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1. POROČILO REKTORJA  
 
Letno poročilo Univerze na Primorskem za leto 2016 je sestavljeno iz letnih poročil posameznih članic 
za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016. V nadaljevanju je podan strnjen pregled realiziranih aktivnosti v 
letu 2016.  
 
Razpis in vpis v študijskem letu 2016/2017: UP je za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov 
1. stopnje za slovenske državljane in državljane EU razpisala 1.553 vpisnih mest (1.248 mest za redni 
in 305 mest za izredni študij),  za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje 1.470 
vpisnih mest (1.050 mest za redni in 420 mest za izredni študij) ter za vpis v 1. letnik doktorskih 
študijskih programov 3. stopnje 120 mest (izredni študij).  
Novost v razpisu dodiplomskih študijskih programov sta predstavljala univerzitetni dvopredmetni 
študijski program Kulturna dediščina (UP FHŠ) in razpis izvedbe univerzitetnega študijskega programa 
Management (UP FM) v angleškem jeziku tudi kot redni študij. Enopredmetnega univerzitetnega 
študijskega programa Kulturna dediščina (UP FHŠ) UP (v primerjavi z 2015/2016) ni razpisala. V 
okviru razpisa za vpis v magistrske študijske programe so bili prvič razpisani 3 novi študijski programi: 
Trajnostno grajeno okolje (UP FGO), Uporabna psihologija (UP FAMNIT) in Inoviranje in podjetništvo 
(UP FM), študijski program Inkluzivna pedagogika (UP PEF) pa je bil razpisan tudi na novi dislocirani 
enoti UP PEF v Škofji Loki.       
UP je za izvedbo v angleškem jeziku razpisala 5 študijskih programov: univerzitetna študijska 
programa Matematika (UP FAMNIT) in Management (UP FM), magistrska študijska programa: 
Management (UP FM) in Matematične znanosti (UP FAMNIT) ter doktorski študijski program 
Matematične znanosti (UP FAMNIT). V angleški izvedbi se v tem študijskem letu izvajata dodiplomska 
univerzitetna študijska programa Matematika in Management (oba kot redni študij), magistrski študijski 
program Matematične znanosti ter doktorski študijski program Matematične znanosti. 
 
Na dodiplomski stopnji študija je v 1. letnikih rednega študija prvič vpisanih 929 študentov - 74,4 % 
zapolnjenih razpisanih mest (2015/2016: 941 študentov (74,7 % zapolnjenih razpisanih mest),  
izrednega študija pa 260 študentov  - 85,2 % zapolnjenih razpisanih mest (2015/2016: 262: 83,2 %).  
 
Na magistrski stopnji študija je v 1. letnike rednega študija vpisanih 461 študentov - 43,9 % 
zapolnjenih razpisanih mest (2015/2016: 444 študentov (45,8 % zapolnjenih razpisanih mest), v 1. 
letnikih izrednega študija pa 36 študentov - 8,6 % zapolnjenih razpisanih mest (2015/2016: 30 
študentov (7,1 % zapolnjenih razpisanih mest).  
 
Na doktorski stopnji se je v 1. letnike prvič vpisalo 38 študentov - 31,7 % zapolnjenih razpisanih mest 
(2015/2016: 23 študentov (18,1 % zapolnjenih razpisanih mest).  
 
Novi študijski programi: UP je v letu 2016 pridobila en nov študijski program. Svet NAKVIS je podelil 
akreditacijo magistrskemu študijskemu programu 2. stopnje Uporabna psihologija (UP FAMNIT).  
Za doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje različnosti (UP FHŠ) se je UP odločila, da 
akreditacije ne bo podaljšala. 
 
Nove dislocirane enote: UP FTŠ Turistica je pridobila soglasje Sveta NAKVIS za izvajanje študijskih 
programov na načrtovani novi dislocirani enoti v Ljubljani. UP je na NAKVIS vložila vlogo za 
akreditacijo načrtovane nove dislocirane enote UP PEF v Novi Gorici. Realizirana je bila načrtovana 
preselitev delne izvedbe nekaterih študijskih programov UP FAMNIT in izvedbe študijskih programov 
vseh treh stopenj Aplikativna kineziologija na novo lokacijo v prostore Univerzitetnega kampusa 
Livade v Izoli.  
 
Študenti: V študijskem letu 2016/2017 so na UP skupaj vpisani 5.103 študenti (podatek na dan 30. 10. 
2016), od tega 3.750 študentov na dodiplomski stopnji, 1.244 študentov na magistrski stopnji ter 109 
študentov na doktorski stopnji študija. Število študentov se je v primerjavi s preteklim študijskim letom 
2015/2016 nekoliko zmanjšalo na 1. in 2. stopnji študija (2015/2016: vpisanih je bilo skupno 5.345 
študentov: dodiplomska stopnja: 3.966, magistrska stopnja: 1.281), na doktorski stopnji pa se je 
povečalo (2015/2016: vpisanih je bilo 98 študentov).  
 

Na vseh treh stopnjah so skupaj vpisani 303 tuji študenti, s čimer smo presegli število vpisanih tujih 
študentov v študijskem letu 2015/2016 (284). Delež vpisanih tujih študentov na UP se povečuje, saj so 
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vpisani tuji študenti v študijskem letu 2015/2016 predstavljali 5,3 % vseh vpisanih študentov, v 
študijskem letu 2016/2017 pa predstavljajo 5,9 % vseh vpisanih študentov. 
 
Izmenjave študentov in zaposlenih: V letu 2016 oziroma študijskem letu 2015/2016 je bilo, kot v 
preteklih letih, največ mobilnosti izvedenih v okviru programa Erasmus+. Na izmenjavo na UP je prišlo 
178 tujih študentov, s čimer nismo dosegli načrta (197); nižja od načrtovane (134) je bila tudi odhodna 
mobilnost študentov (99). Na izmenjavo na UP je prišlo 61 tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
kar je manj od načrtovanega (70); realizacija je za 4 nižja tudi pri odhodni mobilnosti pedagoškega 
kadra (40) in za 3 nižja pri odhodni mobilnosti strokovnih sodelavcev (17). Pri dohodni mobilnosti 
strokovnih sodelavcev pa smo presegli zastavljeni cilj (38), saj smo gostili 42 strokovnih sodelavcev s 
partnerskih univerz, od tega večino v okviru 4. mednarodnega tedna (»International Week of the 
University of Primorska«), ki smo ga izvedli v tednu 16. - 20. 5. 2016.  
 
Diplomanti: V letu 2016 je študij na UP zaključilo 1.817 diplomantov (2015: 1.020): 1.315 na 
dodiplomski stopnji (od tega: 609 diplomantov na dodiplomskih nebolonjskih študijskih programih, 
sprejetih pred 11. 6. 2004), 227 na magistrski 2. stopnji, 221 na magistrskih študijskih programih, 
sprejetih pred 11. 6. 2004, ter 54 na doktorski stopnji (od tega 28 diplomantov na doktorskih 
nebolonjskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004). Število diplomantov v letu 2016 se je 
povečalo tudi zato, ker je bil 30. 9. 2016 zakonsko določeni rok za zaključek študija na nebolonjskih 
študijskih programih. Na teh je tako na UP v koledarskem letu 2016 študij zaključilo 858 diplomantov. 
 
Kakovost v izobraževanju: V letu 2016 so bile aktivnosti in ukrepi usmerjeni v: 

‐ zasnovo enotnega sistema preverjanja podobnosti vsebin elektronske oblike pisnih zaključnih del 
študentov UP (na vseh stopnjah študija); aktivnosti se bodo nadaljevale in predvidoma zaključile v 
letu 2017; zaključna dela se bodo preverjala s programom za detekcijo podobnih vsebin, ki je bil 
razvit v okviru projekta ODUN ni vključuje delovanje Repozitorija UP, 

‐ povečanje odzivnosti študentov in zaposlenih na anketiranje; pri obeh ciljnih skupinah 
anketirancev je bila odzivnost višja kot preteklo leto, 

‐ izboljšanje uspešnost študentov pri študiju:  
 Trajanje študija: Na rednem študiju se je trajanja študija skrajšalo na univerzitetnih študijskih 

programih (3-letni in 4-letni programi) ter na 1-letnih študijskih programih 2. stopnje. Nekoliko 
povečano trajanje študija na rednem študiju smo zabeležili na 2-letnih študijskih 2. stopnje in 
3-letnih visokošolskih strokovnih študijskih programih. Bistveno podaljšanje trajanja študija 
smo zabeležili na študijskih programih 3. stopnje, ki pa se izvajajo v obliki izrednega študija.  

 Prehodnost iz 1. v 2. letnik: Prehodnost na študijskih programih 1. stopnje se je nekoliko 
znižala, in sicer na rednem študiju za 2 odstotni točki, na izrednem pa za 5,6 odstotnih točk. 
Prehodnost na študijskih programih 2. in 3. stopnje se je povečala. 

‐ krepitvi tutorstva med učitelji in študenti. 
 
Vseživljenjsko učenje in karierna orientacija: V letu 2016 je bilo v skupnem izvedenih 167 programov, 
v katere je bilo vključenih 5.435 udeležencev, od tega 1.992 študentov. Delež vključenih študentov je 
znašal 36,7 %.  
 
Znanstveno-raziskovalna dejavnost, ki jo (so)financira ARRS (podatki vključujejo UP ZRS): V letu 
2016 je UP izvajala 15 raziskovalnih programov (7 kot nosilka in 8 kot soizvajalka) v skupnem obsegu 
16,13 FTE in 1 infrastrukturni program v obsegu 2,50 FTE. V sklopu javnega razpisa za 
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 - razpis v letu 2016 je UP oddala 56 prijav (34 
prijav za temeljne, 1 prijava za aplikativnega in 21 prijav za podoktorske projekte). Od teh je šlo v II. 
fazo prijave 15 projektov. Rezultati javnega razpisa bodo znani predvidoma konec meseca marca 
2017. Poleg navedenih matičnih projektov so članice UP na omenjenem razpisu prijavile še projekte 
kot sodelujoče raziskovalne organizacije. V letu 2016 UP poleg navedenih raziskovalnih programov 
izvajala 27 temeljnih (vključno z mednarodnimi projekti, ki jih sofinancira ARRS), 3 aplikativne in 3 
podoktorske nacionalne raziskovalne projekte ter 11 projektov Ciljnega raziskovalnega programa. Na 
UP se je usposabljajo 41 mladih raziskovalcev, 12 jih je v letu 2016 usposabljanje zaključilo. 
 
Mednarodni znanstveno-raziskovalni projekti: V letu 2016 je UP izvajala 36 mednarodnih znanstveno-
raziskovalnih projektov. Od tega se je nadaljevalo z izvajanjem 26 projektov iz preteklih let, tekom leta 
pa se je začelo z izvajanjem 10 novih projektov. V letu 2016 se je zaključilo 17 projektov. V letu 2016  
se je prijavilo 98 novih projektnih predlogov, od katerih jih je 54 še v fazi evalvacije (ter 15 v fazi 
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evalvacije na novoustanovljenem ZRS Koper). Vzrok za veliko število prijav je v novi finančni 
perspektivi za obdobje 2014-2020 in posledično novo odprtih razpisih.  
 
V letu 2016 se je pričelo izvajati 6 projektov evropskega okvirnega programa za raziskave in inovacije 
Obzorje 2020: STARBIOS2 (UP FAMNIT), InnoRenew CoE (UP IAM), We4SMEs2, OLEUM in PRO-
METROFOOD (vsi UP ZRS) ter dvoletni projekt na ravni UP Vseevropska noč raziskovalcev – SciFe, 
v okviru katerega je prvi dogodek Noč raziskovalcev – Znanost za življenje potekal 30. septembra 
2016, v letu 2017 pa je načrtovan 29. septembra. 
  
Znanstvena odličnost in uspešnost: V letu 2016 je bilo po zadnjih podatkih, zajetih januarja 2017,  
objavljenih 203  člankov v kategorijah SCI, SSCI in A&HCI v revijah z visokim faktorjem vpliva. Trend 
rasti objav je viden po posameznih letih: v letu 2004 je bilo objavljenih 7 člankov, v 2005 – 27, v 2006 
– 25, v 2007 – 63, v 2008 – 91, v 2009 – 133, v 2010 – 148, v 2011 – 131, v 2012 – 148, v 2013 – 
224, 2014 – 223 in v letu 2015 - 241 člankov.  
 
Velik uspeh raziskovalcev, ki delujejo v okviru UP IAM na področju obnovljivih virov energije, je 
pridobitev 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za vzpostavitev Centra odličnosti za raziskave in 
inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE) iz 
programa Obzorje 2020. K temu bo Vlada RS zagotovila še 30 milijonov investicijskih sredstev. 
Projekt je razvilo devet partnerjev. Koordinator projekta je Univerza na Primorskem, ki je k projektu 
pritegnila nemški inštitut Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut –
 vrhunsko ustanovo za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso, ki v projektu deluje 
kot mentorska institucija.  
 
Sodelovanje z okoljem: V letu 2016 so bili izvedeni tudi projekti v sodelovanju z gospodarstvom in 
drugimi uporabniki znanja. Na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada RS (stari naziv Javni skladi RS za razvoj kadrov in štipendije)  v letu 2016 je UP 
pridobila projekt Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem 
okolju - Po kreativni poti do znanja 2016/2017, ki vključuje 26 posameznih projektov članic UP v 
sodelovanju z gospodarstvom. Vrednost pogodbe je 451.257 EUR. 
 
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje: V letu 2016 je UP sklenila sporazum z Moskovsko 
državno univerzo M. V. Lomonosov, s ciljem ustanovitve Centra Lomonosov Koper, v okviru katerega 
bosta partnerski univerzi med drugim ponujali izvedbo študijskih programov, ki vodijo do dveh diplom 
(double degree study programmes). Poleg tega je UP sklenila 3 nove krovne sporazume o 
sodelovanju na področju izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela, in sicer z University of 
Mato Grosso (Brazilija), Pedagogiocal University of Krakow (Poljska) in Univerzo v Prištini – Hasan 
(Kosovo). Poleg tega je bil z indijskim ministrstvom AYUSH sklenjen sporazum za daljšo mobilnost 
profesorja s področja Ayurvede, ki bo na UP prišel v letu 2017.  
Zelo velik dosežek v letu 2016 je pridobitev projekta in ustanovitev »Centra odličnosti za raziskave in 
inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)«, v 
sodelovanju z nemškim inštitutom za lesarstvo Fraunhofer (Fraunhofer Institute for Wood Research – 
Wilhelm-Klauditz-Institut), in pridobitev organizacije Evropskega kongresa matematike leta 2020. 
V letu 2016 je UP na javnem razpisu za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega 
šolstva pridobila sredstva v višini 72.600,00 EUR, na javnem razpisu Krajša in daljša gostovanja tujih 
strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018 pa 
258.853,00 EUR.  
UP je v letu 2016 predsedovala Rektorski konferenci Alpe-Jadran (Alps Adriatic Rectors' Conference - 
AARC), predstavila pa se je tudi na izobraževalnih sejmih v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v 
Makedoniji in Srbiji. 
 
Investicijske aktivnosti: V letu 2016 je bilo na področju javnih financ in  zasebnega sektorja stanje, ki ni 
omogočalo izvajanja investicijskih aktivnosti, zato je UP nadaljevala z vsemi aktivnostmi, povezanimi s 
pridobivanjem lastniških prostorov, namenjenih za raziskovalno in pedagoško dejavnost, ter z 
zagotavljanjem študentskih ležišč. Slednje namerava doseči tudi s povečanjem števila ležišč v 
študentskih domovih, zato je pristopila k pripravi nabora potencialnih projektov, ki bi jih lahko financirali 
s pomočjo najetega poroštvenega kredita, ki ga na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Javnega zavoda 
Študentski domovi v Ljubljani iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve 
prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter gradnjo in prenovo študentskih bivalnih 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/zdruzitev-dveh-javnih-skladov-v-enega-javni-stipendijski-razvojni-invalidski-in-prezivnins/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/zdruzitev-dveh-javnih-skladov-v-enega-javni-stipendijski-razvojni-invalidski-in-prezivnins/
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zmogljivosti Ur. l. RS, št. 27/07. V ta namen je bil pripravljen dokument identifikacije investicijskega 
projekta in glavne aktivnosti za nakup potencialnih stavb.  
V zimskem semestru 2016 so se v prvo zgradbo v Univerzitetnem kampusu Livade preselili prvi 
uporabniki. Za štiri prostore, ki so ostali neopremljeni, je bila izdelana investicijska dokumentacija za 
najem poroštvenega kredita za posodobitev prostorov, namenjenih študijski dejavnosti. 
V skladu z njenimi kratkoročnimi in srednjeročnimi načrti pri doseganju materialnih standardov mora 
UP nadaljevati z aktivnosti za reševanje prostorske problematike pri študentskih namestitvah. Sprejem 
dopolnitev Srednjeročnega načrta investicij UP za obdobje 2012 - 2016 z novimi investicijskimi projekti 
je bil nujen zaradi priprave potrebne investicijske dokumentacije, ki je opredelila in ovrednotila nabor 
potencialnih projektov ter v nadaljevanju tudi vse ključne faze projekta in potrebne investicijske 
stroške.  
UP se je v letu 2016 na nepremičninah, ki so bile predmet pogodbe o brezplačnem prenosu na 
naslovu Izolska vrata 2 v Kopru, v zemljiški knjigi vpisala kot zemljiško knjižna lastnica. Za 
nadaljevanje investicijskih aktivnosti, predvidenih za leto 2017, je bila pripravljena novelacija 
investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije. 
 
Kadrovska politika in zaposlovanje: Univerza na Primorskem je v Letnem programu dela za leto 2016 
načrtovala 684 oseb (590,86 FTE).  Na dan 31.12.2016 je bilo na Univerzi na Primorskem zaposlenih 
693 oseb (588,43 FTE).  
 
Finančno poslovanje: UP je v koledarskem letu 2016 realizirala 23.971.619 EUR celotnih prihodkov, 
kar je za 1,61% manj kot v predhodnem letu. Največji delež prihodkov UP predstavljajo prihodki iz 
naslova izvajanja javne službe in sicer 97,31% kar znaša 23.325.243 EUR, medtem ko prihodki iz 
naslova tržne dejavnosti znašajo 646.376, kar predstavlja 2,69% vseh prihodkov.   
 
