za izvajanje tržne 
dejavnosti pa 13.235 EUR. 

 
- UP IAM v letu 2018 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 224.332 EUR, od tega 

znaša presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe 210.444 EUR, iz naslova 
tržne dejavnosti pa 13.888 EUR. 

 
- Presežek prihodkov nad odhodki UP FVZ znaša 490.973 EUR, od tega 482.003 EUR za izvajanje 

javne službe in 8.970 EUR za izvajanje tržne dejavnosti.  
 
- Presežek prihodkov nad odhodkov UP PEF znaša 15.624 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki 

iz javne službe znaša 11.588 EUR, presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti 
znaša 4.036 EUR. 

 
- Presežek prihodkov nad odhodki UP ŠD znaša 25.777 EUR. Iz izvajanja tržne dejavnosti so 

študentski domovi evidentirali 59.960 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz izvajanja javne 
službe pa 34.183 EUR presežka odhodkov nad prihodki. 

 
 
Vir nastanka presežka na UP  

Tabela 58: Presežek prihodkov/odhodkov pred obdavčitvijo – javna služba 

V EUR 

PRESEŽEK PRIHODKOV NA JAVNI SLUŽBI 987.515 

PRESEŽEK PRIHODKOV NA TRŽNI DEJAVNOSTI 146.510 

Skupaj 1.134.025 

 
V letu 2018 evidentiramo na UP presežek prihodkov nad v skupni višini 1.134.025 EUR. Iz javne 
službe je bilo doseženega 987.515 EUR presežka prihodkov nad odhodki, na trgu pa je bil ustvarjen 
presežek prihodkov nad odhodki v višini 146.510 EUR. V primerjavi s predhodnim letom se je 
presežek prihodkov nad odhodki povečal za 286.984 EUR, kar je posledica varčevalnih ukrepov, ki jih 
je izvajala UP na vseh področjih delovanja, povišanju proračunskih sredstev in pridobitve novih 
projektov ter izvedbe že pridobljenih projektov v preteklih letih.  
 
Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 41.272 EUR je čisti presežek prihodkov nad 
odhodki v letu 2018 znašal 1.092.753 EUR, in sicer 951.608 EUR na javni službi in 141.145 EUR na 
tržni dejavnosti.   

V EUR 

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV JAVNA SLUŽBA  

MIZŠ- študijska dejavnost: dodiplomski študij -163.781 

MIZŠ- študijska dejavnost: 2. stopnja 101.330 

MIZŠ- študijska dejavnost: 3. stopnja 15.306 

MIZŠ- znanstveno- raziskovalna dej. 103.527 

Drugi proračunski viri 122.675 

Evropski proračun 25.714 
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PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV JAVNA SLUŽBA  

Izredni študij  720.412 

Drugo  62.332 

PRESEŽEK PRIHODKOV NA TRŽNI DEJAVNOSTI 1.134.025 

 
Kljub višjim proračunskim sredstvom, upoštevanju ukrepov Zakona za uravnoteženje javnih financ in 
Zakona za izvajanje proračuna Republike Slovenije, prejeta proračunska sredstva za študijsko 
dejavnost ne zadostujejo za izvajanje akreditiranih študijskih programov. Ocenjujemo, da se bo ob 
nadaljnjem izvajanju varčevalnih ukrepov pomembno zmanjšala kakovost izvedbe študijskih 
programov. 

Tabela 59: Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2018 

Vir sredstev 

  

Prihodki v EUR Odhodki v EUR 

Vrednost Delež v % Vrednost Delež v % 

Javna služba skupaj 25.171.542 97 24.184.027 97 

MIZŠ 16.572.286 64 16.537.217 66 

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 1.869.613 7 1.765.744 7 

Druga ministrstva 151.343 1 143.840 1 

Občinski proračunski viri 2.700 0 2.700 0 

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU 

1.076.338 4 1.003.821 4 

Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in 
storitev iz naslova izvajanja javne službe 

2.933.639 11 2.300.495 9 

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in 
drugi projekti iz pror. EU 