Celotni odhodki so znašali 23.889.220 EUR, kar je za 8,01% manj kot v predhodnem letu. Odhodki iz 
naslova izvajanja javne službe so znašali 23.253.708 EUR, odhodki iz naslova tržne dejavnosti pa 
635.512 EUR. Stroški blaga, materiala in storitev so za 25,20 % nižji od doseženih v letu 2015 in 
znašajo 4.719.618 EUR. Na znižanje stroškov blaga,  materiala in storitev so vplivali sanacijski ukrepi 
in manjši obseg projektov v izvajanju.   
Stroški dela v znesku 18.173.082 EUR so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 1,23%.  
Razlogi za povišanje stroškov dela so v spremembi plačne lestvice, s katero so se povišali izhodiščni 
plačni razredi s 1.9.2016, višjem izplačilu regresa in sproščenim napredovanjem v višji naziv oz. plačni 
razred. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur se je znižalo iz 576 na 559 zaposlenih. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 82.399 EUR, od tega znaša presežek prihodkov nad odhodki 
javne službe 71.535 EUR, presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti pa 10.864 EUR. Dosežen 
izid je bistveno višji glede na leto 2015, ko je UP evidentirala 1.607.634 EUR presežka odhodkov nad 
prihodki pred obdavčitvijo. Boljši poslovni izid je posledica višjih proračunskih sredstev in izvajanja 
sanacijskih ukrepov  v skladu s sprejetim sanacijskim načrtom. Kljub zakonskim ukrepom za 
zmanjšanje stroškov in ukrepom za sanacijo poslovanja, so članice UP FHŠ, UP FM, UP ZRS in 
rektorat UP evidentirale presežek odhodkov nad prihodki po bilančnem toku.  
 
Notranji nadzor: Izvajanje notranjega nadzora v letu 2016 ne predstavlja bistvenih sprememb glede na 
leto 2015. 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 (v nadaljevanju: načrt 
integritete). Za izvajanje načrta integritete je zadolžen skrbnik, v letu 2016 pa je bila imenovana tudi  
delovna skupina za izvajanje Načrta integritete Univerze na Primorskem v skladu s Smernicami za 
izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete. 
 
 

Prof. dr. Dragan Marušič, rektor 
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Vizija UP je: 
- izvedba študijskih programov na najvišji možni kvalitetni ravni, z bistvenim povečanjem 

vzporednega izvajanja v angleškem jeziku, 
- dosegati najkvalitetnejšo znanstveno produkcijo (znanstveni članki v relevantnih revijah po 

posameznih področjih, znanstvene monografije, izumi, itd.) in vsaj na treh znanstvenih področjih 
doseči najvišjo svetovno raven, 

- s svojo celotno znanstveno-raziskovalno in študijsko izobraževalno ponudbo in z vpetostjo v 
lokalno in širše okolje postati eno pomembnejših vozlišč v svetovni akademski mreži. 

 
 

3. POSLANSTVO IN VREDNOTE  
 
Poslanstvo  
 
V skladu s Statutom uresničuje UP svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim, 
strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,  
Evropi in svetu. Njeno delovanje usmerjajo nacionalni program visokega šolstva, nacionalni 
raziskovalno-razvojni program, strateški dokumenti Republike Slovenije ter smernice razvoja enotnega 
evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora, s posebnim poudarkom na sredozemski regiji. 
 
Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem želje po znanju in 
raziskovanju ter graditi sinergije z drugimi univerzami in raziskovalnimi zavodi doma in v tujini. 
Poslanstvo UP je prenesti pobude, ki se oblikujejo v stiku sredozemskega in srednjeevropskega sveta, 
v mednarodni univerzitetni prostor in tako prispevati k trajnostnemu družbenemu razvoju lokalnega in 
širšega regionalnega okolja. 
 
Vrednote  
 
Vrednote, na katerih temelji delovanje UP, so:  
- svoboda: univerza je prostor svobodne ustvarjalnosti človekovega duha; 
- avtonomija: univerza je avtonomna v odnosu do kapitala, politike, države in religije; 
- pripadnost: univerza je prostor pripadnosti učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnega 

osebja, kjer se sledeč skupnemu cilju lahko polno izrazi vsak posameznik; 
- odprtost: univerza je v največji možni meri odprta v domači in mednarodni akademski in širši 

družbeni prostor; 
- kakovost: univerza zasleduje najvišje mednarodno primerljive kriterije na vseh področjih 

delovanja. 
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4.1. ORGANIZIRANOST 
 
Državni zbor RS je 29. 1. 2003 sprejel Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Odlok o 
ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11 in 
17/15) in Statut Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – uradno prečiščeno besedilo in 
88/15) določata temeljno ureditev delovanja Univerze na Primorskem. Statut Univerze na Primorskem 
omogoča članicam, da svojo organiziranost podrobneje uredijo z internimi pravili. Notranja 
organiziranost univerze in članic zagotavlja izvajanje javne službe in drugih dejavnosti. 
 
NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU 
 
Univerza na Primorskem je pravna oseba in v skladu s 24. členom Statuta Univerze na Primorskem 
nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Članice UP so zavodi brez lastnosti 
pravne osebe, kadar v imenu in za račun univerze izvajajo dejavnosti v okviru nacionalnega programa 
visokega šolstva in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, za katera zagotavlja 
sredstva država. Članice UP lahko v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Odlokom o ustanovitvi 
Univerze na Primorskem samostojno v svojem imenu in za svoj račun na študijskih in raziskovalnih 
področjih opravljajo izobraževalno, raziskovalno, strokovno, razvojno, svetovalno in umetniško 
dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti, kadar pri tem ne gre za izvajanje nacionalnega 
programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter ne ovirajo 
dejavnosti, ki je javna služba. Evidenca stroškov in sredstev ter premoženja pridobljenega iz 
dejavnosti, ki jo članice UP opravljajo v svojem imenu in za svoj račun, izkazujejo v ločenih evidencah. 
Pooblastilo za samostojno sklepanje pravnih poslov v okviru teh dejavnosti ne obsega sklepanja 
pogodb o zaposlitvi ter pogodb, s katerimi se razpolaga z lastninsko in drugimi stvarnimi pravicami na 
nepremičninah. 
 
Organiziranost univerze je prikazana v organigramu v prilogi. 
 
VODSTVO UNIVERZE 

Tabela 1: Vodstvo
1
 

Funkcija Nosilec 

Rektor UP Prof. dr. Dragan Marušič 

Prorektorica za študijske zadeve UP Doc. dr. Sonja Rutar 

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

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

Glavni tajnik UP Danijel Božič 

 
ORGANI UNIVERZE

2
 

Tabela 2: Organi 

Organ Člani 

Rektor UP
3
  Prof. dr. Dragan Marušič 

Senat UP
[1]

 Prof. dr. Dragan Marušič (rektor UP), prof. dr. Irena Lazar (UP FHŠ), izr. prof. dr. Nives Zudič 
Antonič (UP FHŠ), izr. prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin (UP FHŠ), izr. prof. dr. Matjaž Novak (UP 
FM), izr. prof. dr. Viktorija Florjančič (UP FM), doc. dr. Elizabeta Zirnstein (UP FM), izr. prof. dr. 
Klavdija Kutnar (UP FAMNIT), prof. dr. Bojan Kuzma (UP FAMNIT), izr. prof. dr. Dunja Bandelj 
(UP FAMNIT), prof. dr. Mara Cotič (UP PEF), izr. prof. dr. Bogdana Borota (UP PEF), doc. dr. 
Sonja Rutar (UP PEF), izr. prof. dr. Janez Mekinc (UP FTŠ Turistica), izr. prof. dr. Helena Nemec 
Rudež (UP FTŠ Turistica), doc. dr. Irena Weber (UP FTŠ Turistica), izr. prof. dr. Nejc Šarabon 
(UP FVZ), doc. dr. Boštjan Žvanut (UP FVZ), doc. dr. Maša Černelič Bizjak (UP FVZ), prof. dr. 

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

2015: 
‐ doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve UP, 
‐ izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP, 
‐ prof. dr. Rok Strašek, pprorektor za ekonomiko in finance UP. 
Danijel Boži je funkcijo glavnega tajnika nastopil s sklepom rektorja nastopil  dne 15. 1. 2016. 
2
 Pristojnosti in naloge organov opredeljuje Statut Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – uradno prečiščeno 

besedilo in 88/15) in drugi predpisi UP. 
3
 Novoizvoljeni rektor je nastopil mandata 23. 11. 2015 za dobo štirih let. 

[1]
 Senat Univerze na Primorskem se je v novi sestavi (četrti mandat) konstituiral 23. 9. 2015 za dobo štirih let. 
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Organ Člani 

Rado Pišot (UP ZRS), prof. dr. Lenart Škof (UP ZRS), izr. prof. dr. Mateja Sedmak (UP ZRS), izr. 
prof. dr. Vito Vitrih (UP IAM), prof. dr. Andrej Brodnik (UP IAM), prof. dr. Tomaž Pisanski (UP 
IAM), g. Boštjan Lešnik, predsednik ŠS UP (član ŠS UP FHŠ), Peter Cividini Peloza (predsednik 
SŠ UP FHŠ), Matej Kekič, član ŠS (predsednik ŠS UP FM), Martin Senič, član ŠS UP (član ŠS 
UP FAMNIT), Andrej Gobina (član ŠS UP FM), Nassim Djaba, član ŠS UP (član ŠS UP FTŠ-
Turistica), Iris Ozimič (predstavnica študentov UP (UP FVZ))

4
 

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

Študentski svet UP Boštjan Lešnik, predsednik ŠS UP (ŠS UP FHŠ), Nassim Djaba, podpredsednik ŠS UP (UP 
FTŠ-Turistica), Peter Cividini Peloza (UP FHŠ), Martin Senić (UP FAMNIT), Nina Omejc (UP 
FAMNIT), Aja Dobnik (UP PEF), Daša Vukanac (UP PEF), Boris Revo (UP FTŠ-Turistica), Anja 
Hartman (UP FVZ), Armin Nuhić (UP FVZ). 

 
POSVETOVALNA IN DELOVNA TELESA ORGANOV UNIVERZE 

Tabela 3: Posvetovalna telesa rektorja 

Posvetovalno telo Člani 

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

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

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

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

Danijel Božič, glavni tajnik UP 

Kolegij dekanov in 
direktorjev članic UP 

Prof. dr. Dragan Marušič, rektor UP 

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

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

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

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

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

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

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

Prof. dr. Mara Cotič, dekanja UP Pedagoške fakultete  

Izr. prof. dr. Janez Mekinc, dekan UP Fakultete za turistične študije
5
  

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

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

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

Mag. Petruša Miholič, direktorica UP Univerzitetne knjižnice 

Viljem Tisnikar, direktor UP Študentskih domov 

Svet zaupnikov UP V mirovanju. 

Tabela 4: Delovna telesa Senata 

Komisija Senata Predsednik/-ca 

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

Prof. dr. Maja Čemažar (UP FVZ) 

Komisija za študijske zadeve Univerze na Primorskem (KŠZ 
UP) 

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

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

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

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

Doc. dr. Majda Šavle (UP FVZ) 

Komisije za študentske zadeve Univerze na Primorskem 
(KŠTZ UP) 

Izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič (UP FHŠ)  

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

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

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

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

                                                      
44

 Iris Ozimič, predstavnica študentov v Senatu UP, je bila imenovana na 14. seji Senata UP dne 24. 12. 2016 zaradi odstopa 
dosedanjega senatorja iz vrst študentov, g. Armina Nuhića.  
5
 Z odstopom prof. dr. Darje Barlič Magajne je dne 1. 5. 2016 na funkcijo vršilca dolžnosti dekana UP FVZ nastopil izr. prof. dr. 

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

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

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

Izr. prof. Boštjan Žvanut (UP FVZ) 

Komisija za etična vprašanja Univerze na Primorskem (KEV 
UP) 

Komisija se v novem mandatu še ni konstituirala. 

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

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

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

Tabela 5: Delovna telesa Upravnega odbora 

Komisije Upravnega odbora Predsednik/-ca 

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

Barbara Morato (predstavnica rektorata) 

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

 
UNIVERZITETNI CENTRI

7
 

Tabela 6: Univerzitetni centri 

Organizacijska / infrastrukturna enota   Predstojnik/-ca /  Vodja 

Center za obštudijske dejavnosti Univerze na Primorskem 
(COD UP)

8
 

Blaž Čeklić 

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

9
 

Danijel Bandelj
10

 

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

Doc. dr. Aleš Gačnik 

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

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

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

/ (predstojnik v imenovanju) 

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

Založba Univerze na Primorskem (ZUP)
11

 Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler 

 
ČLANICE IN PRIDRUŽENI ČLANICI  
 
Univerza na Primorskem vključuje enajst članic in dve pridruženi članici. 

Tabela 7: Odgovorne osebe članic in pridruženih članic 

Članica UP Dekan/Direktor 
Prodekan/pomočnik 

direktorja 
Tajnik 

Visokošolski zavodi 

Fakulteta za grajeno okolje 
(UP FGO)

 
 

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

/ / 

Fakulteta za humanistične 
študije (UP FHŠ) 

Prof. dr. Irena Lazar, 
dekanja 

Prof. dr. Aleksander Panjek, 
prodekan za znanstveno-
raziskovalno delo (21. 6. 
2016)

 12
 

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

13
 

Doc. dr. Gregor Kovačič, 

Ana Poljak, tajnik 

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

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

10
 Nadomeščanje zaposlene Blanke Palčič na porodniškem dopust. 

11
 Ustanovljena 6. redna seja Senata UP z dne 23. 3. 2016. 

12
 Prof. dr. Aleksander Panjek je bil na funkcijo prodekana za znanstveno-raziskovalno delo imenovan 20. 6. 2016 in je 

nadomestil doc. dr. Gregorja Pobežina. 
13

 Doc. dr. Miha Koderman je bil na funkcijo prodekana za mednarodno sodelovanje in razvoj imenovan 20. 6. 2016 in je 
nadomestil izr. prof. dr. Boruta Klabjana. 
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Članica UP Dekan/Direktor 
Prodekan/pomočnik 

direktorja 
Tajnik 

prodekan za študijske 
zadeve 

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

Fakulteta za management 
(UP FM) 

Prof. dr. Matjaž Novak, 
dekan 

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

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

Doc. dr. Suzana Laporšek, 
prodekanja za 
znanstvenoraziskovalno 
delo 

/ 

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

Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, 
dekanja 

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

14
 

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

Nataša Vraneš, tajnik 

Pedagoška fakulteta (UP 
PEF) 

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

Izr. prof. dr. Darjo Felda, 
prodekan za študijske 
zadeve 

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

15
 

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

16
 

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

17
 

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

Tanja Marsič, tajnik 

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

Izr. prof. dr. Janez Mekinc
18

 Izr. prof. dr. Aleksandra 
Brezovec, prodekanja za 
študijsko dejavnost 

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

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

Ingrid Kocjančič, tajnik 

Fakulteta za vede o zdravju 
(UP FVZ) 

Izr. prof. dr. Nejc Šarabon, 
dekan

19
 

Izr. prof. dr. Mihaela 
Jurdana, prodekanja za 

Nela Rajčič Panger 

                                                      
14

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

 Prodekan opravlja funkcijo od 30. januarja 2016 dalje.  
16

 Prodekanja opravlja funkcijo od 30. januarja 2016 dalje. 
17

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

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

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

prodekana za znanstveno-raziskovalno dejavnost, 
‐ doc. dr. Dejan Križaj, prodekan za mednarodno in razvojno sodelovanje. 
19

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

Rasporja. 
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Članica UP Dekan/Direktor 
Prodekan/pomočnik 

direktorja 
Tajnik 

študijske zadeve 

Helena Skočir, pred., 
prodekanja za študentske 
zadeve 

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

Raziskovalna zavoda 

Znanstveno-raziskovalno 
središče (UP ZRS)

20
 

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

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

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

Mateja Krmelj 

Inštitut Andrej Marušič (UP 
IAM) 

Izr. prof. dr. Vito Vitrih, 
direktor 

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

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

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

Manca Drobne
21

 

Drugi zavodi 

Študentski domovi (UP ŠD) Viljem Tisnikar, direktor / Višnja Krečič  

Univerzitetna knjižnica (UP 
UK) 

Asist. mag. Petruša Miholič, 
direktorica 

/ / 

Pridruženi članici 

Fakulteta za dizajn (FD)
 
 Miha Matičič, direktor 

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

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

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

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

Mag. Veronika Gruden, 
prodekanja za kakovost in 
družbeno odgovornost 

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

Manca Simčič 

Ortopedska bolnišnica 
Valdoltra (OBV)

 
 

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

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

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

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

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

/ 

                                                      
20

 V postopku izstopa iz UP. 
21

 Nadomeščanje zaposlene Martine Marušič Kos na porodniškem dopust. 
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ZAPOSLENI 

Tabela 8: Pregled števila zaposlenih v obdobju od 2011-2016 

Plačna skupina 
(število) 

2011 2012 
Indeks 
12/11 

2013 
Indeks 
13/12 

2014 
Indeks 
14/13 

2015 
Indeks 
15/14 

2016 
Indeks 
16/15 

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

B 9 9 100,00 10 111,11 9 90,00 10 111,11 10 100 

D 328 319 97,26 333 104,39 329 98,80 345 104,86 347 100,58 

H 191 181 94,76 166 91,71 162 97,59 156 96,30 112 71,79 

J 224 214 95,54 223 104,21 221 99,10 220 99,55 222 100,91 

SKUPAJ 752 723 96,14 732 101,24 721 98,50 731 101,39 691 94,53 

Tabela 9: Pregled števila zaposlenih v FTE v obdobju od 2011-2016 

Plačna skupina  

(FTE) 

2011 2012 
Indeks 
12/11 

2013 
Indeks 
13/12 

2014 
Indeks 
14/13 

2015 
Indeks 
15/14 

2016 
Indeks 
16/15 

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

B 9,9 11,60 117,17 10,35 89,22 10,35 100,00 10,95 105,80 12,4 113,24 

D 246 245,40 99,76 256,86 104,67 266,90 103,91 278,02 104,17 274,99 98,91 

H 152,80 135,63 88,76 119,02 87,75 114,84 96,49 105,1 91,52 85,56 81,41 

J 220,43 211,60 95,99 213,45 100,87 215,81 101,11 213,85 99,09 213,37 99,78 

SKUPAJ 629,1 604,22 96,05 599,68 99,25 607,90 101,37 607,92 100,00 586,32 96,45 

 
 

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

Tabela 10: Študijska področja 

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

UP FGO* (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo 

UP FHŠ (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (geografija, jeziki in književnosti, zgodovina), 
(21) umetnost, (22) humanistika, (31) družbene vede 

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

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

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

UP FTŠ Turistica (81) osebne storitve 

UP FVZ** (72) zdravstvo, (42) vede o živi naravi 

 
* V letu 2016 se je pričel postopek pridružitve UP FGO k UP FAMNIT, posledično tudi postopek širitve študijskih 
področij UP FAMNIT na novo področje (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo. Postopek bo zaključen s 
spremembo Odloka o ustanovitvi UP.  
** V postopku je razširitev študijskih področij UP FVZ: univerza je pristojnemu ministrstvu posredovala vlogo za 
soglasje Vlade RS k dodatnemu študijskemu področju »(81) - osebe storitve«.  

Tabela 11: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov na dan 31. 12. 2016 

UP 
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Skupaj 32 25 7 7 39 32 
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Tabela 12: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov na dan 31. 12. 2016 

UP 
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Skupaj 37 33 14 13 51 46 

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

 
Študenti in diplomanti 

Tabela 13: Število vpisanih študentov  v študijskem letu 2016/2017 (na dan 30. 10. 2016) 

 

Redni Izredni Skupaj 

Vsi 
vpisani 

Vsi brez 
absolvent

ov 

Vsi 
vpisani 

Vsi brez 
absolvent

ov 

Vsi 
vpisani 

Vsi brez 
absolvent

ov 

SKUPAJ VPISANI 4.036 3.283 1.067 903 5.103 4.186 

Dodiplomski programi 2.917 2.498 833 716 3.750 3.214 

visokošolski strokovni študijski programi 1. 
stopnje 

1.468 1.230 832 715 2.300 1.945 

univerzitetni študijski programi 1. stopnje 1.449 1.268 1 1 1.450 1.269 

Podiplomski programi 1.119 785 234 187 1.353 972 

magistrski študijski programi 2. stopnje 1.119 785 125 99 1.244 884 

doktorski študijski programi 3. stopnje   109 88 109 88 

Tabela 14: Število diplomantov v letu 2016 

Skupaj UP 
Dodiplomski 

študijski 
programi 

Magistrski 
študijski 

programi 2. 
stopnje 

Magistrski študijski 
programi, sprejeti 

pred 11.6.2004 

Doktorski študijski 
programi 3. stopnje in 

doktorski študijski 
programi, sprejeti pred 

11.6.2004 

1.817 1.315 227 221 54 

 
Vpisani tuji študenti v študijskem letu 2016/2017 

Tabela 15: Število vpisanih tujih študentov (na dan 30. 10. 2016) 

 Število vpisanih tujih študentov Delež 

Dodiplomski študijski programi 1. stopnje  226 6,0 % 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 60 4,8 % 

Doktorski študijski programi 3. stopnje 17 15,6 % 

SKUPAJ 303 5,94 % 

 
Dislocirane enote članice 
 
Nekatere pedagoške članice UP v študijskem letu 2016/2017 izvajajo študijske programe tudi na 
dislociranih enotah, in sicer: 
- UP FM v Celju in Škofji Loki, 
- UP PEF v Ljutomeru, Slovenskih Konjicah, Škofji Loki in na Ptuju, 
- UP FTŠ Turistica v Ljubljani, 
- UP FVZ v Novi Gorici.  
 
UP FAMNIT je s spomladanskim semestrom študijskega leta 2015/2016 pričela izvajati dele nekaterih 
študijskih programov v novih prostorih Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli, na to lokacijo pa se je 
preselila celotna izvedba študijskih programov vseh treh stopenj Aplikativna kineziologija. 
 
Programi vseživljenjskega učenja 
 
S ciljem razvoja kakovostne ponudbe vseživljenjskega učenja, prenosa dobrih praks med članicami 
UP ter intenzivnejšega sodelovanja z družbenim okoljem, je univerza v letu 2012 sprejela pravila in 
vzpostavila mrežni sistem vseživljenjskega učenja. V okviru slednjega izdaja UP letni Katalog 
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ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem, v katerem je združena ponudba vseh 
članic UP in rektorata. 
 
Študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov  
Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem 
izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja. Kdor opravi vse obveznosti po 
študijskem programu za izpopolnjevanje ali po delu študijskega programa za pridobitev izobrazbe, 
pridobi potrdilo, ki je javna listina.  
 
Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju  
Na UP izvajamo na podlagi razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike 
Slovenije programe za potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju. 
 
Poletne šole  
Poletne šole so namenjene vsem, ki želijo pridobiti nova ali poglobiti že osvojena znanja z različnih 
področij. Nudijo preplet izobraževalnih dejavnosti, druženja in aktivnega preživljanja časa ter 
spoznavanja različnih aktualnih tematik.  
 
Tečaji, seminarji, konference in druge oblike izobraževanja  
V okviru vseživljenjskega učenja UP ponuja tudi različne druge dogodke, ki so namenjeni tako 
študentom in zaposlenim na univerzi, kot širši javnosti. Različni tečaji, seminarji, delavnice, tabori, 
okrogle mize idr., so priložnost za širjenje posameznikovih obzorij, za pridobivanje dodatnih znanj in 
kompetenc. V okviru slednjih se izvajajo tudi aktivnosti, ki jih ponuja Karierni center UP. 
 
 

4.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 
 
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja 

Tabela 16: Raziskovalne skupine 

Šifra ARRS Ime raziskovalne skupine Raziskovalna področja 

Število 
registriranih 

raziskovalcev (na 
dan 31. 12. 2016) 

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

6.00.00 Humanistične vede 
45 

1822-002 Inštitut za dediščino Sredozemlja 
6.00.00 Humanistične vede 

7.00.00 Interdisciplinarne raziskave 
10 

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 

62 

2790-001 Raziskovalna skupina UP FAMNIT 

1.01.00 Naravoslovno-matematične vede 
/ Matematika 

2.07.00 Tehniške vede / Računalništvo in 
informatika 

110 

2158-001 Inštitut za edukacijske vede 5.00.00 Družboslovne vede 64 

1718-001 Turizem 

5.02.00 Družboslovne vede / Ekonomija 

5.02.02 Družboslovne vede / Ekonomija / 
Poslovne vede 

45 

2413-001 Raziskovalna skupina UP FVZ 
3.00.00 Medicinske vede 

5.00.00 Družboslovne vede  
36 

1510-002 Inštitut za družboslovne študije 
6.00.00 - Humanistične vede  

5.00.00 - Družboslovne vede 
4 

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

0 

1510-005 Inštitut za dediščino Sredozemlja 
6.00.00 - Humanistične vede  

7.00.00 - Interdisciplinarne raziskave 
1 

1510-006 Inštitut za jezikoslovne študije 

6.05.00 - Humanistične vede / 
Jezikoslovje  

5.00.00 - Družboslovne vede 

2 

1510-007 Inštitut za kineziološke raziskave 
5.10.00 - Družboslovne vede / Šport  

5.01.00 - Družboslovne vede / Vzgoja in 
5 
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Šifra ARRS Ime raziskovalne skupine Raziskovalna področja 

Število 
registriranih 

raziskovalcev (na 
dan 31. 12. 2016) 

izobraževanje  

1510-008 Inštitut za zgodovinske študije 

6.01.00 - Humanistične vede / 
Zgodovinopisje  

6.00.00 - Humanistične vede 

14 

1510-010 Pravni inštitut 5.05.00 - Družboslovne vede / Pravo 0 

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

6.11.00 - Humanistične vede / Teologija 
4 

1510-012 Inštitut za oljkarstvo 

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

1.04.05 - Naravoslovno-matematične 
vede / Kemija / Analizna kemija  

4.06.05 - Biotehniške vede / 
Biotehnologija / Rastlinska biotehnologija  

5 

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 

63 

SKUPAJ 470 

 
Raziskovalni programi in projekti 

Tabela 17: 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 

P5-0381 Kineziologija za kakovost življenja 

P6-0272 Sredozemlje in Slovenija 

P6-0279 Območje kulturnega stika v integracijskih procesih 

Raziskovalni programi v soizvajanju 

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

P2-0250 Metrologija in biometrični sistemi 

P2-0266 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 

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

P6-0243 Azijsko jeziki in kulture 

 
V letu 2016 je na UP potekalo 7 matičnih raziskovalnih programov in 8 v soizvajanju. Med letom se je 
soizvajanje raziskovalnega programa P6-0243 preneslo z UP FHŠ na UP ZRS. V okviru Univerze na 
Primorskem deluje infrastrukturni program I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na 
Primorskem v letnem obsegu 2,50 FTE, v katerega so bile v letu 2016 vključene članice UP FAMNIT, 
UP FVZ, UP ZRS in UP IAM. Infrastrukturno skupino prav tako (so)financira Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost RS. 

Tabela 18: Nacionalni projekti 

Vrsta raziskovalnega projekta 
Leto 2016 

Skupaj Matični Partnerski 

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI 27 15 12 

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI 3 3 - 

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI 3 2 1 

PROJEKTI CRP 11 4 7 

SKUPAJ 44 24 20 
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Tabela 19: Mladi raziskovalci 

Število mladih raziskovalcev v letu 
2016 

41 
Število mladih raziskovalcev, ki je 
usposabljanje zaključilo v letu 2016 

12 

 
Poleg navedenih nacionalnih projektov se izvajajo različni projekti v sodelovanju z gospodarstvom, 
lokalnimi skupnostmi in drugimi uporabniki znanja. Število sklenjenih novih pogodb z gospodarstvom 
in drugimi uporabniki znanja: 41.  

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 2016 

Lokalne skupnosti - 

Gospodarstvo 20 

Drugi zavodi, ministrstva ustanove, društva in drugi uporabniki znanja 12 

Skupaj 32 

 

V letu 2016 smo izvajali 36 mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov. Od tega se je 
nadaljevalo z izvajanjem 26 projektov iz preteklih let, tekom leta pa se je začelo z izvajanjem 10 novih 
projektov. V letu 2016 se je zaključilo 17 projektov. V letu 2016  se je prijavilo 98 novih projektnih 
predlogov, od katerih jih je 54 še v fazi evalvacije (ter 15 v fazi evalvacije na novoustanovljenem ZRS 
Koper). 

Tabela 21: Mednarodni projekti s področja raziskovanja 

Vrsta mednarodnega projekta Leto 2016 

S M P 

7. Okvirni program 1 - 1 

H2020 6 1 5 

Programi Evropske komisije 8 2 6 

COSME 3 - 3 

COST 3 1 2 

Program Kultura 2007-2013  1 - 1 

EFSA (European Food Safety Authority) 2 - 2 

ERAB (The European Foundation for Alcohol Research) 1 - 1 

Program Območje Alp 2014-2020 1 - 1 

Program Mediteran 2014-2020 - - - 

Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020 - - - 

Jadranski čezmejni program IPA 2007-2013 4 - 4 

Adrion - - - 

OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 1 1 - 

Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 in  Norveškega finančnega 
mehanizma 2009-2014 

4 1 3 

Program Vseživljenjskega učenja 1 - 1 

SKUPAJ 36 6 30 

 

V letu 2016 se je pričelo izvajati 6 projektov evropskega okvirnega programa za raziskave in inovacije 
Obzorje 2020: STARBIOS2 (UP FAMNIT), InnoRenew CoE (UP IAM), We4SMEs2, OLEUM in PRO-
METROFOOD (vsi UP ZRS) ter dvoletni projekt na ravni UP Vseevropska noč raziskovalcev – SciFe, 
v okviru katerega je prvi dogodek potekal 30. septembra 2016, v letu 2017 pa 29. septembra. 
 
Pomembna je tudi promocija znanstveno-raziskovalnih dosežkov v okviru mednarodnih znanstvenih 
konferenc. UP FM je uspešno izvedel vsakoletno mednarodno znanstveno konferenco management 
International Conference MIC 2016, ki je gostila 200 udeležencev iz 20 držav sveta, UP PEF pa 
mednarodni znanstveni sestanek na temo Inovativna učna okolja. 
 
Članica UP FAMNIT je bila z UP IAM in soorganizatorji  UL Fakulteto za matematiko in fiziko, UM 
Fakulteto za naravoslovje in matematiko, Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko, Društvom 
matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in podjetjem Abelium d.o.o. uspešna pri kandidaturi za 
organizacijo 8. Evropskega matematičnega kongresa (8EMC), ki bo potekal od 5. do 11. julija 2020 v 
Portorožu.  
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Pomembni raziskovalni dosežki v letu 2016 
 
Vrh uspešne mednarodne aktivnosti članic UP na znanstveno-raziskovalnem področju v letu 2016 je 
zaključek prve faze in pozitivna evalvacija projekta Teaming v okviru EU programa za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 v sodelovanju z uglednim Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-
Klauditz-Institut za vzpostavitev Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih 
materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE), za katerega so v okviru slovensko-
nemškega konzorcija svoje znanje združili raziskovalci Oddelka za tehnologijo Inštituta Andrej 
Marušič. S podpisom Memoranduma o soglasju vzpostavitve/nadgradnje centra odličnosti med 
Univerzo na Primorskem in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, se je ministrstvo že 
zavezalo sofinancirati projekt InnoRenew CoE skladno z zahtevo razpisa WIDESPREAD-2014-1 
TEAMING. UP je skladno s pogodbo Framework Partnership Agreement – N° 664330 – InnoRenew 
CoE ustanovila zavod »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov 
in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)« v sodelovanju z nemškim inštitutom Fraunhofer, 
Javnim zavodom RS za varstvo kulturne dediščine in Zavodom za gradbeništvo Slovenije. Z 
ustanovitvijo tovrstnega centra se povečuje tudi mednarodna konkurenčnost slovenskega lesarstva in 
z njim povezanega gospodarstva.  

Tabela 22: Št. objav UP v indeksiranih revijah (2004-2016) 

Leto 
Število objav v WOS SCI, 

SSCI in A&HCI 
Število objav v SCOPUS 

2016 203 262 

2015 195 243 

2014 226 293 

2013 224 266 

2012 148 172 

2011 131 147 

2010 148 134 

2009 133 145 

2008 91 95 

2007 63 69 

2006 25 38 

2005 27 35 

2004 7 6 

 
Vir: Podatki zajeti januarja 2017 (baza WOS in baza SCOPUS).  

 
Dosežki posameznikov in skupin 
 
Nagrade in priznanja: 

‐ prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, prejemnica priznanja za izjemne dosežke na področju 
raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2016 (nagrada PI in SLODRE); 

‐ izr. prof. dr. Andraž Teršek, prejemnik nagrade Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju 
2016 (nagrada Slovenske znanstvene fundacije); 

‐ izr. prof. dr. Darjo Felda, prejemnik nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju 
visokega šolstva (nagrada MIZŠ); 

‐ prof. dr. Sara Dolničar, ki od leta 2012 sodeluje na doktorskem študijskem programu Inovativni 
turizem UP FTŠ Turistica, je prejela priznanje Ambasadorka znanosti Republike Slovenije. 

 
 

4.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE 
 
Mednarodno sodelovanje obsega krepitev obstoječih odnosov s partnerskimi institucijami in 
vzpostavljanje novih oblik sodelovanja s tujimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami. Bilateralni 
in multilateralni odnosi zajemajo sodelovanje pri skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih ter 
skupnih študijskih programih, pripravo in izvedbo poletnih šol, izmenjave študentov, učiteljev, 
raziskovalcev in strokovnega osebja, sodelovanje na različnih mednarodnih konferencah, kongresih in 
simpozijih ter članstvo in sodelovanje v mednarodnih združenjih in mrežah. 
 
Od ustanovitve do decembra 2016 je UP sklenila 79 mednarodnih sporazumov, izmed katerih sta 2 
multilateralna in 77 bilateralnih. Med slednjimi je 73 sporazumov s tujimi univerzami oziroma 
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visokošolskimi institucijami. Pomemben del mednarodnega sodelovanja predstavljajo izmenjave 
študentov, visokošolskih učiteljev in strokovnega osebja, ki jih UP omogoča zlasti v okviru programa 
Erasmus+ in mrež CEEPUS; mobilnost raziskovalcev pa se izvaja predvsem v sklopu bilateralnih 
projektov. UP ima sklenjene sporazume o sodelovanju s 16 slovenskimi institucijami in je vključena v 5 
nacionalnih združenj ter 14 mednarodnih mrež oziroma združenj. 
 
Izvajanje študija v tujem jeziku v študijskem letu 2016/2017 

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

Vrsta študijskega programa Število Ime študijskega programa 

1. stopnja (skupaj) 2  

‐ Univerzitetni program 2 Management 

Matematika 

‐ Visokošolski program 0 /  

2. stopnja 1 Matematične znanosti 

3. stopnja 1 Matematične znanosti 

SKUPAJ 4  

 
Opomba:  
* 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 2015/2016 

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

Vrsta izmenjave Število Delež (%) 

Študenti na izmenjavi v tujini 99 1,8 

Študenti iz tujine na izmenjavi 179 3,3 

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

Vrsta izmenjave Število Delež (%) 

Zaposleni* na izmenjavi v tujini 58 10,2 

Tuji zaposleni na izmenjavi 80 14,1 

 
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.  
 
Sistema 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, ki obsega na enotnem sistemu zasnovano poslovodenje 
‐ in kontrole ter notranje revidiranje z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavljanja 
‐ doseganje ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in preglednosti, 

4. anketiranje uporabnikov: 

‐ študentska anketa: pridobivanje mnenj študentov o 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, 
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‐ anketa o zadovoljstvu zaposlenih, 
‐ spremljanje mnenj zunanjih deležnikov, 

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

6. skrb za študente od vpisa do dokončanja študija: 

‐ vključevanje v procese odločanja v najmanj 1/5 deležu v vseh organih UP in članic UP, 
‐ tutorstvo in svetovanja študentom, 
‐ kakovostno karierno svetovanje, ki študentom omogoča boljšo odločitev za študij ter povečuje 

njihovo uspešnost pri oblikovanju osebne karierne poti, 

‐ obštudijske dejavnosti s področja preventive, kulture, umetnosti, športa, socialne in svetovalne 
dejavnosti, 

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

 
 

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

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

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

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

- v zmanjšanju razdrobljenosti znotraj raziskovalno-razvojne sfere, 
- 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 tremi 
slovenskimi univerzami ter drugimi raziskovalnimi inštituti, zavodi in centri. Pomembna skrb je 
namenjena promocijski dejavnosti študijskih programov in sodelovanju z osnovnimi ter srednjimi 
šolami. UP je vključena v Rektorsko konferenco Republike Slovenije (RK RS), kateri tudi predseduje v 
mandatu 2016-2017. V okviru RK RS slovenske univerze izvajajo različne oblike sodelovanja in 
rešujejo vprašanja skupnega pomena o visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, zakonodaji in 
financiranju univerz, mednarodnem sodelovanju itd. 
 
Na področju gospodarstva se UP prek svojih članic povezuje z organizacijami iz različnih 
gospodarskih panog in poslovnih okolij, in sicer turizem, bančništvo, zavarovalništvo, IKT sistemi, 
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logistika, prehrambena industrija idr. Na področju negospodarstva pa se članice povezujejo z vzgojno 
izobraževalnimi zavodi (vrtci in osnovnimi šolami), zavodi za zaposlovanje in drugimi zavodi (večje 
slovenske bolnišnice, zdravstvenimi domovi, domovi upokojencev itd.). Ključni gospodarski in drugi 
partnerji sodelovanja v regiji so obalne in južnoprimorske občine, Luka Koper, d.d., Istrabenz, 
holdinška družba d.d., Banka Koper d.d. ter številna druga podjetja in organizacije, v katerih lahko 
študenti opravljajo 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, Center  za umetnost in 
oblikovanje, Univerzitetni center Konfucijeva učilnica Koper, Center za gastronomijo in kulturo vina 
Univerze na Primorskem, Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo, Center za 
obštudijske dejavnosti UP itd.). Utrjevanje partnerstva z deležniki iz okolja se odvija tudi v okviru 
Štipendijskega sklada UP. Namen sklada je ponuditi delodajalcem najboljši in najbolj kakovosten 
kader za prihodnje delovne potrebe, študentom pa zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med 
študijem in jim odpreti možnost kasnejše zaposlitve v izbrani delovni organizaciji.  
 