2.208.257 8 2.135.593 9 

Drugi viri 357.366 1 294.617 1 

Trg 837.651 3 691.141 3 

Skupaj 26.009.193 100 24.875.168 100 

 
Prihodki javne službe po bilančnem toku znašajo 25.171.542 EUR, kar predstavlja 97 % celotnih 
prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa znašajo 837.651 EUR, kar predstavlja  
3 % celotnih prihodkov.  
Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki MIZŠ in dosegajo 64 % prihodkov javne službe, sledijo 
prihodki po ceniku storitev univerze z 11 %, prihodki iz proračuna EU z 8 %, prihodki javnih agencij s 7 
%, prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU s 4 % in sredstva drugih ministrstev, 
lokalnih skupnosti, z obsegom skupaj 3 % vseh prihodkov.  

Tabela 60: Sestava tržnih prihodkov od prodaje blaga in storitev  

Vir sredstev 
Prihodki v EUR 

Vrednost Delež v % 

Prihodki od intelektualnih storitev 135.313 16 

Prihodki od sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja 307.000 37 

Drugo (nočitve v študentskih domovih, prodaja knjig, drugo…) 395.338 47 

Skupaj 837.651 100 

 
Tržni prihodki znašajo 837.651 EUR.  Največji delež tržnih prihodkov je dosežen z oddajanjem sob v 
študentskih domovih v poletni sezoni, s prodajo knjig, itd. 
 
Odhodki javne službe po obračunskem toku znašajo 24.184.027 EUR, kar predstavlja 97 % celotnih 
odhodkov, odhodki tržne dejavnosti pa znašajo 691.141  EUR, kar znaša 3 % celotnih odhodkov.  
 
Za razporeditev posrednih in splošnih stroškov na javno službo in tržno dejavnost so članice UP in 
rektorat UP, na podlagi izkustev in poznavanja svojega poslovanja, določile sodila. 
 
Na UP so bila v letu 2018 uporabljena naslednja sodila: 

‐ število zaposlenih (ure, deleži) izraženo v FTE po posameznih dejavnostih, 
‐ delež neposrednih stroškov (metoda direktnih stroškov), 
‐ število zasedenih ležišč v ŠD po vrstah dejavnosti,  
‐ število študentov po stopnjah in programih, 
‐ drugo sodila v skladu s pravili posamezne članice,  
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‐ izjemoma se je v primeru, da tržni prihodki članice oz. rektorata znašajo manj kot 1 % vseh 
prihodkov, kot sodilo uporabilo razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju 
dejavnosti javne službe in tržnimi prihodki.   

 
 

10.2.3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

Tabela 61: Povzetek izkaza po vrstah dejavnosti (V EUR) 
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Izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po načelu 
obračunskega toka 

26.009.193 24.875.168 1.134.025 24.087.990 23.240.949 847.041 107,98 107,03 133,88 

Izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti – javna služba  

25.171.542 24.184.027 987.515 23.356.024 22.579.728 776.296 107,77 107,11 127,21 

Izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti – tržna dejavnost 

837.651 691.141 146.510 731.966 661.221 70.745 114,44 104,53 207,10 

Izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka 

31.591.562 31.560.775 30.787 27.620.693 23.706.066 3.914.627 114,38 133,13 0,79 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ločeno prikazuje prihodke in 
odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.  
 
Iz naslova izvajanja javne službe je UP v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ustvarila skupno 
987.515 EUR presežka prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo, iz tržne dejavnosti pa 146.510 EUR 
presežka prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo (priloga 5: Prihodki in odhodki določenih 
uporabnikov po vrstah dejavnosti). 
 
Ustvarjen poslovni izid – presežek UP kot celote v višini 1.134.025 EUR (pred obdavčitvijo), je  višji od 
presežka v letu 2017, ki je pred obdavčitvijo znašal 847.041 EUR, kar je posledica varčevalnih 
ukrepov in pridobitve dodatnih sredstev.  
 
Po obdavčitvi oz. obračunu davka od dohodkov pravnih oseb čisti presežek prihodkov nad odhodki 
znaša 1.092.753 EUR. 
 
 

10.2.4 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vključuje prihodke in odhodke po načelu 
plačane realizacije (priloga 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka od 1. 1. do 31. 12. 2018). 