Družbeno okolje na mednarodni ravni 
 
Sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami poteka na podlagi medinstitucionalnih sporazumov, 
pogodb skupnega izvajanja projektov (raziskovalni in bilateralni projekti ARRS, evropski projekti v 
okviru finančne perspektive Obzorje 2020, programi teritorialnega in čezmejnega sodelovanja ter 
drugih mednarodnih finančnih programov), sporazumov o sodelovanju v okviru študijskih programov 
ter posameznih sporazumov o študijskih izmenjavah. 
 
UP je članica Evropske zveze univerz (European University Association – EUA) ter dveh mednarodnih 
rektorskih konferenc - Rektorske konference Alpe-Jadran (Rectors' Conference of the Universities of 
the Alps Adriatic Region – AARC) in Podonavske rektorske konference (Danube Rector's Conference 
- DRC). Vključena je tudi v številna združenja, med katerimi velja izpostaviti LEA EBAN European 
Associated Laboratory "Pulsed Electric Fields Applications in Biology and Medicine", UNIADRION - 
Virtual University of the Adriatic-Ionian Basin in Children's Identity and Citizenship European 
Association (CiCea). 
 
Na področju raziskovanja univerza sodeluje in se povezuje z velikim številom partnerjev iz 
mednarodnega okolja. Raziskovalno delo v mednarodnem okolju poteka tudi v okviru projektov 
znanstvenoraziskovalnega bilateralnega sodelovanja z Argentino, Avstrijo, Bosno in Hercegovino, 
Črno goro, Francijo, Hrvaško, Japonsko, Srbijo, Turčijo, ZDA, Rusijo in Madžarsko, ki ga sofinancira 
ARRS. 
 
 

4.7 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE 

Tabela 26: Pregled prostorov v uporabi  

Vrsta prostora Število enot Ocena površin v m
2
 

Predavalnica/vajalnica 97 5.679,43 

Laboratorij 40 1233,61 

Kabinet  118 1.998,27 

Knjižnica, čitalnica 9 879,12 

Računalniška učilnica in drugi specialni prostor 25 964,26 

Pisarna  148 2.662,49 

Sejna soba, klubski prostor 28 909,2 

Sobe, apartmaji 105 2.275,17 

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

315 10.419,88 

Parkirni prostori  (navede se, v kolikor so parkirna 
mesta vrisana) 

210 3.971,18 

Druga zemljišča v uporabi (m
2
) 

3 
189,99 (brez stavbnega 
zemljišča v Livadah in Kopru) 

Drugi objekti (neuporaba) 

4 

Livade 3 pisarne in kabinet 
(109,78 m

2
), Servitski samostan 

2.823 m
2
, STŠ 2.808,39, 

Drevored 1.maja, Izola 829,57 
m

2
, Borilnica 842,46m

2
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Tabela 27: Pregled uporabne površine na stavbah, delih stavb in zemljiščih 

Uporabna površina Število 

Bruto uporabna površina (v m
2
) 

V lasti (v m
2
) V najemu (v m

2
) 

Stavbna 
pravica (v m

2
) 

Stavbe 11 19.764,04 0 840,46 

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

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

51 1.160,37 5.114,08 0 

Kmetijska zemljišča - - - - 

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

SKUPAJ 
102 in objektov 

32.501,11 m
2
 

53.596,97 6.989,68 23.376,46 

 
Prostorski pogoji 
 
S 1. 1. 2016 je UP na novo pridobila prostore v stolpiču Livade 1.0 v Univerzitetnem kampusu Livade 
v Izoli, kjer je bilo pridobljenih 8 predavalnic oz. vajalnic, 29 laboratorijev, 20 kabinetov, 2 specialna 
prostora za računalniško simulacijo in 5 sejnih oz. klubskih prostorov. V sklopu zunanje ureditve je bilo 
urejeno 101 parkirno mesto (od tega 10 parkirnih mest za invalide) ter 1 parkirno mesto rezervirano za 
avtobus. 
 
UP FHŠ 
Fakulteta ima dovolj prostorskih kapacitet za izvedbo svoje dejavnosti, vendar se že dalj časa sooča s 
težavo zamakanja kletnih prostorov. Na ravni UP so stekli pogovori in dosežen je bil dogovor z 
izvajalcem o sanaciji obstoječega stanja.  
 
UP FM 
UP FM  deluje v Kopru na dveh lokacijah, kar je tako z organizacijskega kot tudi s stroškovnega vidika 
neprimerno. Z namenom združiti zaposleno osebje in študente je UP FM dobila v uporabo staro 
Srednjo tehnično šolo na podlagi Pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnin nekdanje lokacije 
Srednje tehnične šole Koper št. 3330-15-500162 z dne 9. 11. 2015, in sicer na lokaciji Izolska vrata 2, 
Koper. Po podatkih, pridobljenih na Prostorskem portalu RS, sta stavbi: 
- številka 1593 v velikosti 89,6 m

2
 in 

- številka 2042 v velikosti 455,80 m
2
. 

Izhajajoč iz noveliranega Investicijskega programa (oktober 2016) meri  stavba Srednje tehnične šole 
Koper cca. 2.600,00 m

2
 , pripada pa ji tudi telovadnica. Nepremičnina je bila v Zemljiško knjigo pod 

novega imetnika, Univerzo na Primorskem, vpisana 16. 5. 2016. Stavba trenutno ni v uporabi, izvaja 
se temeljito čiščenje. Prostorski pogoji UP FM so neprimerni z vidika velikosti, kar je predvsem 
občutno pri izdelavi urnikov z vidika števila predavalnic, in zaradi dveh lokacij, zaradi česar so 
nepovezani visokošolski učitelji, sodelavci ter raziskovalci in študenti ter strokovni delavci in vodstvo. Z 
uresničitvijo zastavljene investicije bi tako uredili prostorsko problematiko, s katero se UP FM sooča 
že vsa leta delovanja. Namreč, UP FM deluje na lokaciji Cankarjeva 5, kjer je ena velika predavalnica, 
ena računalniška učilnica in pisarne administracije in na Trgu Brolo 12, kjer so predavalnice in kabineti 
pedagoškega in raziskovalnega osebja. Poleg prostorske razpršenosti so prostori neustrezni glede 
energetske gradnje, saj so velikokrat neprimerno ogreti, visoki pa so tudi stroški ogrevanja, na Trgu 
Brolo 12 tudi upravljavski stroški. 
 
UP FAMNIT 
UP FAMNIT izvaja večino svoje dejavnosti v najetih prostorih v centru Kopra. V letu 2016 je pridobila v 
uporabo prostore, ki so v lasti UP, in za katere ne plačuje najemnine. To je Univerzitetni kampus 
Livade v Izoli in pritličje stavbe na Kettejevi 1 v Kopru. Prostorski pogoji so se v letu 2016 bistveno 
izboljšali, čeprav je izvajanje dejavnosti v Kopru nekoliko oteženo zaradi razpršenosti lokacij in visokih 
najemnin.  
 
UP  PEF 
UP PEF deluje v prostorih na Cankarjevi ulici št. 5 v Kopru, v tim. 1. stavbi na 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 UP. Do 



UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2016 21 

 

4. PREDSTAVITEV 

danes med UP in med pristojnim ministrstvom za področje visokega šolstva ni prišlo do uradne 
zapisniške ugotovitve zgoraj navedene uporabe prostorov, ki jo je predvidevala sprememba odloka. 
Fakulteta brezplačno uporablja vse prostore v 1. stavbi v površini 1.007,80 m

2
 vključno z dvema 

predavalnicama v pritličju (v površini 90,00 m
2
), ki pa sta uradno še vedno v uporabi članice UP FM. V 

prizidku Dijaškega in študentskega doma Koper deluje v prostoru s približno 105 m
2
 površine tudi 

Skupna visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF, vzpostavljena na podlagi Sporazuma o vzpostavitvi 
Skupne visokošolske knjižnice UP FM in UP PEF.  
Za izvajanje pedagoškega dela je na zgoraj navedeni lokaciji urejenih 10 predavalnic, od tega 2 
glasbeni ter 1 računalniška in 1 za naravoslovje in tehniko, ter 3 kabineti za učitelje. Za nepedagoški 
kader in vodstvo fakultete je na razpolago 12 pisarn. Prostori, s katerimi fakulteta razpolaga, ne 
zadoščajo za opravljanje dejavnosti.  
UP PEF uporablja tudi najetih 5 kabinetov v prostorih Dijaškega in študentskega doma Koper na istem 
naslovu, kot je sedež fakultete. 

 

Zaradi prostorske stiske in specifičnih potreb pri izvajanju nekaterih delov študijskih programov je UP 
PEF primorana najemati oziroma prevzemati v uporabo tudi druge prostore. Tako se študijski proces, 
poleg sedeža fakultete, izvaja tudi v drugih prostorih na območju Mestne občine Koper (predavalnice 
članic UP, telovadnica Srednje tehniške šole Koper, nekaterih koprskih osnovnih šol, Vrtca Koper, itd. 
UP PEF za izvajanje študijske dejavnosti občasno uporablja tudi prostore drugih uporabnikov na 
drugih lokacijah v Mestni občini Koper (atletski stadion, tenis igrišča, plavalni bazen …).  
UP PEF izvaja svojo osnovno dejavnost tudi na dislociranih enotah, kjer se uporaba prostorov za 
izvajanje študijske dejavnosti zagotavlja na podlagi pogodb o sodelovanju s pogodbenimi partnerji pri 
izvajanju študijskega procesa na dislociranih enotah (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Ljudska 
univerza Ptuj, Ljudska univerza Škorja Loka in Šolski center Slovenske Konjice – Zreče). Površina teh 
prostorov ni vključena v zgornji tabeli.  
 
UP FTŠ Turistica 
UP FTŠ Turistica deluje v lastnih prostorih od leta 2007 na naslovu Obala 11 a, Portorož. Prostori 
ustrezajo potrebam in zahtevam izvedbe študijskih programov. Oktobra 2016 je UP FTŠ spremenila 
lokacijo izrednega študija v Ljubljani - iz prostorov Biotehniške fakultete se je preselila v novo 
akreditirane prostore Študentskega kampusa Ljubljana na Pivovarniški ulici 6 v Ljubljani. Sprememba 
je bila potrebna predvsem zaradi znižanja stroškov najemnine. Ti prostori prav tako ustrezajo 
zahtevam izvedbe študijskega procesa. 
 
UP FVZ 
UP FVZ izvaja študijski proces v prostorih ob Splošni bolnišnici Izola na skupni površini slabih 
2.000m

2
. Fakulteta skrbi za redno letno nabavljanje nove opreme, ki zagotavlja nemoteno in 

kakovostno poslovanje fakultete ter izvajanje študijskega procesa. Zaradi širjenja dejavnosti fakultete 
in večjega števila zaposlenih potrebe po prostorih počasi ne zadoščajo več vsem potrebam. Tako je 
tudi v letu 2016 fakulteta zaradi pomanjkanja prostorov najemala predavalnice v sosednji Srednji šoli. 
Prostori so se večinoma uporabljali za izvedbo predavanj na magistrskih študijskih programih.  
Redni dodiplomski študijski program Zdravstvena nega se izvaja tudi v akreditirani dislocirani enoti v 
Novi Gorici v Eda Centru ter na FUDŠ. Najemnino za navedene prostore trenutno še krije VIRS 
Primorske (10.000,00 EUR letno). Fakulteta skrbi za nabavljanje nove opreme v Novi Gorici, vendar 
se tudi tam srečuje s prostorsko stisko, zlasti pri izvajanju kliničnih vaj v kabinetih. Zaradi tega so v 
letu 2016 potekali dogovori z VIRS Primorske glede možnosti pridobitve dodatnih prostorov v Eda 
Centru, vendar je potrebno pridobiti ustrezen vir financiranja. Prostorska stiska se bo še naprej 
reševala v letu 2017. Nekaj prostorov UP FVZ uporablja tudi v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli, 
dokončno pa se bo opredelitev prostorov v uporabi v kampusu doreklo v letu 2017. 
 
UP IAM 
Inštitutu UP IAM je že leta 2015 uspela pridobitev na področju raziskovalnih prostorov, laboratorijev in 
ustrezne opreme. Jeseni 2015 je bil v uporabo predan stolpič v kampusu Livade, kjer so v letu 2016 
svoje raziskovanje v polnem obsegu že izvajali raziskovalci Oddelka za tehnologijo (OT) in Oddelka za 
preučevanje zdravja (OPZ). Konec leta 2015 so se uspešno zaključila hitro izpeljana dela v pritličju 
objekta Galeb (v izmeri 322,07 m

2
), kjer je UP IAM s sredstvi SVRK in Kohezijskega sklada izpeljal 

projekt »Nakup in obnova pritličja objekta Galeb – raziskovalna dejavnost UP IAM – UP FAMNIT«. 
Tako so bili pridobljeni pomembni prostori za raziskovanje Oddelka za Matematiko (OM), Slovenskega 
centra za raziskovanje samomora (SCRS) in OT ter za prenos znanja.  
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UP UK 
UP UK ne upravlja s premoženjem in z nepremičninami. 
 
UP ZRS 
UP ZRS s 1. 6. 2016 zaradi selitve v Univerzitetni kampus Livade ni bil več najemnik prostorov na 
naslovu Ulica Giordano Bruno 6 v Izoli. Prav tako so prostori, ki so bili v najemu na naslovu Poljanska 
cesta 6 v Ljubljani, v fazi prepisa spremembe najemnika na članico UP FHŠ. Od 1. 1. 2016 jih namreč 
uporabljajo raziskovalci, ki so do konca leta 2015 opravljali delo v okviru Inštituta za dediščino 
Sredozemlja, sedaj pa so zaposleni in opravljajo delo v okviru članice UP FHŠ. UP ZRS je zaradi 
navedenega vse račune za najete poslovne prostore ter obratovalne stroške za obdobje od 1. 1. 2016 
dalje prefakturiral članici UP FHŠ. 
 
 

4.8 PODATKI O SREDSTVIH 
 
Od realiziranih 23.971.619 EUR prihodkov po obračunskem toku, znašajo prihodki za izvajanje javne 
službe 23.325.243 EUR oz. 97,31%, prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa 646.376 EUR 
oz. 2,69%. Celotni prihodki so v letu 2016 nižji za 1,61 % od realiziranih v letu 2015. 
 
Od realiziranih 26.473.531 EUR prihodkov po denarnem toku, znašajo prihodki za izvajanje javne 
službe 25.746.330 EUR oz. 97,25%, prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa 727.201 oz. 
2,75 %. Celotni prihodki so v letu 2016 nižji  za 4,49% od realiziranih v letu 2015. 
 
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: 
- 74,5 % sredstva iz državnega proračuna RS, 
-  8,8  % sredstva iz evropskega proračuna, 
- 14,0 % sredstva za izvajanje dejavnosti druge javne službe, 
- 2,7 % 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 59,5 % celotnih prihodkov, prihodki za raziskovalno 
in razvojno dejavnost iz sredstev MIZŠ oz. ARRS pa 13,7 % 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. 2016 razpolaga s sredstvi v višini 48.434.770 EUR. Največji delež 
predstavljajo nepremičnine, ki so na dan 31. 12. 2016 znašale 37.014.961 EUR oz. 76,42 % vseh 
sredstev. 
 
V okviru obveznosti do virov sredstev predstavljajo lastni viri in dolgoročne obveznosti 
41.576.800  EUR oz. 85,84 % vseh obveznosti do virov sredstev. Kratkoročne obveznosti in pasivne 
časovne razmejitve pa tvorijo preostalih 14,61 %. 
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5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
Univerza na Primorskem deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave 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), zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki urejajo visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost ter 
predpisov drugih področij (javne finance, delovna zakonodaja idr.). 
V okviru zakonske ureditve na državni ravni navajamo le zakonodajo na področju visokega šolstva in 
raziskovanja, kot specifično zakonodajo za področje dela UP. Pri svojem delovanju  UP uporablja tudi 
vso ostalo splošno zakonodajo, ki ureja delovanje javnih zavodov ter drugih pravnih oseb (statusno 
pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje zakonodaje). 
 
Pravne podlage: 
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020 (ReNPVS; 

Ur. l. RS, št. 41/11), 
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št. 

43/11), 
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Ur.l. RS, št. 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D in 109/12), 
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur.l. RS, št. 22/06-UPB1, 112/07, 9/11, 57/12-

ZPOP-1A), 
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZVPI; Uradni list RS, št. 61/06 in 87/11), 
- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE; 

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

109/12), 
- Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Ur. l. RS, št. 38/94), 
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 

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

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

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

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

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

6.1. DOLGOROČNI CILJI 2013-2017  
 

Dolgoročni cilj 
Ukrepi (naloge) za 

dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 

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

Priprava analize 
trenda vpisa 
študentov v 1. letnik.  

Izvajanje aktivnosti 
povezovanja s 
srednjimi šolami v RS 

Priprava načrta 
promocije in 
učinkovita promocija v 
RS 

Delež prvič vpisanih 
študentov v 1. letnike 

Delež vpisanih s prvo 
prijavo 

2013/2014:  

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

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

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

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

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

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

2016/2017:  

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

Povečana študijske 
izbirnost med 
članicami UP 

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

Študijska izbirnost 
med članicami UP 

2012/2013:  

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

2016/2017:  

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

Odličnost v 
izobraževanju in 
ponudbi študijskih 
programov – 
inovativni študijski 
programi  

(33. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Povečanje 
sodelovanja med 
članicami UP pri 
razvijanju in izvajanju 
študijskih programov 

Doseganje večje 
interdisciplinarnosti 
univerzitetnega študija 

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

2 študijska programa 
2. stopnje 

4 interdisciplinarni 
študijski programi 

Okrepitev vloge 
diplomantov kot 
ambasadorjev 
univerze 

Ustanovitev Alumni 
kluba UP 

Priprava programa 
dela za Alumni klub 
UP 

Število članov Alumni 
kluba UP 

0 20 % diplomantov UP 
je članov Alumni 
kluba. 

MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 

Spodbujanje 
vključevanja 
zaposlenih v 
programe izmenjave 
(promocija)  

(33. ukrep 
ReNPVŠ11-20)  

Povečanje mobilnosti  
zaposlenih 

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

2012/2013: 

25 % (85) 

2016/2017: 

28 % 

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

2012/2013: 

1 % (3) 

2016/2017: 

1 % 

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

2012/2013: 

12 % (27)  

2016/2017: 

15 % 

Povečana mobilnost Povečanje mobilnosti  Delež (in delež) tujih 2012/2013: 2016/2017: 
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Dolgoročni cilj 
Ukrepi (naloge) za 

dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

tujih visokošolskih 
učiteljev in 
visokošolskih 
sodelavcev na UP 

tujega pedagoškega 
kadra 

visokošolskih učiteljev 
in visokošolskih 
sodelavcev na 
izmenjavi na UP 

32 % (109) 35 % 

Povečana mobilnosti 
študentov 

Spodbujanje 
vključevanja 
študentov UP v 
programe izmenjave   

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

2012/2013: 

1,4 % (93) 

2016/2017:  

2,5 %  

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

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

2012/2013:  

3,6 % (235) 

2016/2017:  

4,5 % 

Povečan vpisa tujih 
študentov 

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

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

2013/2014:  

3,3 % (203) 

2017/2018:  

6 % 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

Urejeno normativno 
okolje za priznavanje 
neformalno 
pridobljenega znanja 
in spretnosti  

(33. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

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

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

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

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

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

Povečanje števila 
znanstvenih objav s 
podpisom UP v WoS 
na raziskovalca 

Spodbujanje 
objavljanja rezultatov 
raziskovalnega dela  

Število znanstvenih 
objav s podpisom UP 
v WoS na 
raziskovalca UP 

0,4 objave na 
raziskovalca 

0,6 objave na 
raziskovalca 

Povečana mobilnost 
raziskovalcev 

Spodbujanje 
raziskovalnega dela v 
tujini in pridobivanje 
sredstev na ustreznih 
razpisih  

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

14 % (71) 35 %  

Okrepitev 
raziskovalnega dela s 
tujim partnerji 

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

2,4 % (12) 6 %  

Urejen status 
raziskovalca skladno 
z načeli Evropska 
listine za raziskovalce 

Izboljšanje delovnih 
pogojev in povečanje 
privlačnosti 
poklicnega 
znanstveno-
raziskovalnega dela 

Kadrovske strategije 
za raziskovalce 

4 faza: izvedena 
notranja evalvacija 
implementacije 
kadrovske strategije  
za raziskovalce  

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

UMETNIŠKA DEJAVNOST 

Vzpostavljeni pogoji 
za uspešno izvajanje 
umetniške dejavnosti   

Zagotovitev 
materialnih in pravnih 
osnov za ustanovitev 
centra  

Povečanje 

NOE
22

 za področje 
umetnosti 

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

Organiziranost 
področja umetniške 
dejavnosti na ravni 
UP  

                                                      
22

 NOE je okrajšava za notranjo organizacijsko enoto. 
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Dolgoročni cilj 
Ukrepi (naloge) za 

dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2017 

pedagoškega kadra s 
področja umetnosti 

Spodbujanje 
vključevanja 
študentov v center 

Promocija centra 

Sodelovanje z 
zunanjimi institucijami 
s področja umetnosti 

KAKOVOST 

Transparentnost 
generičnih kompetenc 
diplomantov UP 

(3. ukrep ReNPVŠ11-
20) 

Oblikovanje nabora 
generičnih kompetenc 
diplomantov na vseh 
stopnjah študija 

Izvesti analizo 
skladnosti učnih izidov 
študijskih programov z 
nacionalnim ogrodjem 
kvalifikacij 

Transparentnost 
generičnih kompetenc 
diplomantov UP 

Oblikovan je skupni 
nabor generičnih 
kompetenc 
diplomantov UP 

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

Vzpostavljen sistem 
notranje 
institucionalne in 
programske evalvacije 

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

Usposabljanje 
zaposlenih in 
študentov za izvedbo 
institucionalne in 
programske evalvacije 
UP 

Notranja 
institucionalna in 
programska evalvacija  

Notranja 
institucionalna in 
programska evalvacija 
ni vzpostavljena  

Vzpostavljen sistem  
institucionalne in 
programske 
evalvacije. 

SKUPNE NALOGE 

Spremenjena 
organizacijska 
struktura podporne 
dejavnosti univerze 

(3. ukrep ReNPVŠ11-
20) 

Prenova poslovnih in 
delovnih procesov 
povezanih z 
izvajanjem podporne 
dejavnosti univerze 

Reorganizacija 
podporne dejavnosti 
univerze 

Neoptimizirana 
organizacijska 
struktura in delovni 
procesi  

Vzpostavljena 
organiziranost 
podporne dejavnosti 

STVARNO PREMOŽENJE 

Izgradnja in oprema 
objektov za potrebe 
pedagoške in 
raziskovalne 
dejavnosti 

Izvedba rekonstrukcije 
objekta Borilnica-
Baseggio 

Pridobitev upravnih 
dovoljenj 

Uporabna površina v 
lasti 

Uporabna površina v 
lasti 14.460 m

2
 

Povečanje uporabne 
površine v lasti za 30 
% 
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6.2. REALIZACIJA GLAVNIH LETNIH CILJEV V LETU 2016 
 
V skladu s 5. členom aneksa št. 1 k pogodbi št. 3330-15-500003 o pravicah in obveznostih od 1. 1. 
2015 do 30. 6. 2015 ter o strateških in letnih ciljih za leto 2015 je Univerza na Primorskem pripravila 
glavne letne cilje za študijsko leto 2015/2016 oz. za koledarsko leto 2016 z ukrepi za njihovo dosego 
in ciljne vrednosti. V okviru svojega poslanstva in vizije ter strateških in letnih ciljev univerza uresničuje 
nacionalne cilje, določene v Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (v 
nadaljevanju: ReNPVŠ11–20

23
), in sicer na podlagi naslednjih izbranih ukrepov: 

- 3. ukrep: Spodbujanje sistema notranje organiziranosti univerz in visokošolskih institucij, ki bo 
omogočal boljše sodelovanje oddelkov in/ali članic ter institucij med seboj, 

- 22. ukrep: Prehod od programske akreditacije k institucionalni, 
- 33. ukrep: Slovenski visokošolski učitelji in sodelavci bodo redno odhajali na izmenjave v tujino za 

daljše obdobje oziroma se usposabljali v tujini.  
 
Ocenjena realizacija oz. doseganje glavnih letnih ciljev za leto 2016, ki vključujejo tudi uresničevanje 
ciljev za spremljanje ukrepov 3, 22 in 33 v ReNPVŠ 2011-2020, je bila ovrednotena na podlagi 
razpoložljivih podatkov v mesecu novembru 2016 in se po potrebi uskladi z realizacijo v letnem 
poročilu za leto 2016. 
 
Vmesno poročilo uresničevanja ciljev izvajanja ukrepov 3, 22 in 33 iz Resolucije o Nacionalnem 
programu visokega šolstva 2011–2020 za leti 2016 in 2017 je priloga letnega poroča za leto 2016. 
 

1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

1.1 Študijska dejavnost 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2015 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016z obrazložitvijo 

razlik 

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

Delež prvič vpisanih 
študentov v 1. letnike 

Študijsko leto 
2015/2016:   

Odstotni delež 
zasedenosti 
razpisanih vpisnih 
mest  za 1. letnik: 

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

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

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

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

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

Študijsko leto 
2016/2017: 

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

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

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

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

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

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

Študijsko leto 
2016/2017: 

Odstotni delež 
zasedenosti 
razpisanih vpisnih 
mest  za 1. letnik: 

- 1. stopnja (redni): 
74,4 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

- 1. stopnja (izredni): 
85,2 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

- 2. stopnja (redni): 

43,9 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

- 2. stopnja (izredni): 
8,6 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

- 3. stopnja: 31,7 % 
vpis glede na 
razpisana mesta. 

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

24
 

Delež tujih študentov, 
vpisanih za celotno 
obdobje študija na UP  

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

1. stopnja: 5,6 % 

2. stopnja: 3,7 % 

3. stopnja: 16,3 % 

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

1. stopnja: 5,4 % 

2. stopnja:  4,3 % 

3. stopnja:  25,0 % 

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

1. stopnja: 6,0 % 

2. stopnja:  4,8 % 

3. stopnja:  15,6 % 

                                                      
23

 RESOLUCIJA o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20), Uradni list RS, št. 41/2011, je 
objavljena na povezavi http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201141&stevilka=1974. 
24

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

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201141&stevilka=1974
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6. DOLGOROČNI CILJI IN GLAVNI LETNI CILJI 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2015 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016z obrazložitvijo 

razlik 

Skupaj: 5,3 % (284 
tujih študentov)  

Skupaj: 5,5 % (313 
tujih študentov) 

Skupaj: 5,9 % (303 
tujih študentov) 

1.2 Vseživljenjsko učenje 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2015 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016z obrazložitvijo 

razlik 

Vodenje evidenc in 
izvedbe VŽU v okviru 
Informacijskega 
sistema 

Informacijska podpora 
VŽU 

Oblikovan predlog 
nadgradnje sistema 
VIS v podporo VŽU 
ter izdelan modul 

Implementacija 
informacijskega 
sistema vodenja 
evidenc in izvedbe 
programov VŽU 

Ni realizirano. 

Obrazložitev: 

Zaradi daljše 
odsotnosti vodje KC 
UP so načrtovane 
aktivnosti zastale. 

Spremljanje kakovosti 
učnih izidov 
programov VŽU 

Preglednost učnih 
izidov študijskih 
programov 

Oblikovan pregled 
kompetenc programov 
VŽU 

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

Ni realizirano. 

Obrazložitev: 

Zaradi daljše 
odsotnosti vodje KC 
UP so načrtovane 
aktivnosti zastale. 

2. RAZISKOVALNO-RAZVOJNA DEJAVNOST
25

 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2015 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016z obrazložitvijo 

razlik 

Dvig odličnosti 
rezultatov 
znanstveno-
raziskovalne 
dejavnosti 

Število znanstvenih 
objav s podpisom UP 
v WoS 

241* 246 Delno realizirano. 

Obrazložitev:203 
objav za leto 2016 
(Izpis Wos januar 
2017.) 

Število znanstvenih 
objav s podpisom UP 
v Scopus 

243* 255 Realizirano. 

Obrazložitev: 262 
objav za leto 2016 
(Izpis Scopus januar 
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 patente 
prijave 

0 0 Obrazložitev: Vloženi 
sta dve patentni prijavi 
na mednarodni ravni, 
ki sta v postopku 
evalvacije. Ena je iz 
področja matematike, 
druga je iz področja 
biomedicinskih 
znanosti. 

Število inovacij 0 0 - 

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

3. UMETNIŠKA DEJAVNOST 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2015 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016z obrazložitvijo 

razlik 

Zagotovljena 
podporna dejavnosti 
za razvoj področja 
umetnosti  

Organizacijska 
podpora umetniškemu 
razvoju in vsebinam  

Ustanovitev Centra za 
umetnost in 
oblikovanje UP 

Vzpostavljeno 
delovanja Centra za 
umetnost in 
oblikovanje UP 

Realizirano. 

Obrazložitev: 

Center je vzpostavljen 
in je pričel delovati 

Pridobitev 
(so)financiranja 

Število prijavljenih 
projektov  

0 1 Nerealizirano 

Obrazložitev: 

                                                      
25

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

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2015 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016z obrazložitvijo 

razlik 

namenjenega podpori 
kulturnih projektov na 
področju umetnosti, ki 
so v javnem interesu 

V letu 2016 ni bilo 
primernega razpisa 

4. MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2015 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016z obrazložitvijo 

razlik 

Povečanje 
mednarodne 
mobilnosti zaposlenih 

(33. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Število visokošolskih 
učiteljev in 
visokošolskih 
sodelavcev na 
izmenjavah v tujini 

54 45
26

  Študijsko leto 
2015/2016: 40 

Obrazložitev: 
Razlog za nižjo 
realizacijo je 
sprememba načina 
sofinanciranja 
mobilnosti na sistem 
manj mobilnosti z 
višjo dotacijo. 

Število strokovnih 
sodelavcev na 
izmenjavah v tujini 

54 25
27

  Študijsko leto 
2015/2016: 17 

Obrazložitev: 

Razlog za nižjo 
realizacijo je 
sprememba načina 
sofinanciranja 
mobilnosti na sistem 
manj mobilnosti z 
višjo dotacijo.  

Povečanje 
mednarodne 
mobilnosti študentov 

Število študentov na 
izmenjavah v tujini 

128 132 Študijsko leto 
2015/2016: 99 

Obrazložitev: 

Zabeležili smo večje 
število odpovedi 
izmenjav z namenom 
praktičnega 
usposabljanja, saj se 
študenti niso uspeli 
dogovoriti za sprejem 
z institucijami 
gostiteljicami.   

5. KAKOVOST 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2015 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016z obrazložitvijo 

razlik 

Spremljanje kakovosti 
učnih izidov študijskih 
programov 

Preglednost učnih 
izidov študijskih 
programov 

Oblikovan pregled 
kompetenc po 
študijskih programih 

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

Nerealizirano. 

Obrazložitev: 

Pripravljen pregled 
kompetenc študijskih 
programov po 
stopnjah. 

Prenova predpisov in 
metodologije 
evalvacije študijskih 
programov 

(22. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Prva faza programske 
evalvacije – 
normativna ureditev 

Predpisi in 
metodologija 
kazalnikov za 
izvajanje 
samoevalvacije 

Sprejem ustreznih 
predpisov in 
metodologije 
kazalnikov izvajanja  
programske evalvacije   

Delno realizirano 

Obrazložitev: 

Pripravljen predlog 
internih pravnih aktov. 

                                                      
26

 Ocena ciljne vrednosti je podana na podlagi do sedaj odobrenih razpisov za sofinanciranje tovrstne mobilnosti (manj sredstev 
na voljo v okviru razpisa Erasmus+ in razpisa EGP-NFM); v primeru pridobljenih dodatnih virov se bo število ustrezno povišalo. 
27

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

6. PODPORNA DEJAVNOST
28

 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2015 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016z obrazložitvijo 

razlik 

Nadgrajena 
informacijska podpora 
poslovnih procesov  

(3. ukrep ReNPVŠ11-
20) 

Informatizacija 
poslovanja 

Faze izvedene 
reorganizacije: 

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

-sprejete spremembe 
statuta univerze, 

- prehod  na 
informacijsko rešitev 
SAOP za področje 
računovodstva. 

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

Sprejem 
klasifikacijskega 
načrta univerze 

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 

a) Nadgradnja 
kadrovskega 
informacijskega 
sistema: 

Razvoj informacijske 
rešitve je v pripravi 
(Univerzitetni 
informacijski sistem 
(UNIS)) in bo 
predvidoma uvedena 
v letu 2017.   

b) Klasifikacijski načrt: 

V veljavi je obstoječi 
klasifikacijski načrt. 
Sprejem novega je 
predviden po izvedbi 
reorganizacije, 
predvidene v letu 
2017. 

Povečanje 
inovacijskega 
potenciala in 
izkoriščenosti kritične 
mase ustvarjalnih 
kadrov 

(3. ukrep ReNPVŠ11-
20) 

Management 
invencijsko-
inovacijskih procesov 

Ustanovljeni 
univerzitetni centri na 
področjih: 

- založniške 
dejavnosti, 

- VŽU in karierne 
orientacije, 

- obštudijske 
dejavnosti 

- umetnosti in 
oblikovanja, 

- gastronomije in 
kulture vina.  

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

Realizirano. 

7. STVARNO PREMOŽENJE 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2015 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016z obrazložitvijo 

razlik 

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

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

Zaključeni investicijski 
projekti: 

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

- zaključena delna 
obnova Palače 
Baseggio v Kopru, 

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

Izvedba investicijske 
aktivnosti za:  

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

- nove študentske 
namestitve. 

Realizirano. 

Obrazložitev: 

a) Pridobitev 
prostorov v objektu 
Srednje tehniške šole 
v Kopru: Sprejeta 
novelacija 
investicijskega 
programa Obnova in 
sanacija obstoječih 
prostorov v objektu 
Srednje tehniške šole 
v Kopru za potrebe 
UP FM s pripadajočo 
telovadnico, oktober 
2016. Podano 
soglasje upravnega 
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 V preglednici 6 Podporna dejavnost v dokumentu Glavni letni cilji Univerze na Primorskem v letu 2016 (priloga št. 6 k dopisu 
št. 3115-01-34/2014) se izhodiščna vrednost kazalnika letnega cilja »Povečanje inovacijskega potenciala in izkoriščenosti 
kritične mase ustvarjalnih kadrov (3. ukrep ReNPVŠ11-20)« dopolni, kot navedeno:» Ustanovljeni univerzitetni centri na 
področjih: 
- založniške dejavnosti 
- VŽU in karierne orientacije, 
- obštudijske dejavnosti, 
- umetnosti in oblikovanja, 
- gastronomije in kulture vina.«. 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2015 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016z obrazložitvijo 

razlik 

odbora univerze k 
najemu poroštvenega 
kredita v okviru 
Zakona o poroštvu RS 
za obveznosti 
Univerze na 
Primorskem iz 
naslova kreditov, 
najetih za 
sofinanciranje 
razširitve in 
posodobitve 
prostorskih pogojev 
(Ur. l. RS, št. 29/06), 
oktober 2016.    

b) Nove študentske 
namestitve: Za nove 
študentske namestitve 
so bila pridobljena 
sredstva v višini 2.8 
mio evrov. Pričet je bil 
postopke nakupa 
najprimernejših 
prostorov, ki bo 
zaključen predvidoma 
v letu 2017. 
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7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV 
PO PODROČJIH 
 
 

7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST  
 
V letu 2016 je UP v obravnavo in odločanje Svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: Svet NAKVIS) posredovala 9 vlog za podaljšanje 
akreditacije študijskih programov, katerih akreditacija poteče z dnem 30. 9. 2017, in sicer za: 3 
dodiplomske študijske programe 1. stopnje, 4 magistrske študijske programe 2. stopnje in 2 doktorska 
študijska programa 3. stopnje. Za doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje različnosti (UP 
FHŠ) se je UP odločila, da mu akreditacije ne bo podaljšala, o čemer je obvestila Svet NAKVIS. 
 
Novi študijski programi  
V letu 2016 je UP pridobila nov magistrski študijski program 2. stopnje Uporabna psihologija (UP 
FAMNIT).  
Nekatere članice UP so načrtovale pripravo novih študijskih programov z različnih študijskih področij, s 
katerimi bi univerza obogatila študijsko ponudbo: 
- UP FHŠ pripravo dveh doktorskih študijskih programov 3. stopnje: študijskega programa, v katerem 
bodo združena strokovna področja že akreditiranih doktorskih programov fakultete in morebitnih novih 
področij humanistike, družboslovja in jezikoslovja, ter pripravo študijskega programa z delovnim 
imenom Italijanistika. Ta doktorski študijski program (kateremu je bilo v času priprave spremenjeno 
ime v Jezik in medkulturnost) je bil v decembru posredovan v obravnavo Svetu NAKVIS, priprava 
prvega pa se prestavi v naslednje leto; 
- UP FAMNIT pripravo novega interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje 
Analiza podatkov (Data Science), cilj se ni realiziral, zato se prestavlja v naslednje leto; 
- UP FVZ pripravo novega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Fizioterapija, 
vendar so med letom pričeli s pripravo vloge za univerzitetni študijski program 1. stopnje Fizioterapija. 
 
Razširitev študijskih področij članice 
Realizirana je bila načrtovana razširitev študijskih področij članice UP FVZ z novim študijskim 
področjem »42 (vede o živi naravi)«. Dodatno študijsko področje je fakulteta s soglasjem Vlade RS 
pridobila decembra 2016. V teku je pridobivanje soglasje Vlade RS za širitev na področje »(81) 
osebne storitve«. 
 