Tabela 62: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku (v EUR) 

Naziv Realizacija 2018 Finančni načrt 2018 Indeks 18/ FN18 

SKUPAJ PRIHODKI 31.591.562 32.140.432 98,29 

Prihodki za izvajanje javne službe 30.815.045 31.327.308 98,36 

Prihodki od prodaje blaga in storitev  na trgu 776.517 813.124 95,50 

SKUPAJ ODHODKI 31.560.775 38.468.824 82,04 

Odhodki za izvajanje javne službe 30.865.723 37.741.148 81,78 

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 695.052 727.676 95,52 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 30.787 -6.328.392 -0,49 

Presežek prihodkov javne službe -50.678 -6.413.840 0,79 

Presežek prihodkov na trgu 81.465 85.448 95,34 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524) 0 0  

NETO ZADOLŽEVANJE (570) 1.896.013 5.090.424 37,25 

POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572) 1.926.800 -1.237.968 -155,64 
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Po načelu denarnega toka je za leto 2018 razviden presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 
30.787 EUR. Pri izvajanju javne službe beležimo presežek odhodkov nad prihodki v višini 50.678 
EUR, pri izvajanju tržne dejavnosti beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 81.465 EUR. 
 
Po načelu denarnega toka je za leto 2018 razvidno povečanje sredstev na računih v višini 1.926.800 
EUR, kar je posledica delno neporabljenega najetega kredita za investicijo študentskega doma Prisoje 
in deloma ostanka sredstev iz projektov oz. predfinanciranja večjih projektov 
 
V letu 2018 je UP dosegla za 1,71 % nižje prihodke od načrtovanih. Večja razlika je pri odhodkih, saj 
so za 17,96 % nižji od načrtovanih, kar je vplivalo tudi na boljši izid od načrtovanega. Odstopanje je 
posledica nerealizacije investicijskih odhodkov v letu 2018. 

Tabela 63: Pregled presežka prihodkov/odhodkov – denarni tok po članicah UP in rektoratu UP 

V EUR 

Članica 2018 2017 

UP REKTORAT  - 2.663.187 2.201.263 

UP FHŠ - 108.699 -60.983 

UP FM 171.228 835 

UP FAMNIT 2.182.971 187.487 

UP PEF 68.658 305.750 

UP FTŠ -63.416 305.756 

UP FVZ 411.452 379.165 

UP IAM 162.917 523.911 

UP ŠD -131.137 71.443 

SKUPAJ  30.787 3.914.627 

 
UP Rektorat izkazuje presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v višini 2.663.187 EUR 
zaradi  financiranja investicije za nakup ŠD Prisoje, ki je bil plačan s sredstvi kredita.  
 
Članice UP so realizirale presežek prihodkov iz naslova prihodkov po ceniku od šolnin na programih 
izrednega študija in od prihodkov prodaje blaga in storitev, presežek odhodkov pa iz naslova izvajanja 
redne študijske dejavnosti in projektov, ki jih morajo članice UP vnaprej financirati, sredstva pa 
dobivajo z zamikom. 
 
Članica FAMNIT izkazuje  presežek prihodkov nad odhodki iz naslova priliva za projekt InnoRenew 
CoE, ki je največji projekt na UP in je v celoti predfinanciran. 
 
Članici UP FM in UP FHŠ sta imeli zaradi visokih stroškov izvajanja študijske dejavnosti še vedno 
likvidnostne težave, ki smo jih reševali z internimi likvidnostnimi posojili.  

Tabela 64: Struktura prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2018 po virih financiranja (v EUR) 

Vir Prihodki Odhodki 

Razlika 
med 

prihodki in 
odhodki 

Delež 
odhodkov 

v prihodkih 
(indeks) 

Struktura 
prihodkov 
(delež v %) 

Struktura 
odhodkov 
(delež v %) 

Javna služba skupaj 30.815.045 30.865.723 -50.678 100 98 98 

MIZS 20.461.180 19.669.736 791.444 96 65 62 

ARRS, SPIRIT, JAK 2.018.344 1.831.941 186.403 91 6 6 

Druga ministrstva 149.738 162.493 -12.755 109 1 1 

Občinski proračunski viri 7.740 2.200 5.540 28 0 0 

Sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU 

2.967.978 1.173.564 1.794.414 40 9 4 

Cenik storitev univerze: sredstva od 
prodaje blaga in storitev iz naslova 
izvajanja javne službe 

3.175.119 2.249.770 925.349 71 10 7 

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. 
OP, Cmepius in drugi projekti iz 
proračuna EU 

1.448.780 1.793.339 -344.559 124 5 6 

Drugi viri 586.166 3.982.680 -3.396.514 679 2 13 

Trg 776.517 695.052 81.465 90 3 2 

Skupaj 31.591.562 31.560.775 30.787 100 100 100 

 
V strukturi ustvarjenega presežka oz. razlike med prihodki in odhodki je razvidno, da največ presežka 
po denarnem toku v letu 2018 izhaja iz naslova prihodkov državnega proračuna iz sredstev proračuna 
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EU (višji prilivi zaradi nerednih prilivov v preteklih letih in predfinanciranje projekta InnoRenew), iz 
cenika storitev univerze in iz prihodkov iz naslova prihodkov MIZŠ. Presežek prihodkov nad odhodki iz 
naslova MIZŠ izvira iz presežka na investicijah, saj se po denarnem toku prilive, ki jih MIZŠ nakazuje 
za poplačilo obresti in glavnice knjiži med prihodke po denarnem toku, medtem, ko se odplačilo 
glavnice (odplačila kreditov) po denarnem toku ne knjiži v odhodke.  
 
Glede na strukturo celotnih prihodkov po denarnem toku obsegajo sredstva MIZŠ 65 %, sredstva 
ARRS in drugih agencij 6 %, sredstva po ceniku storitev UP 10 %, sredstva iz proračuna EU 5 %, 
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 9 %  in ostala sredstva 2 %, ter sredstva pridobljena 
na trgu 3 %. 

Tabela 65: Struktura tržnih prihodkov od prodaje blaga in storitev po denarnem toku v letu 2018 

Vir sredstev 
Prihodki v EUR 

Vrednost Delež v % 

Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov 
(definicija ZGD) 

110.163 15 

Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji 48.688 6 

Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore 11.167 1 

Prihodki od gospodarskih družb iz tujine 37.859 5 

Drugo (nočitve v študentskih domovih, druge storitve….) 568.640 73 

Skupaj 776.517 100,00 

 
Članice UP so v letu 2018 realizirale tržne prihodke v višini 776.517 EUR, od tega največ od turističnih 
nastanitev v študentskih domovih v poletnih mesecih in drugih storitev ter sodelovanja z 
gospodarskimi družbami. 
 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
Iz izkaza na dan 31.12.2018 UP je razvidno, da UP v letu 2018 ni imela nobene nove kapitalske 
naložbe. 
 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
Univerza na Primorskem je v letu 2018 najela za 2.825.930 EUR novih kreditov, in sicer članica UP 
FM za predfinanciranje EU projekta I-BLUE v višini 25.930 EUR in rektorat v višini 2.800.000 EUR za 
nakup in investicijo v ŠD Prisoje. V letu 2018 je UP odplačala za 929.917 EUR kreditov poslovnim 
bankam.  
 
V letu 2018 je povečanje sredstev na računih znašalo 1.926.800 EUR in se je v primerjavi s preteklim 
letom zmanjšalo za 1.102.026 EUR. 
 
 

10.2.5 Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu in pojasnilo k obrazcu 
 
Članice UP in rektorat UP v letu 2018 niso izplačevale sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
 

10.2.6 Poročilo posebnega dela  
 
Posebni del poročila je pripravljen po načelu denarnega toka. V njem  so članice UP  in rektorat UP 
prikazale porabo sredstev po virih financiranja in po namenih (priloga 8: Računovodsko poročilo 
Univerze na Primorskem za leto 2017 - Posebni del, priloga 9: Univerzitetna knjižnica, priloga 10: 
Študentski domovi, priloga 11: Skrb za slovenščino (načrt) in priloga 12: Skrb za slovenščino 
(realizacija). 
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10.2.6.1 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 

Tabela 66: Pregled prejetih in porabljenih sredstev po viru sredstev (v EUR) 

Vir 
Realizacija 

2018 
Realizacija 

2017 
FN 2018 

Indeks 
2018/2017 

Indeks 
2018/reb. 