Pričel se je postopek pridružitve UP FGO k UP FAMNIT (in s tem tudi postopek širitve študijskih 
področij UP FAMNIT - dodano novo področje »(58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo«), ki bo 
zaključen s spremembo Odloka o ustanovitvi UP. Po končanem postopku se bo magistrski študijski 
program Trajnostno grajeno okolje izvajal na UP FAMNIT.  
 
V letu 2016 se je pričel postopek preoblikovanja UP IAM v »Doktorsko šolo Andrej Marušič (UP 
DAM)«.  
 
Nove dislocirane enote  
UP FTŠ Turistica je pridobila soglasje Sveta NAKVIS za izvajanje študijskih programov na načrtovani 
novi lokaciji dislocirane enote v Ljubljani, UP PEF pa je v obravnavo Svetu NAKVIS posredovala vlogo 
za akreditacijo načrtovane nove dislocirane enote v Novi Gorici.  
S spomladanskim semestrom študijskega leta 2015/2016 je bila realizirana preselitev delne izvedbe 
nekaterih študijskih programov UP FAMNIT (dodiplomskih študijskih programih Biodiverziteta, 
Sredozemsko kmetijstvo, Bioinformatika in Biopsihologija ter magistrskih študijskih programih Varstvo 
narave in Biopsihologija) in celotne izvedbe študijskih programov vseh treh stopenj Aplikativna 
kineziologija na novo lokacijo v prostore Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli.  
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Realizacija razpisa in vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 
2016/2017 v primerjavi z načrtom za študijsko leto 2016/2017 ter tudi s podatki v študijskim 
letom 2015/2016 
 
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje  
UP je v študijskem letu 2016/2017 za vpis v 1. letnik razpisala 1.553 mest za slovenske državljane in 
državljane EU, in sicer 1.248 mest za redni in 305 mest za izredni študij. V primerjavi s študijskim 
letom 2015/2016 je razpisala 22 vpisnih mest manj (za redni študij 12 mest manj in za izredni študij 10 
mest manj). Število razpisanih vpisnih mest se je nekoliko zmanjšalo na članicah UP FHŠ (redni 
študij), UP FAMNIT (redni študij) in UP FM (izredni študij). Na UP PEF, UP FTŠ Turistici in UP FVZ se 
število razpisanih vpisnih mest ni spremenilo.  
Novost v razpisu dodiplomskih študijskih programov sta predstavljala univerzitetni dvopredmetni 
študijski program Kulturna dediščina (UP FHŠ) in izvedba univerzitetnega študijskega programa 
Management (UP FM) v angleškem jeziku tudi kot redni študij. Enopredmetnega univerzitetnega 
študijskega programa Kulturna dediščina (UP FHŠ) pa UP (v primerjavi z 2015/2016) ni razpisala. 
UP je v študijskem letu 2016/2017 razpisala 30 dodiplomskih študijskih programov (2015/2016: prav 
tako 30 programov), od tega 6 visokošolskih strokovnih in 24 univerzitetnih. Izvedbo 2 univerzitetnih 
študijskih programov je razpisala tudi v angleškem jeziku (Matematika, Management).  
 
Cilj zapolnitve razpisanih vpisnih se je približal načrtu (tako za redni kot izredni študij), na ravni 
univerze je bilo zapolnjenih 74, 4% razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. Glede na načrtovani cilj sta 
razpisana vpisna mesta za redni študij v celoti zapolnili UP FVZ in UP PEF, sledi jima UP FTŠ 
Turistica, več kot 80 % zasedenost vpisnih mest je dosegla tudi  UP FM. Najslabšo zasedenost 
razpisanih vpisnih mest je dosegla UP FHŠ (približno 30 %). Zapolnitev razpisanih vpisnih mest na 
izrednem študiju je dosežena na UP PEF, prav tako je dobra na UP FVZ in UP FTŠ Turistica. Cilj 
vpisa v 1. letnike UP FM na izrednem študiju je nerealiziran. 
 
V študijskem letu 2016/2017 se v angleškem jeziku izvajata oba razpisana univerzitetna študijska 
programa Matematika in Management (slednji le kot redni način študija, za izvedbo izrednega študija 
je bilo premalo prijavljenih kandidatov).  
 
Magistrski študijski programi 2. stopnje  
UP je v študijskem letu 2016/2017 za vpis v 1. letnik razpisala 1.470 mest, in sicer 1.050 mest za redni 
in 420 mest za izredni študij. V primerjavi s študijskim letom 2015/2016 je razpisala 80 vpisnih mest 
več na rednem študiju. Število razpisanih vpisnih mest se je nekoliko povečalo na članicah UP FHŠ 
(na rednem študiju), UP FM (na rednem in izrednem študiju) in UP PEF (na izrednem študiju). UP 
FAMNIT je razpisana mesta na rednem študiju nekoliko zmanjšala, na izrednem pa povečala, medtem 
ko UP FTŠ Turistica mest za izredni študij ni razpisala. Na UP FVZ se število razpisanih vpisnih mest 
ni spremenilo. Prvič so bila razpisana vpisna mesta za nov študijski program članice UP FGO.  
V razpisu magistrskih študijskih programov so bile sledeče novosti:  
- 3 novi študijski programi, ki so bili prvič razpisani: Trajnostno grajeno okolje (UP FGO), Uporabna 

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

PEF v Škofji Loki.       
 
UP je v študijskem letu 2016/2017 razpisala 34 magistrskih študijskih programov (2015/2016: 30 
programov), od tega izvedbo 2 (2015/2016: 3 programov) tudi v angleškem jeziku (Management, 
Matematične znanosti). 
 
V tem študijskem letu se v angleškem jeziku izvaja študijski program Matematične znanosti.  
 
Cilj zapolnitve razpisanih vpisnih za redni študij se ni približal načrtu, na ravni univerze je bilo 
zapolnjenih skoraj 44 % razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. Delež je nižji od načrtovanega tudi zato, 
ker se prvič razpisan nov magistrski študijski program UP FGO zaradi premajhnega zanimanja ne 
izvaja. Največji delež zapolnitve razpisanih vpisnih mest je dosegla članica UP FVZ. UP PEF in UP 
FTŠ Turistica sta dosegli več kot 70 % zapolnitve mest, UP FM okoli 35 %, UP FHŠ in UP FAMNIT pa 
nekoliko manj kot 30 %.  
 
Glede vpisa na izredni študij tudi za študijsko leto 2016/2017 ugotavljamo, da je zanimanje za izredni 
način študija zelo nizko, kar kaže podatek 8,1 % delež zasedenosti razpisanih vpisnih mest. Študenti 
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so se v izredni način vpisali le na študijske programe UP PEF, ne pa na študijske programe UP FM, 
UP FGO in UP FAMNIT.  
Doktorski študijski programi 3. stopnje  
UP je v študijskem letu 2016/2017 za vpis v 1. letnik razpisala 120 mest za izredni študij na skupno 14 
doktorskih študijskih programih (2015/2016: prav tako 14 programov). V primerjavi s študijskim letom 
2015/2016 je razpisanih 5 vpisnih mest manj (število mest je zmanjšala članica UP FTŠ Turistica). 
Izvedba 1 doktorskega študijskega programa je razpisana tudi v angleškem jeziku (Matematične 
znanosti) in je tudi realizirana.  
Delež zapolnitve razpisanih vpisnih mest je nizek, a se je približal načrtu (na ravni univerze je bilo 
zapolnjenih skoraj 32 % razpisanih vpisnih mest za 1. letnik). 
 
Na dodiplomski stopnji študija je v 1. letnikih rednega študija prvič vpisanih 929 študentov - 74,4 % 
zapolnjenih razpisanih mest (2015/2016: 941 študentov (74,7 % zapolnjenih razpisanih mest),  
izrednega študija pa 260 študentov  - 85,2 % zapolnjenih razpisanih mest (2015/2016: 262: 83,2 %).  
 
Na magistrski stopnji študija je v 1. letnike rednega študija vpisanih 461 študentov - 43,9 % 
zapolnjenih razpisanih mest (2015/2016: 444 študentov (45,8 % zapolnjenih razpisanih mest), v 1. 
letnikih izrednega študija pa 36 študentov - 8,6 % zapolnjenih razpisanih mest (2015/2016: 30 
študentov (7,1 % zapolnjenih razpisanih mest).  
 
Na doktorski stopnji se je v 1. letnike prvič vpisalo 38 študentov - 31,7 % zapolnjenih razpisanih mest 
(2015/2016: 23 študentov (18,1 % zapolnjenih razpisanih mest).  
 
Članice univerze bodo z namenom doseganja načrtovanega vpisa študentov izvedle številne dogodke 
in nadaljevale z aktivnostmi, kot so objave v medijih in na socialnih omrežjih, izvedba informativnih dni 
in dnevov odprtih vrat, povezovanje s srednjimi šolami v Sloveniji in tujini, predstavitve na različnih 
nacionalnih in mednarodnih izobraževalnih sejmih ipd. V promocijskih aktivnostih UP, v katere se 
vključuje tudi študente, aktivno sodeluje VPIS UP. 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

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

Delež prvič vpisanih 
študentov v 1. letnike 

Študijsko leto 
2015/2016:   

Odstotni delež 
zasedenosti 
razpisanih vpisnih 
mest  za 1. letnik: 

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

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

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

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

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

Študijsko leto 
2016/2017: 

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

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

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

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

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

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

Študijsko leto 
2016/2017: 

Odstotni delež 
zasedenosti 
razpisanih vpisnih 
mest  za 1. letnik: 

1. stopnja (redni): 
74,4 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

1. stopnja (izredni): 
85,2 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

2. stopnja (redni): 
43,9 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

2. stopnja (izredni): 
8,6 % vpis glede na 
razpisana mesta); 

3. stopnja: 31,7 % 
vpis glede na 
razpisana mesta). 

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

Delež tujih študentov, 
vpisanih za celotno 
obdobje študija na UP  

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

1. stopnja: 5,6 % 

2. stopnja: 3,7 % 

3. stopnja: 16,3 % 

Skupaj: 5,3 % (284 

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

1. stopnja: 5,4 % 

2. stopnja:  4,3 % 

3. stopnja:  25,0 % 

Skupaj: 5,5 % (313 

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

1. stopnja: 6,0 % 

2. stopnja:  4,8 % 

3. stopnja:  15,6 % 

Skupaj: 5,9 % (303 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

tujih študentov)  

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

tujih študentov) tujih študentov) 

 
Kazalniki: Kazalniki 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 realizacija načrtovanih aktivnosti. 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2015 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

Vodenje evidenc in 
izvedbe VŽU v okviru 
Informacijskega 
sistema 

Informacijska podpora 
VŽU 

Oblikovan predlog 
nadgradnje sistema 
VIS v podporo VŽU 
ter izdelan modul 

Implementacija 
informacijskega 
sistema vodenja 
evidenc in izvedbe 
programov VŽU 

Ni realizirano. 

Obrazložitev: 

Zaradi daljše 
odsotnosti vodje KC 
UP so načrtovane 
aktivnosti zastale. 

Spremljanje kakovosti 
učnih izidov 
programov VŽU 

Preglednost učnih 
izidov študijskih 
programov 

Oblikovan pregled 
kompetenc programov 
VŽU 

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

Ni realizirano. 

Obrazložitev: 

Zaradi daljše 
odsotnosti vodje KC 
UP so načrtovane 
aktivnosti zastale. 

Tabela 28: Število izvedenih programov za izpopolnjevanje 

Vrsta programa 
aktivnosti VŽU 

Študijsko leto 2015/2016 
Načrt 

Študijsko leto 2016/2017 

Realizacija 

Študijsko leto 2016/2017 z 
obrazložitvijo razlik 

Število 
izvedenih 

programov 

Število 
vključenih 

udeležencev 
(od tega 
število 

študentov) 

Število 
programov 

Število 
vključenih 

udeležencev 
(od tega 
število 

študentov) 

Število 
programov 

Število 
vključenih 

udeležencev 
(od tega 
število 

študentov) 

Študijski programi za 
izpopolnjevanje 

3 64 (4) 4 135 (5) 0 0 (0) 

SKUPAJ 3 64 (4) 4 135 (5) 0 0 (0) 

Tabela 29: Število izvedenih drugih programov  

Vrsta programa 
aktivnosti VŽU 

Leto 2015 Načrt 2016 
Realizacija 2016 z 

obrazložitvijo razlik 
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Število 
izvedenih 

programov 

Število 
vključenih 

udeležencev 
(od tega 
število 

študentov) 

Število 
programov 

Število 
vključenih 

udeležencev 
(od tega 
število 

študentov) 

Število 
programov 

Število 
vključenih 

udeležencev 
(od tega 
število 

študentov) 

Program nadaljnjega 
izobraževanja in 
usposabljanja 
delavcev v vzgoji in 
izobraževanju 

3 56 (1) 1 5 (0) 8 205 (11) 

Usposabljanja 9 294 (66) 12 377 (122) 14 365 (73) 

Poletne/zimske šole 1 15 (0) 1 15 (0) 1 15 

Tečaji, seminarji, 
delavnice 

32 991 (482) 36 983 (222) 37 1060 (327) 

Predavanja in druge 
javne prireditve 

77 2.467 (1.277) 64 2340 (1030) 94 2820 (1440) 

Konference 16 1.082 (218) 10 655 (118) 13 970 (141) 

Tabori 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 137 4.890 (2.044) 124 4375 (1492)                   167 
   5.435 
(1.992) 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
 
Študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov in posamezni predmeti 
So oblika vseživljenjskega učenja in so namenjena predvsem izpopolnjevanju, dopolnjevanju, 
poglabljanju in posodabljanju znanja. V letu 2016 ni bil realiziran noben program za izpopolnjevanje, v 
letu 2017 je načrtovanih 6 programov s predvidenim številom 160 udeležencev.  
 
Program 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.  
V letu 2016 je bil realiziran en program (Izleti v Matematično vesolje) in sicer na UP FAMNIT z enim 
udeležencem. Za leto 2017 je načrtovanih 8 programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
delavcev v vzgoji in izobraževanju s pričakovanim številom 216 udeležencev, od tega število 11 
študentov.  
 
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. Število realiziranih poletnih/zimskih šol v letu 2016 je 12, z 
vključenim število 340 udeležencev, od tega število 63 študentov. V letu 2017 načrtujemo izvedbo 14 
takšnih šol in s tem tudi povečano število udeležencev (438, od tega 73 študentov).   
 
Tečaji, seminarji, delavnice, konference in druge oblike izobraževanja 
V okviru vseživljenjskega učenja UP ponuja tudi različne druge dogodke, ki so namenjeni tako 
študentom in zaposlenim na univerzi, kot širši javnosti. Različni tečaji, seminarji, delavnice, tabori, 
okrogle mize idr., so priložnost za širjenje posameznikovih obzorij, za pridobivanje dodatnih znanj in 
kompetenc. V okviru slednjih se izvajajo tudi aktivnosti, ki jih ponuja Karierni center UP. Tečajev, 
seminarjev in delavnic je bilo v letu 2016 33 (skupaj 1178 udeležencev, od tega 120 študentov). 
Predavanj in drugih javnih prireditev je bilo 68 (skupaj 3811 udeležencev, od tega 1.074 študentov), 
konferenc je bilo 11 (skupaj 809 udeležencev, od tega 123 študentov), ni bil pa organiziran noben 
tabor.  
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7.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

Dvig odličnosti 
rezultatov 
znanstveno-
raziskovalne 
dejavnosti 

Število znanstvenih 
objav s podpisom UP 
v WoS 

241 246 Delno realizirano. 

Obrazložitev:203 
objav za leto 2016 
(Izpis Wos januar 
2017.) 

Število znanstvenih 
objav s podpisom UP 
v Scopus 

243 255 Realizirano. 

Obrazložitev: 262 
objav za leto 2016 
(Izpis Scopus januar 
2017.) 

Povečanje uspešnosti 
črpanja evropskih 
sredstev za 
raziskovalno-razvojno 
dejavnost   

Število pridobljenih 
projektov v okviru EU 
Obzorje 2020 

- ˂ 1.000.000 EUR: 3 

- ˃ 1.000.000 EUR: 0 

- ˂ 1.000.000 EUR: 
najmanj: 2 

- ˃ 1.000.000 EUR: 
najmanj:  2 

Realizirano. 

 

- ˂ 1.000.000 EUR: 
najmanj: 1 

- ˃ 1.000.000 EUR: 
najmanj:  2 

 

Višina sredstev 
pridobljenih projektov 
v okviru EU Obzorje 
2020 

650.895,00  EUR 1.500.000,00  EUR 

 

Realizirano. 

 

17.242.161,25 EUR 

Število pridobljenih 
projektov v okviru 
operativnih programov 
in drugih programov 
EU 

9 12 

 

Realizirano.  

 

11 

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

962.123,42 EUR  1.862.914,51  EUR 

 

Realizirano. 

 

3.662.034,64 EUR 

Število projektnih 
prijav, ki niso bila 
sprejeta v financiranje 
in dosegajo več kot 
polovico največjega 
možnega števila točk 
v posameznem 
recenzijskem 
postopku 

UP v partnerstvu nad 
150.000 EUR: 12 

UP kot vodilni partner 
nad 350.000 EUR v 
vseh mednarodnih 
projektih: 5 

UP v partnerstvu nad 
150.000 EUR: 31 

UP kot vodilni partner 
nad 350.000 EUR v 
vseh mednarodnih 
projektih: 10 

 

Delno realizirano.  

 

UP v partnerstvu nad 
150.000 EUR: 11 

UP kot vodilni partner 
nad 350.000 EUR v 
vseh mednarodnih 
projektih: 1 

 

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

Akcijski načrt V Srednjeročni 
razvojni strategiji UP  

2014-2020 določeni 
cilji, merila in ukrepi.  

Sprejet akcijski načrt 
in implementacija 
akcijskega načrta 

 

Nerealizirano.  

 

Povečanje uspešnosti 
upravljanja pravic 
intelektualne lastnine, 
znanja in inovacij 

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

0 0 Realizirano. 

 

Vloženi sta 2 patentni 
prijavi na mednarodni 
ravni, ki sta v 
postopku evalvacije. 
Ena je iz področja 
matematike, druga je 
iz področja 
biomedicinskih 
znanosti. 

Število inovacij 0 0 Nerealizirano. 

 

 

(Razvojni) projekti z 
gospodarstvom 

50 30 Delno realizirano. 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

20 

Na razpisu v letu 2016 
je UP pridobila projekt 
Projektno delo z 
gospodarstvom in 
negospodarstvom v 
lokalnem in 
regionalnem okolju - 
Po kreativni poti do 
znanja 2016/2017, ki 
vključuje posamezne 
projekte članic UP v 
sodelovanju z 
gospodarstvom. 
Vrednost pogodbe je 
451.257,00 EUR. 

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

285.479,25  EUR 410.000  EUR Delno realizirano. 