FN 18 

MIZŠ 

Prihodki 20.461.180 16.572.585 20.192.869 123,46 101,33 

Odhodki 19.669.736 16.093.158 26.147.594 122,22 75,23 

Razlika  791.444 479.427 -5.954.725 165,08 -13,29 

ARRS, SPIRIT, JAK 

Prihodki 2.018.344 2.058.536 1.768.537 98,05 114,13 

Odhodki 1.831.941 1.958.904 1.730.969 93,52 105,83 

Razlika  186.403 99.632 37.568 187,09 496,17 

DRUGI VIRI (vsi viri brez MIZŠ, ARRS, SPIRIT, JAK) 

Prihodki 9.112.038 8.989.572 10.179.026 101,36 89,52 

Odhodki 10.059.098 5.654.004 10.590.261 177,91 94,98 

Razlika  - 947.060 3.335.568 -411.235 -28,39 230,30 

SKUPAJ  

Prihodki 31.591.562 27.620.693 32.140.432 114,38 98,29 

Odhodki 31.560.775 23.706.066 38.468.824 133,13 82,04 

Razlika  30.787 3.914.627 - 6.328.392 0,79 -0,49 

 
Prihodki MIZŠ so znašali 20.461.180 EUR in so za 1,33 % višji od planiranih prihodkov. Evidentiran 
presežek prihodkov nad odhodki na tem viru znaša 791.444 EUR in je posledica priliva za pokrivanje 
glavnice za kredite ter zamika pri izplačilu plač in dobaviteljev za mesec december 2018. V lanskem 
letu je presežek znašal 479.104 EUR. 
 
Kot je razvidno iz izkazov posebnega dela, prejeta sredstva MIZŠ po Uredbi ne zadostujejo za 
financiranje študijske dejavnosti. Izkazan primanjkljaj, ki znaša 613.109 EUR, je višji od primanjkljaja 
leta 2017, ko je le-ta znašal 330.770 EUR in je nižji od načrtovanega, ki je bil načrtovan v višini 
645.956 EUR. 
 
Redni dodiplomski študij 1. in 2. stopnje in univerzitetni šport 
UP je v letu 2018 prejela za študijsko dejavnost po Uredbi 15.762.227 EUR, kar je za 4.96 % več  kot 
predhodno leto, ko je UP prejela 15.016.515 EUR. Prejeta sredstva so bila v skladu z načrtovanimi,  
vendar niso zadoščala za kritje vseh odhodkov iz naslova redne študijske dejavnosti, ki so znašali 
16.375.337 EUR (vključno z 123.539 EUR odhodki za univerzitetni šport in umetnost). 
Odhodki za plače so znašali 10.577.985 EUR, za prispevke na plače 1.688.994 EUR, za druge 
osebne prejemke 1.077.610 EUR, za izdatke za blago in storitve 3.028.878 EUR in za opremo 
(pretežno nakup knjig) v višini 1.870 EUR.  
 
Interesne dejavnosti študentov 
V letu 2018 smo s strani MIZŠ prejeli 3.400 EUR, kar je v skladu z načrtovanim zneskom. Navedena 
sredstva so bila v celoti porabljena za študentske dejavnosti. 
 
Nacionalno pomembne naloge 
Za nacionalno pomembne naloge – za Visokošolsko prijavno-informacijsko službo - je UP prejela 
6.437 EUR. Za program Skrb za slovenščino, UP v letu 2018 ni prejela proračunskih sredstev MIZŠ . 
 
Raziskovalna in razvojna dejavnost 
Ustanoviteljska sredstva za delovanje inštituta UP IAM so bila UP dodeljena v  okviru sredstev za 
študijsko dejavnost po Uredbi.  
 
Študentski domovi 
Na podlagi pogodbe o sofinanciranju dela pisarne za študentske domove je UP ŠD s strani MIZŠ za 
plačilo stroškov delovanja pisarne za študentske domove prejel 32.347 EUR, na podlagi pogodbe o 
subvencioniranju bivanja študentov pa je UP ŠD s strani MIZŠ prejel  56.135 EUR, kar skupaj znaša 
88.482 EUR.  Stroški študentskih domov, financirani iz sredstev MIZŠ, so bili realizirani za stroške 
dela v višini 26.273 EUR, za prispevke delodajalca v višini 4.176 EUR, za druge osebne prejemke v 
višini 1.698 EUR in za izdatke za blago in storitve v višini 56.334 EUR. 
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Univerzitetna knjižnica 
Za UK UP je bilo v letu 2018 po Uredbi prejetih 86.760 EUR, in sicer za kritje stroškov dela in 
materialnih stroškov delovanja knjižnice in 34.785 EUR za nakup opreme. Skupaj prejeta sredstva iz 
vira MIZŠ za leto 2018 za univerzitetno knjižnico znašajo 121.545 EUR.  Prejeta sredstva so 
minimalna in ne zadoščajo za delovanje knjižnice. 
 
 
10.2.6.2 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti in drugih ministrstev 
 
V letu 2018 je UP prejela 149.738 EUR sredstev drugih ministrstev, kar je za 62 % manj kot v letu 
2017, ko je prejela 387.328 EUR.   
Nakazila občin so znašala 7.740 EUR, kar je manj kot v letu 2017, ko so nakazila znašala 8.890 EUR. 
 
 

10.3 PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU 
 
Priloge se nahajajo v Excelovi datoteki »Priloge k računovodskemu poročilu«. 
 
Bilanca stanja z obveznimi prilogami: 

‐ Priloga 1: Bilanca stanja UP na dan 31.12.2018, 
‐ Priloga 2: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev  2018, 

‐ Priloga 3: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 2018. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami (tudi posebni del): 

‐ Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s kazalci, 
‐ Priloga 5: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
‐ Priloga 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 

januarja do 31. decembra 2018, 
‐ Priloga 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov , 
‐ Priloga 8: Računovodsko poročilo  Univerze na Primorskem za leto 2017 - Posebni del. 
 
Druge priloge: 

‐ Priloga 9: Univerzitetna knjižnica – Posebni del, 
‐ Priloga 10: Študentski domovi – Posebni del, 
‐ Priloga 11: Skrb za slovenščino (načrt), 
‐ Priloga 12: Skrb za slovenščino (realizacija). 
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11. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 
 
Pri izvajanju Letnega programa dela UP v letu 2018 ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih 
posledic. 
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12. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI 
VEČ PRETEKLIH LET 
 
 
Ocena uspeha za posamezno področje je podana pod poglavjem 7. Ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih letnih ciljev po področjih. Realizacija kadrovskega načrta je podana pod poglavjem 8, 
realizacija načrta ravnanja s stvarnim premoženjem pa pod poglavjem 9.  
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13. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE 
NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA IN UKREPE ZA 
IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KAKOVOSTI POSLOVANJA 
 
 
Pri oceni gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja izhajamo iz določil Uredbe o javnem financiranju 
visokošolskih in drugih zavodov, načel za financiranje visokošolskih zavodov vsebovanih v 
Nacionalnem programu visokega šolstva in Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in 
strokovnega dela. 
 
Aktivnosti in naloge so bile izvedene v skladu s predpisano zakonodajo in merili stroke z namenom 
izboljšanja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. 
 
Ocenjujemo, da smo z izvajanjem aktivnosti in nalog v skladu s predpisano zakonodajo in merili 
stroke, zlasti z zasledovanjem določil Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, 
načel za financiranje visokošolskih zavodov vsebovanih v Nacionalnem programu visokega šolstva in 
Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih 
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela v proučevanem letu 
doprinesli k izboljšanju učinkovitosti in kakovosti poslovanja, kar se nenazadnje odraža tudi v rezultatu 
poslovanja leta 2018. 
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14. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
 
Ocena notranjega nadzora javnih financ je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o 
oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in 
občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih 
in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l .RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010). Izjavo o 
oceni notranjega nadzora javnih financ bo oddana v elektronski obliki na AJPES. Podpisano izjavo se 
hrani kot trajno gradivo, kopija te izjave pa je priložena letnemu poročilu za leto 2018. 
 