 

160.513,65 EUR 

Dvig znanstveno-
raziskovalne in 
razvojne uspešnosti 
UP 

Organizacija dogodka 
»Noč raziskovalcev 
2016« 

Prijava projekta »Noč 
raziskovalcev 2016« 

Pozitivna evalvacija in 
izvedba dogodka 
»Noč raziskovalcev 
2016« 

Realizirano. 

 

Pridobljen je bil 
dvoletni projekt 
vodilnega partnerja 
Univerza v Mariboru. 
Prvi dogodek je 
potekal na prizoriščih 
v Izoli in Kopru 30. 9. 
2016. 

Dvig kulture 
raziskovanja in 
raziskovalne 
odličnosti 
raziskovalcev UP 

Interne podoktorske 
pozicije 

Izveden interni razpis 
in dodeljena sredstva 
za usposabljanje 7 
podoktorskih 
raziskovalcev  

Izvedeno 
usposabljanje 7 
podoktorskih 
raziskovalcev  

Realizirano. 

 
Kazalniki: Kazalniki znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti so podrobneje predstavljeni v 
prilogah (Excel tabele).  
 
 

7.4 UMETNIŠKA DEJAVNOST 
 
Umetniška dejavnost na UP je tudi v letu 2016 sledila kratkoročnim ciljem srednjeročne razvojne 
strategije UP 2014-2020. Glavni cilj strategije je povečevanje pomena vseh umetniških področij v 
okviru dejavnosti univerze. Z razvojem področja umetnosti univerza prispeva k zaokroženi celoti 
znanja. Za razvoj in spodbujanje umetniške dejavnosti na univerzi skrbi Center za umetnost in 
oblikovanje Univerze na Primorskem. 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2015 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

Zagotovljena 
podporna dejavnosti 
za razvoj področja 
umetnosti  

Organizacijska 
podpora umetniškemu 
razvoju in vsebinam  

Ustanovitev Centra za 
umetnost in 
oblikovanje UP 

Vzpostavljeno 
delovanja Centra za 
umetnost in 
oblikovanje UP 

Realizirano. 

Obrazložitev: 

Center je vzpostavljen 
in je pričel delovati 

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

Število prijavljenih 
projektov  

0 1 Nerealizirano 

Obrazložitev: 

V letu 2016 ni bilo 
primernega razpisa 
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Tabela 30: Kazalniki umetniške dejavnosti 

Kazalnik 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 2016 
z obrazložitvijo razlik 

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

10 13 14 

- vrhunski dosežek nacionalnega pomena 5 2 0 

- pomemben dosežek nacionalnega 
pomena 

3 9 13 

- vrhunski dosežek v mednarodnem 
prostoru 

1 1 0 

- pomemben dosežek v mednarodnem 
prostoru 

1 1 1 

Druga dokumentirana umetniška 
dejavnost 

5 8 13 

Število umetniških dosežkov, od tega: 12 4 0 

- na nacionalni ravni 6 0 0 

- na mednarodni ravni 6 4 0 

Število nominacij za umetniška dela, 
objave ali predstavitve 

2 1 1 

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

1 3 2 

- vrhunski dosežek nacionalnega pomena 0 0 0 

- pomemben dosežek nacionalnega 
pomena 

1 3 2 

- vrhunski dosežek v mednarodnem 
prostoru 

0 0 0 

- pomemben dosežek v mednarodnem 
prostor 

0 0 0 

Druga dokumentirana umetniška 
dejavnost 

73 32 12 

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

115 90 74 

- Režija 8 4 2 

- Dramaturgija 5 2 1 

- Avtorska glasba 9 2 1 

- Glasbene priredbe 5 16 10 

- Gledališke uprizoritve (lutkovne, glasbene, 
plesne) 

15 4 8 

- Koncerti 2 7 5 

- Razstave 14 14 9 

- Druge prireditve 47 22 23 

- Bienale 1 0 0 

- Umetniške delavnice 3 9 7 

- Okrogla miza, pogovori 6 10 7 

SKUPAJ 218 151 115 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
Na področju umetniške dejavnosti na UP delujeta dve članici: UP FHŠ in UP PEF. Obrazložitve so 
navedene spodaj.  
 
UP FHŠ: Fakulteta za humanistične študije je od ustanovitve dalje akreditirana tudi za področje 
umetnosti, prav tako ima za to področje akreditirane študijske programe. Žal slednjih zaradi finančnih 
razmer ne izvaja, v aktivnih študijskih programih pa ima še vedno številne vsebine s področja 
umetnosti in zgodovine umetnosti, ki spodbujajo študente in profesorje k razvoju in nadgrajevanju 
umetniške dejavnosti. Zato smo posebej v zadnjih treh letih okrepili umetniško dejavnost na fakulteti 
kot obštudijsko in izven študijsko dejavnost (posebej področje kulturne dediščine, kulturnih industrij, 
literarnega ustvarjanja), ki je na eni strani povezana s študijskim procesom, na drugi pa nadgrajuje 
delovanje fakultete in njeno sodelovanje s kulturnimi inštitucijami, posamezniki in drugimi javnimi 
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zavodi na področju umetniškega delovanja. V letu 2016 je fakulteta nadaljevala sodelovanje z 
različnimi institucijami na področju umetnosti in umetniškega delovanja na meduniverzitetni in 
nacionalni ravni, še posebej pa smo se usmerili v promocijo umetnosti na mednarodni ravni v 
sodelovanju z Mednarodno ustanovo Forum slovanskih kultur. V februarju (9.2.2016) smo odprli 
razstavo Slovanski karnevali v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur, 8. 3. 2016 razstavo Vitezi in 
pesniki (pokrajinski muzej Ptuj-Ormož), 7. 4. 2016 fotografsko razstavo Skozi objektiv človekovih 
pravic in 11. 4. 2016 razstavo Na zlomljenih krilih razvoja, ob kateri smo izvedli tudi okroglo mizo v 
izvedbi Oddelka za medijske študije. Oktobra (18. 10. 2016) je sledila razstava Besni Orlando, ki smo 
jo gostili v okviru 16. Tedna italijanskega jezika v svetu (17.-23. oktober 2016). Študenti fakultete so 
pod mentorstvom doc. dr. Aleksandre Schuller 6. maja 2016 izvedli projekt in instalacijo Nevidno 
mesto. Udeleženci so se sprehodili skozi staro mestno jedro Kopra, kjer so jim študenti predstavili 14 
nevidnih mest in ustvarili popotovanje med prostorskimi inštalacijami in uprizoritvenimi akcijami. Ostala 
umetniška dejavnost fakultete (34 dogodkov) je bila vezana na prireditve SloVečeri, Geografski večeri, 
SLO-GEO večeri, Srečanja z dediščino, Humanistični maraton, bilateralni projekti. V okviru tega je bilo 
pripravljenih 15 predavanj, glasbena in plesna prireditev, 5 okroglih miz in 6 umetniških delavnic, 4 x 
ure pravljic v Arheološkem parku Simonov zaliv. V okviru Dnevov humanistike med 11. in 15. aprilom 
2016 so svoje dejavnosti predstavili  vsi oddelki fakultete s svojimi študenti, povabili pa smo tudi 
zunanje goste iz lokalnega in širšega slovenskega ali zamejskega okolja. 
Pri organiziranju in izvedbi umetniških dogodkov visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 
raziskovalcev in študentov smo se bomo povezovali z Arheološkim parkom Simonov zaliv v Izoli, 
Pokrajinskim muzejem Koper in Pomorskim muzejem Sergej Mašera Pirana ter organizirali umetniške 
delavnice izdelave nakita, fresk in mozaikov. Te delavnice (6 delavnic) so bile izvedene v okviru 
Mednarodnega dneva muzejev (18. maj 2016), Poletna muzejska noč (3. sobota v juniju) in Noč 
raziskovalcev (30. 9. 2016). V vse dejavnosti so bili vključeni tako študenti kot sodelavci UP, ki smo jih 
na ta način spodbudili, da razvijajo svojo ustvarjalnost tudi na tem področju oziroma se vključujejo v 
umetniške dejavnosti okolja v katerem deluje UP FHŠ. Izvajali smo en projekt s področja umetnosti 
(Heroes we Love – Culture; vodilna UGMB). 
 
UP PEF: V letu 2016 so izstopali umetniški dogodki na področju glasbene, lutkovne in uprizoritvene 
umetnosti. Opazna je kakovost umetniške produkcije študentov in zaposlenih UP PEF predvsem na 
mednarodnem področju.  
UP PEF je v letu 2016 na glasbenem področju organizirala dva pomembna koncerta, ki sta bila 
namenjena tako študentom kot zainteresirani javnosti.  
Tudi na lutkovnem področju so študenti UP PEF pripravili številne prireditve, na podlagi katerih so v 
javnosti izpostavili delovanje fakultete na umetniškem področju. 
Kot pomemben umetniški dosežek na področju vizualnih umetnosti opredeljujemo samostojne 
razstave visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov UP PEF. Razstave so bile v letu 2016 
postavljene tako v okviru fakultete in univerze kot v drugih slovenskih in tujih galerijah. Širša javnost 
ima priložnost spremljati iskanja novih umetniških izrazov in razvoj likovnih tehnik. Presežki se kažejo 
tudi v sodelovanjih na in skupinskih razstavah sodobne umetnosti.  
Univerzitetni in širši kulturni prostor bogatijo tudi razprave in okrogle mize na temo književnosti in 
umetnosti na sploh. Omenjeni dogodki so stičišče različnih umetniških zvrsti, saj so tematske razprave 
o umetnosti pospremljene z razstavami in glasbenimi dogodki. Ti javni dogodki so pomembna oblika 
promocije umetnosti v akademskem prostoru in širše.  
Tradicionalno uspešno je gostovanje študentov z avtorsko zasnovano glasbeno pravljico po vrtcih in 
šolah na obali, pod mentorstvom visokošolskih učiteljic. Presežki v letu 2016 se kažejo v glasbenih 
prireditvah in sodelovanju glasbenikov na drugih umetniških dogodkih, kot na primer razstavah, 
okroglih mizah in protokolarnih dogodkih Univerze na Primorskem.  
Študenti in visokošolski učitelji ter sodelavci so na področju umetnosti in kulture sodelovali tudi z 
Zvezo prijateljev mladine Koper, s knjigarno Libris, z Dnevnim centrom za otroke in mladostnike 
PetKA, s Centrom za vseživljenjsko učenje UP PEF, s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in 
Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru ter na mednarodnem PUF festivalu, na primorskem 
pravljičnem festivalu in na festivalu pouličnih umetnikov Frivolus. 
Umetniško snovanje na UP PEF v letu 2016 ne presega načrtovane kazalnike po kvantiteti, ampak po 
kvaliteti. Z umetniškimi dosežki se UP PEF umešča med visokošolske zavode, ki negujejo in razvijajo 
umetnost v izobraževanju. S tem UP PEF pomembno prispeva k bogatenju kulturnega prostora in 
razvoju umetniških praks. 
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7.5 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE  
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

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

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

Študijsko leto 
2014/2015 skupaj  53, 
od tega   

- Erasmus+: 38 

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

- CEEPUS: 2 

(UP FHŠ: 1, UP FTŠ 
TURISTICA: 1) 

- Bilaterale: 1 

(UP FTŠ TURISTICA: 
1) 

- Drugi programi: 12 

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

Študijsko leto 
2015/2016 skupaj 44, 
od tega   

- Erasmus+: 32 

(UP FHŠ: 4, UP FM: 
6, UP FAMNIT: 5 (od 
tega 2 AK), UP PEF: 
5, UP FTŠ 
TURISTICA: 8, 

UP FVZ: 4) 

- CEEPUS: 2 

(UP FHŠ: 1, UP FM: 
1) 

- Bilaterale: 1 

(UP FTŠ TURISTICA: 
1) 

- Drugi programi: 9 

(UP FM: 1, UP 
FAMNIT: 4, UP FTŠ 
TURISTICA: 3, UP 
FVZ: 1) 

Nerealizirano 

Obrazložitev:  

Študijsko leto 
2015/2016 skupaj 40, 
od tega   

- Erasmus+: 30 

(UP FHŠ: 3, UP FM: 
6, UP FAMNIT: 3, UP 
PEF: 5, UP FTŠ 
Turistica: 9, UP FVZ: 
4) 

- CEEPUS: 2 

(UP FHŠ) 

- Bilaterale: 1 

(UP FTŠ Turistica) 

- Drugi programi: 7 

(UP FM: 1, UP 
FAMNIT: 3, UP FTŠ 
Turistica: 2 (EGP-
NFM), UP FVZ: 1) 

 

Poročane so samo 
mobilnosti, ki so bile 
izvedene za namen 
poučevanja. Mnogo 
visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev UP pa 
je odšlo na tuje 
institucije tudi z 
namenom udeležbe 
na konferencah in 
projektnega 
sodelovanja, s čimer 
so nedvomno 
prispevali k vpetosti 
UP v mednarodni 
prostor.  

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

Študijsko leto 
2014/2015 skupaj  
115, od tega   

- Erasmus+: 23 

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

- CEEPUS: 0 

- Drugi programi: 92 

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

Študijsko leto 
2015/2016 skupaj 70, 
od tega   

- Erasmus+: 28 

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

- CEEPUS: 2 

(UP PEF) 

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 40 

(UP FHŠ: 4, UP FM: 
5, UP FAMNIT: 23,UP 
FTŠ TURISTICA: 8) 

Nerealizirano 

Obrazložitev:  

Študijsko leto 
2015/2016 skupaj 61, 
od tega   

- Erasmus+KA103: 23 

(UP FHŠ: 4, UP FM: 
7, UP PEF: 1, UP FTŠ 
Turistica; 7, UP FVZ: 
4) 

- Erasmus+KA107: 2 

(UP FAMNIT) 

- CEEPUS: 5 

(UP FHŠ: 4, UP PEF: 
1) 

- Bilaterale: 1 

(UP FTŠ Turistica) 

- Drugi programi: 30 

(UP FHŠ: 12, UP FM: 
5, UP FAMNIT: 6, UP 
FTŠ Turistica: 7) 

 

Poročane so samo 
mobilnosti, ki so bile 
izvedene za namen 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

poučevanja. Poleg teh 
pa je na UP prišlo več 
tujih visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev 
z namenom udeležbe 
na konferencah in 
projektnega 
sodelovanja. Tudi te 
oblike mobilnosti 
pomembno prispevajo 
h krepitvi partnerskih 
vezi in 
internacionalizaciji 
UP.   

Število strokovnih 
sodelavcev UP na 
izmenjavah v tujini 

Študijsko leto 
2014/2015 skupaj 55, 
od tega  

- Erasmus+: 34 

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

- Drugi programi: 21 

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

Študijsko leto 
2015/2016: 20 

(REKTORAT UP: 5, 
UP FHŠ: 6, UP 
FAMNIT: 4 (od tega 1 
AK), UP FTŠ 
TURISTICA: 3, UP 
FVZ: 2) 

Nerealizirano 

Obrazložitev:  

Študijsko leto 
2015/2016: 17 

(UP REKTORAT: 2, 
FHŠ: 4, UP FAMNIT: 
3, UP PEF: 2, UP FTŠ 
Turistica: 4, UP FVZ: 
2) 

Razlog za nižjo 
realizacijo je 
sprememba načina 
sofinanciranja 
mobilnosti na sistem 
manj mobilnosti z 
višjo dotacijo.  

Število tujih strokovnih 
sodelavcev na 
izmenjavah na UP 

Študijsko leto 
2014/2015: 45 

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

Študijsko leto 
2015/2016: 38 

(REKTORAT UP: 25, 
UP FHŠ: 5, UP FM: 2, 
UP PEF: 1, UP FTŠ 
TURISTICA: 5) 

Realizirano  

Obrazložitev:  

Študijsko leto 
2015/2016: 42 

(UP REKTORAT: 26 
(od tega 20 
International Week), 
UP FHŠ: 4, UP FM: 3, 
UP FTŠ Turistica: 9 
(od tega 1 E+KA107)) 

Povečanje 
mednarodne 
mobilnosti študentov  

Število študentov, 
vključenih v izmenjave 
v tujini  

Študijsko leto 
2014/2015 skupaj 
123, od tega   

- Erasmus+: 95 

(UP FHŠ: 22, UP FM: 
16, UP FAMNIT: 10, 
UP PEF: 10, UP FTŠ 
TURISTICA: 28, UP 
FVZ: 9) 

- CEEPUS: 4 

(UP FM: 1, UP FTŠ 
TURISTICA: 3) 

- Drugi programi: 24 

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

Študijsko leto 
2015/2016 skupaj 
134, od tega   

- Erasmus+: 113 

(UP FHŠ: 23, UP FM: 
18, UP FAMNIT: 24 
(od tega 11 AK), UP 
PEF: 12, UP FTŠ 
TURISTICA: 31, UP 
FVZ: 5) 

- CEEPUS: 3 

(UP FM: 2, UP FTŠ 
TURISTICA: 1) 

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 18 

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

Nerealizirano 

Obrazložitev:  

Študijsko leto 
2015/2016 skupaj 99, 
od tega   

- Erasmus+: 84  

(UP FHŠ: 11, UP FM: 
8, UP FAMNIT: 16 (od 
tega 7AK), UP PEF: 
11, UP FTŠ Turistica: 
33, UP  

FVZ: 5 

- CEEPUS: 1 

(UP FTŠ Turistica) 

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 14 

(UP FAMNIT: 6 (od 
tega 2 EGP-NFM), UP 
FTŠ Turistica: 4, UP 
FVZ: 4) 

 

Zabeležili smo večje 
število odpovedi 
izmenjav z namenom 
praktičnega 
usposabljanja, saj se 
študenti niso uspeli 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

dogovoriti za sprejem 
z institucijami 
gostiteljicami.  

Število tujih 
študentov, ki opravijo 
del študija na UP 

Študijsko leto 
2014/2015 skupaj 
207, od tega   

- Erasmus+: 112 

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

- CEEPUS: 14 

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

- Bilaterale: 2 

(UP FAMNIT: 1, UP 
FTŠ TURISTICA: 1) 

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

Študijsko leto 
2015/2016 skupaj 
197, od tega   

- Erasmus+: 126 

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

- CEEPUS: 9 

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

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 62 

(UP FHŠ: 40, UP FM: 
1, UP FAMNIT: 21) 

Nerealizirano 

Obrazložitev:  

Študijsko leto 
2015/2016 skupaj 
178, od tega   

- Erasmus+: 117 

(UP FHŠ: 17, UP FM: 
38, UP FAMNIT: 10 
(od tega 1AK), UP 
PEF: 14, UP FTŠ 
Turistica: 28, UP FVZ: 
10 

- CEEPUS: 9 

(UP FHŠ: 3, UP FM: 
3, UP PEF: 1, UP FTŠ 
Turistica: 2) 

- Bilaterale: 0 

- Drugi programi: 52 

(UP FHŠ: 21, UP 
FAMNIT: 31 (od tega 
29 poletne šole)) 

 

Razlog za nižje število 
mobilnosti je tudi, da 
je manj možnosti za 
pridobitev 
sofinanciranja 
udeležbe na poletnih 
šolah v organizaciji 
UP.  