Ocena notranjega nadzora javnih financ za leto 2018 je izdelana na nivoju posameznih članic UP, 
rektorata UP in UP kot celote. V letu 2018 je bila na vseh članicah UP izvedena ocena notranjega 
nadzora javnih financ. Sestavina te ocene je samoocena, v kateri se je zajelo notranje (kontrolno) 
okolje, upravljanje s tveganji, kontrolne dejavnosti, informiranje in komuniciranje in nadziranje. 
Rezultati izvedenih samoocen so strnjeni na raven univerze kot celote in so združeni v Izjavi o oceni 
notranjega nadzora javnih financ. 
 
V pripravi je poročilo ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2018.  
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15. POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 
DOSEŽENI 
 
 
Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, so podana pod poglavjem 7. Ocena 
uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po področjih.  
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16. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, 
PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, 
REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA 
 
 
GOSPODARSTVO IN REGIONALNI RAZVOJ 
 
Na področju gospodarstva se UP prek svojih članic povezuje z deležniki iz različnih gospodarskih 
panog in poslovnih okolij, in sicer Iz turizma, bančništva, zavarovalništva, informatike, logistike, 
prehrambne industrije idr. Potekajoča modernizacija infrastrukture univerze prinaša dvig raziskovalnih 
in tehnoloških kapacitet za razvojni preboj regije.  
 
Pomen univerze za gospodarstvo in regionalno okolje ter razvoj 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 različnimi uporabniki znanj (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 v izboljšanju 
njenega upravljanja (avtorske in sorodne pravice, patenti, modeli, blagovne in storitvene znamke, 
geografske oznake),  

- v zmanjšanju razdrobljenosti znotraj raziskovalno-razvojne sfere, 
- v zadrževanju najperspektivnejšega kadra (strokovnjakov) in zmanjšanju t.i. pojava bega 

možganov, 
- v pospeševanju razvoja in zagona novih tehnološko usmerjenih dinamičnih podjetij (start-up in 

spin-off podjetja), 
- v internacionalizaciji, ki prispeva k utrjevanju večkulturnosti in večjezičnosti ter povečanju pritoka 

tujih študentov in strokovnjakov (mednarodno-kulturna dimenzija). 
 
Ključni gospodarski in drugi partnerji sodelovanja v regiji so obalne in južnoprimorske občine, Luka 
Koper, d.d., Istrabenz, holdinška družba d.d., Banka Intesa SanPaolo d.d. ter številna druga podjetja 
in organizacije, v katerih lahko študenti opravljajo tudi študijsko prakso oziroma praktično 
usposabljanje. Povezovanje z gospodarstvom, negospodarstvom in kulturnim okoljem univerza 
udejanja prek posebej zato ustanovljenih univerzitetnih centrov (Center za razvoj in prenos znanja, 
Univerzitetni center Konfucijeva učilnica Koper, Center za obštudijske dejavnosti Univerze na 
Primorskem, Karierni center Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in karierno 
orientacijo, Center za obštudijske dejavnosti UP in Center za gastronomijo in kulturo vina Univerze na 
Primorskem). 
 
Projekti z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja 
Poleg nacionalnih projektov se na UP izvajajo tudi različni projekti v sodelovanju z gospodarstvom, 
lokalnimi skupnostmi in drugimi uporabniki znanja. Na podlagi pridobljenih projektov v okviru javnega 
razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je UP izvajala v sodelovanju z 
gospodarstvom 17 projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP) in 12 Študentskih 
inovativnih projektov (ŠIPK), v katerih je sodelovalo 128 dodiplomskih in 79 podiplomskih študentov. 
UP je poleg omenjenega sklenila 62 novih pogodb z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja. 23 
sodelovanj z gospodarstvom je daljših od enega leta. 
 
Mednarodni raziskovalni projekti  
V letu 2018 se je izvajalo 49 mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov. Od tega se je 
nadaljevalo z izvajanjem 39 projektov iz preteklih let, tekom leta pa se je začelo z izvajanjem 10 novih 
projektov. V letu 2018 se je zaključilo 9 projektov. V letu 2018 se je prijavilo 71 novih projektnih 
predlogov, 10 jih je bilo odobrenih v sofinanciranje. 
V letu 2018 so se pričele aktivnosti za nakup opreme v okviru projekta InnoRenew CoE, za 
nadgradnjo nekaterih obstoječih laboratorijev ter vzpostavitev še 6 interdisciplinarnih raziskovalnih 
okolij (laboratorijev). Nakup vrhunske raziskovalne opreme za UP predstavlja pomemben korak v 
razvoju ter odpira vrata novim izzivom na področju raziskovanja. 
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SOCIALNA RAZSEŽNOST 
 
Univerza kot ustanova zagotavlja dostop do terciarnega izobraževanja in študij vsem, ki imajo interes 
in so sposobni študirati. Kot javni zavod, ki izvaja izobraževalno, raziskovalno in umetniško dejavnost 
kot javno službo, omogoča študij brez šolnin. Pomemben vidik socialne razsežnosti je tudi 
vključevanje manj zastopanih skupin prebivalstva v terciarno izobraževanje (socialno ogrožene 
skupine in osebe s posebnimi potrebami). V študijskem letu 2018/2019 je bilo vpisanih 70 študentov s 
posebnimi potrebami. Za študente s posebnimi potrebami so zagotovljene ustrezne prostorske 
prilagoditve, kot tudi potrebna pedagoška oprema ter prilagojena literatura. Izvajanje obštudijske 
dejavnosti je namenjeno spodbujanju razvoja kompetenc, veščin in predanosti s področij, ki niso 
neposredno del študijskega programa.    
 
Univerza dejavno sodeluje z osnovnimi ter srednjimi šolami in drugimi deležniki iz okolja. Z izvajanjem 
formalnih in neformalnih oblik izobraževanja prispeva k dvigu izobrazbene ravni prebivalstva v regiji. V 
ta namen storitveno podporo študentom in osebju,. V okviru visokošolskega izobraževanja univerza 
spodbuja fleksibilne učne poti ter izvaja priznavanje predhodno pridobljenega znanja in kompetenc, 
tako formalnega kot neformalnega ter priložnostnega učenja. 
 
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 pri izbranem delodajalcu.  
 
 
VARSTVO OKOLJA 
 
UP je aktivno dejavna na področju varstva okolja. To izkazuje z vrsto projekti in drugimi aktivnostmi, ki 
posvečajo posebno pozornost osveščanju vplivov človekovega delovanja in varovanju narave.  
Področje varstva okolja je vključeno v študijske vsebine, ki jih ponuja univerza (npr. študijski program 
Biodiverziteta in Varstvo narave), v določeni meri pa so zajete tudi v študijskih programih, ki 
obravnavajo vidike trajnostnega razvoja, kot npr. turizem in management. Eden od najpomembnejših 
znanstvenih dosežkov v dosedanjem razvoju UP, ki je strateškega pomena za razvoj obalne regije in 
Slovenije, njeno gospodarsko rast, mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost, je ustanovitev in 
delovanje centra odličnosti InnoRenew, s katerim se povečuje mednarodna konkurenčnost 
slovenskega lesarstva in z njim povezanega gospodarstva.  
 
 
UREJANJE PROSTORA 
 
Ustanovitev UP je bila zaznamovana 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 južnoprimorske regije, kot tudi prispevala h krepiti čezmejnega 
povezovanja in sodelovanja. Univerza tudi bistveno prispeva k urbanističnemu razvoju obalnih mest 
(Koper, Izola, Portorož) in njena umeščenost posega v različne vidike življenja v urbanem okolju. 
Investicijska dejavnost je bila v letu 2018 usmerjena v aktivnosti za pridobitev/ureditev novih oziroma 
dodatnih prostorov za izvajanje osnovne dejavnosti in za povečanje študentskih namestitvenih 
kapacitet (odkup objekta Stara Pošta za potrebe UP FAMNIT, namenjen za raziskovalno in 
pedagoško dejavnost in objekta Prisoje 9 v Kopru s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, s katerim 
so se povečale namestitvene kapacitete študentskih domov za dodatnih 163 ležišč). 
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 Excelove priloge – kazalniki in podatki o JVZ 

 Excelove priloge – kadrovsko poročilo 2018 

 Excelove priloge – poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2018 

 Excelove priloge – računovodsko poročilo 2018 

 Poročilo o uresničevanju ciljev RSF v letu 2018 

Organigram 

 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ  

 
 

 