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
V letu 2016 je UP sklenila krovni sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja in znanstveno-
raziskovalnega dela s tremi univerzami: z brazilsko univerzo University of Mato Grosso, poljsko 
univerzo Pedagogiocal University of Krakow in kosovsko Univerzo v Prištini – Hasan. Poleg tega je bil 
z indijskim ministrstvom AYUSH sklenjen sporazum za daljšo mobilnost profesorja s področja 
Ayurvede na UP. Kot pomemben dosežek štejemo podpis sporazuma z Moskovsko državno univerzo 
M. V. Lomonosov, s ciljem ustanovitve Centra Lomonosov Koper, v okviru katerega bosta partnerski 
univerzi med drugim ponujali izvedbo študijskih programov, ki vodijo do dveh diplom (double degree 
study programmes). 
V letu 2016 je na izmenjavo na UP prišlo 178 tujih študentov, s čimer nismo dosegli načrta (197). 
Načrtovana ciljna vrednost (134) ni bila dosežena niti pri odhodni mobilnosti študentov, saj je na 
izmenjavo v tujino odšlo 99 študentov UP. K nižji realizaciji je prispevalo večje število odpovedi, saj se 
študenti, zlasti v primeru mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja, z institucijo gostiteljico 
niso uspeli dogovoriti za sprejem. Na izmenjavo na UP je prišlo 61 tujih visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev, kar je manj od načrtovanega (70); realizacija je za 4 nižja tudi pri odhodnih mobilnostih 
pedagoškega kadra (40). V primerjavi z letom 2015 (20) so na mobilnost odšli 3 strokovni sodelavci 
manj (17), medtem, ko je na izmenjavo na UP prišlo 42 strokovnih sodelavcev s partnerskih univerz, s 
čimer smo presegli zastavljeni cilj 38. Večino tujih strokovnih sodelavcev (24) smo gostili v okviru 4. 
mednarodnega tedna (»International Week of the University of Primorska«; 16. – 20. maj 2016). V 
sklopu različnih aktivnosti smo predstavnikom partnerskih univerz iz Avstrije, s Češke, Finske, 
Francije, Hrvaške, Litve, Madžarske, Poljske, Slovaške, Španije, Turčije, Velike Britanije in Združenih 
držav Amerike predstavili univerzo ter možnosti nadaljnjega sodelovanja na področju izobraževanja in 
raziskovanja. V letu 2016 je UP nadaljevala z izvajanjem projekta SUNBEAM, ki ga koordinira 
Università Politecnica delle Marche (Ancona, Italija), in v okviru katerega se bodo do leta 2018 lahko 
izvajale načrtovane mobilnosti študentov in osebja. V študijskem letu 2015/2016 je UP FTŠ Turistica 
gostila tudi skupino študentov s partnerske univerze NHTV Breda (Nizozemska) in skupino študentov 
z Ball State University (ZDA).  
V letu 2016 smo bili uspešni na dveh razpisih resornega ministrstva. Na javnem razpisu za izboljšanje 
procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva smo pridobili sredstva v višini 72.600,00 €. 
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V okviru tega projekta smo v letu 2016 že realizirali: 1) usposabljanje slovenskih visokošolskih 
učiteljev za razvoj medkulturnih in drugih kompetenc slovenskih in tujih visokošolskih študentov: prva 
delavnica je bila v oktobru 2016 izvedena na UP FM; 2) usposabljanje slovenskih visokošolskih 
učiteljev za poučevanje skupin, v katerih so poleg slovenskih tudi tuji visokošolski študenti: UP PEF je 
razvila šest vsebinsko povezanih delavnic z namenom izboljšanja strukture učnih programov, učnih 
načrtov visokošolskih študijskih programov in izvedbe pedagoškega procesa, s poudarkom na 
zagotavljanju diferenciacije in individualizacije pedagoškega procesa; 3) Prilagoditev 
predmeta/predmetov ali delov predmeta/predmetov visokošolskih študijskih programov za vzporedno 
izvedbo v angleškem jeziku: do novembra sta to delno izvedli UP FM in UP FVZ, medtem ko je UP 
FHŠ izvedla 60-urni tečaj  akademske angleščine na ravni C1. Na javnem razpisu Krajša in daljša 
gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 
2016 – 2018 pa smo uspešno pridobili 258.853,00 € in tako bomo v okviru projekta »Gostovanja tujih 
strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem« - GOST UP izvedli 64 krajših 
mobilnosti in 2 daljši (4-mesečnih) mobilnosti. Tri mobilnosti smo izvedli že v letu 2016.  
Zelo velik dosežek v letu 2016 je pridobitev projekta in ustanovitev »Centra odličnosti za raziskave in 
inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)«, v 
okviru katerega je UP združila sedem slovenskih partnerjev v konzorcij z mentorsko institucijo - 
vrhunsko ustanovo za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso, nemški inštitut za 
lesarstvo Fraunhofer – Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut. Odmeven 
dosežek je tudi, da je Evropsko matematično združenje izbralo UP za organizatorja naslednjega 
Evropskega kongresa matematike leta 202; revija Ars Mathematica Contemporanea (AMC) pa se je 
uvrstila v prvo četrtino znanstvenih revij na svojem področju na svetu po faktorju vpliva, in tako ostaja 
najboljša slovenska znanstvena revija in edina, ki se uvršča v prvo četrtino revij na svojem področju.  
UP FHŠ je v letu 2016 izvedla tradicionalno poletno šolo slovenskega jezika Halo, tukaj slovenski 
Mediteran in poletno šolo muzeologije, UP FAMNIT pa tradicionalno Doktorsko poletno šolo iz 
diskretne matematike (PhD Summer School in Discrete Mathematics) na Rogli. UP FM je uspešno 
izvedla tradicionalno mednarodno konferenco MIC, UP FAMNIT pa 4 mednarodne konference 
(Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science (MATCOS-16); 3

rd
 Student 

Computer Science Research Conference 2016; Celovit pristop k obravnavi ter socialni in ekonomski 
reintegraciji uporabnikov prepovedanih drog; Triple i 2016: Intuition, Imagination and Innovation in 
Suicidology). Študenti UP FAMNIT so med drugim sodelovali na Mednarodni internetni olimpijadi, kjer 
je UP osvojila naziv »Univerza zmagovalka«, in v Mednarodni internetni olimpijadi iz informatike. UP 
PEF je v letu 2016 ohranila mednarodno znanstveno-raziskovalno in izobraževalno delo na kakovostni 
ravni, povečala število sklenjenih sporazumov z evropskimi univerzami in okrepila mobilnost 
strokovnih sodelavcev. Na UP FTŠ Turistici so v sodelovanju z dr. Nevo Čebron (UP FHŠ) spomladi 
2016 izvedli medkulturno pripravo študentov, ki so bili izbrani za izmenjavo. Izvedli so tudi popis vseh 
realiziranih aktivnosti zaposlenih UP FTŠ Turistice na mednarodnem področju, postavitev skupne on 
line oglasne deske za ažurno obveščanje in skupno bazo vseh podatkov ter pregled nad sklenjenimi 
sporazumi in realiziranimi aktivnostmi.  
Z namenom večje prepoznavnosti se je UP v letu 2016 predstavila na izobraževalnih sejmih v 
Sarajevu (Bosna in Hercegovina), na Reki in v Zagrebu (Hrvaška), Beogradu (Srbija) in Skopju 
(Makedonija). Aktivno je sodelovala v aktivnostih združenja UniAdrion, v vlogi predsedujoče Rektorski 
konferenci Republike Slovenije (RK RS) pa se je udeleževala konferenc in sestankov Evropske zveze 
univerz (EUA). V okviru predsedovanja Rektorski konferenci Alpe-Jadran (Alps Adriatic Rectors' 
Conference - AARC) je UP v letu 2016 organizirala dva sestanka Znanstvenega sveta AARC (v maju 
in novembru) in generalno skupščino (v maju). UP bo v letu 2017 predala predsedstvo AARC 
madžarski univerzi  Széchenyi István University in Györ.  
Na UP so v študijskem letu 2016/2017 na vseh treh stopnjah vpisani 303 tuji študenti, s čimer smo 
presegli število vpisanih tujih študentov v študijskem letu 2015/2016 (284), nismo pa dosegli 
zastavljenega cilja 313. Kljub temu se delež vpisanih tujih študentov na UP povečuje, saj so vpisani 
tuji študenti v študijskem letu 2015/2016 predstavljali 5,3 % vseh vpisanih študentov, v študijskem letu 
2016/2017 pa predstavljajo 5,9 % vseh vpisanih študentov.  
 
Kazalniki: Kazalniki mednarodne mobilnosti s področja izobraževanja so podrobneje predstavljeni v 
prilogah (Excel tabele). 
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7.6 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 
 
Knjižnica zbira, ureja, hrani in strokovno obdeluje tiskane in elektronske vire, zagotavlja najboljši 
možni dostop do njih, skrbi za njihovo zaščito in varovanje ter za njihovo ohranjanje za prihodnost. Z 
izdelavo tekoče bibliografije skrbi za promocijo slovenske znanstvene dediščine. Uporabnikom 
omogoča dostop do informacij iz lastne zbirke in zbirk drugih knjižnic in ostalih ponudnikov informacij. 
Digitalne tehnologije in svetovni splet ji omogočajo nove poti do uporabnikov, izboljšanje in povečanje 
obsega storitev in prinašajo novosti v njeno delovanje. 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

Oblikovanje skupnega 
repozitorija slovenskih 
univerz 

Vzpostavitev virtualne 
knjižnice UP UK kot 
dela repozitorija 
slovenskih univerz 

Delno vzpostavljena 
digitalna knjižnica 

Vzpostavljena 
digitalna knjižnica UP 

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 

Priprava in sprejetje 
vseh pravnih podlag. 

Zagotovljeni dodatni 
prostori knjižnice za 
uporabnik 

Izboljšani prostorski 
pogoji knjižnice za 
uporabnike 

Obstoječe prostorske 
zmogljivosti knjižnice 
UP ne zadoščajo 
potrebam uporabnikov 

Povečanje prostorskih 
zmogljivosti knjižnice 
UP za uporabnike 

Nerealizirano. 

Obrazložitev: 

Vse enote UP UK 
delujejo v prostorih, ki 
ne zadoščajo 
pogojem za osnovno 
opravljanje knjižnične 
dejavnosti za 
visokošolske 
knjižnice. Namenskih 
sredstev za širitev v 
dodatne prostore UP 
UK ne prejme.   

Vrednotenje 
uspešnosti delovanja  
knjižnice 

Evalvacija knjižnične 
dejavnosti 

2015: 0 Evalvacijsko poročilo Realizirano. 

Tabela 31: Uporabniki knjižnice 

Uporabniki Število v letu 2015 
Načrtovano število za leto 

2016 
Realizacija v letu 2016 z 

obrazložitvijo razlik 

Študenti – dodiplomski, redni 3090 3100 3889 

Študenti – dodiplomski, 
izredni 

875 900 1033 

Študenti – podiplomski 1379 1400 520 

Srednješolci 3 3 3 

Zaposleni 712 715 634 

Upokojenci 2 2 3 

Tuji državljani 6 6 12 

Drugi uporabniki 40 40 6 

 
Komentar: Knjižnice UP, ki so samostojno delovale do 31. 10. 2013 (UP ZRS, UP FHŠ, UP FM IN 
PEF, UP FVZ, UP TEMENA

29
, UP FTŠ) so se v sistemu COBISS združile v UP UK. Po združitvi je 

prišlo do enotne baze uporabnikov, zato je v Tabeli 1 podano število uporabnikov knjižnic na ravni UP.  
 
Kazalniki: Kazalniki knjižnične dejavnosti so predstavljeni v prilogah (Excel tabela). 
 
 
 
 

                                                      
29

 TeMeNa je visokošolska knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje, ki deluje v okviru Fakultete za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ter Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM). 
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7.7 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

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

Število postelj na 
študenta  

226 postelj v ŠD ( 
vlastnem upravljanju), 
340 v DD, 262 v 
zasebnih ŠD in 690 
pri zasebnikih 

226 postelj v ŠD, 380 
v DD, 376 v ZŠD in 
700 pri zasebnikih 

Delno realizirano  

Obrazložitev: 

Razpisanih: 226 ležišč 
v ŠD, 340 ležišč v DD 
(nedokončana obnova 
DDP), 262 v ZŠD ( 
nedokončane 
novogradnje pri 
potencialnih zasebnih 
ŠD) in 690 ležišč pri 
zasebnikih (manj 
subvencij pri 
zasebnikih) 

Višji standard bivalnih 
pogojev kapacitet 
študentov v ŠD 

Kakovost bivalnih 
pogojev 

Zagotovljeni minimalni 
standardi bivalnih 
pogojev 

Boljši pogoji bivanja 
študentov 

Realizirano 

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

Delež tržne dejavnosti 
/Število nočitev 
turistov 

Delež ležišč 
namenjenih za tržno 
dejavnost 143 

Ohranitev deleža 
ležišč v poletnem 
času 

Realizirano 

Obrazložitev: 

UP ŠD so v dveh ŠD 
oddajali skupno 143 
ležišč.  

Dobro sodelovanje s 
študentskimi domovi 
doma in v tujini 

Sodelovanje z drugimi 
ŠD 

Združenje ZŠDS 
aktivno deluje pet let  
(izvedeno število sej: 
8): 

Redne seje ZŠDS 

- večjih sinergijskih 
učinkov, 

- profesionalne in 
kakovostnejše 
izvedbe skupnih 
aktivnosti, 

- vsebinske podpore 
za večjo promocijo in 
prepoznavnost ŠD 

Realizirano  

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
Letni program dela UP ŠD za leto 2016 je bil usmerjen v  povečevanje deleža razpoložljivih ležišč za 
študente glede na število vpisanih v študijske programe UP in drugih visokošolskih zavodov, ki 
delujejo na Primorskem. ŠD so, ob ležiščih v lastnem upravljanju, svojo dejavnost širili tudi na druga 
področja nujna za zagotovitev dodatnih študentskih ležišč in vzpostavitev boljših bivanjskih razmer 
študentov in študija nasploh. Izvedenih je bilo več aktivnosti, ki so vplivale na boljšo povezovanje 
članice z vsemi deležniki.  

Tabela 32: Kazalniki za študentske domove 

Kazalnik 
Študijsko leto 

2014/2015 
Načrt v študijskem 

letu 2015/2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

Število razpoložljivih ležišč v javnih študentskih 
domovih UP na študenta UP 

226/5345 226/5410 Realizirano 

Število drugih razpoložljivih subvencioniranih 
ležišč na študenta UP  

1292/5345 1337/5410 Delno realizirano -  

Obrazložitev: 

Razpisanih: 340 ležišč 
v DD ( nedokončana 
obnova DDP), 262 v 
ZŠD ( nedokončane 
novogradnje pri 
potencialnih zasebnih 
ŠD) in 690 ležišč pri 
zasebnikih (manj 
subvencij pri 
zasebnikih) 

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

1:3,53 1:3,46 Realizirano  
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Kazalnik 
Študijsko leto 

2014/2015 
Načrt v študijskem 

letu 2015/2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

subvencioniranih ležišč na študenta UP) 

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

17,14 % 17,01 % Realizirano 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
Tudi v letu 2016 je bila osnovna delovna usmeritev UP ŠD zagotavljanje dodatnih nastanitvenih 
zmogljivosti za potrebe študentov na območju Primorske; pri tem imajo pomembno nalogo in so 
partner UP ŠD tudi zasebni najemodajalci – fizične osebe in teh je preko 345, ki oddajajo študentom 
690 postelj in koncesionarji - zasebni študentski domovi, ki oddajajo študentom 262 postelj, kar 
predstavlja pomemben dejavnik v regiji. V letu 2016 je bilo v javnem razpisu za študentska ležišča 
razpisanih manj ležišč od planiranih, in sicer v: dijaških domovih zaradi nedokončane obnove 
Dijaškega doma v Portorožu in pri zasebnih študentskih domovih zaradi nedokončane novogradnje 
potencialnega zasebnega ŠD.  
 
 

7.8 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE  
 

7.8.1. VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA 
 
Visokošolska prijavno-informacijska služba UP (VPIS UP) samostojno vodi prijavno-sprejemne 
postopke v prvem in drugem prijavnem roku za vpis slovenskih državljanov, državljanov držav članic 
Evropske unije (EU) in državljanov držav izven EU v 1. letnike študijskih programov 1. stopnje UP. 
Poleg tega VPIS UP izvaja postopke priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja 
izobraževanja na študijskih programih 1. stopnje na UP, sodeluje s službami za študentske zadeve 
članic univerze, s svetovalnimi službami srednjih šol in drugih izobraževalnih zavodov, informira in 
svetuje kandidatom za vpis, izdeluje različne analize in statistična poročila ter sodeluje pri promocijski 
dejavnosti univerze. 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
V letu 2016 je Visokošolska prijavno-informacijska služba UP (VPIS UP) postala samostojna služba 
znotraj Rektorata Univerze na Primorskem. V tem letu so bili tudi uspešno izvedeni vsi 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. V prve letnike študijskih programov 1. stopnje se je v študijskem letu 2016/2017 prvič 
vpisalo 1189 študentov.  
VPIS UP je za vpis v študijskem letu 2016/2017 izvedel 106 postopkov priznavanja tujega 
izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na študijskih programih 1. stopnje na UP. V 
decembru 2016 je bila pripravljena tudi Analiza prijave in vpisa na Univerzo na Primorskem za 
študijsko leto 2016/2017. 
V letu 2016 je VPIS UP uspešno zasledovala svoje zastavljene cilje. 
 

7.8.2 SKRB ZA RAZVOJ IN UČENJE SLOVENŠČINE 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

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

Število izobraževanj 
slovenščine kot 
prvega jezika 

Lektorski krožek 

Tečaj pravopisa in 
pravorečja 

Lektorski krožek 

Tečaj pravopisa in 
pravorečja 

Realizirano 

Širjenje ali 
izpopolnjevanje 
jezikovne zmožnosti v 
slovenščini kot 

Število tečajev 
slovenščine kot 
drugega ali tujega 
jezika glede na 

A1: 1  

A2: 1 

A1: 2 

A2: 2 

Realizirano  
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

drugem in tujem 
jeziku 

jezikovno raven 

Poučevanje 
slovenščine na tujih 
univerzah 

Izvajanje lektoratov 
UP slovenskega 
jezika na tujih 
univerzah 

Priprava pravne 
podlage za 
poučevanje 
slovenščine na tujih 
univerzah 

Delno realizirano 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
UP FHŠ, Oddelek za slovenistiko redno izvaja dejavnosti Lektorskega krožka, namenjenega 
izpopolnjevanju jezikovne zmožnosti v slovenščini kot prvem jeziku. Lektorski krožek je namenjen tako 
slovenistom, kot drugim  uporabnikom slovenščine. Deluje tako on-line, kot tudi v obliki rednih srečanj. 
Tako lani, kot letos se v dogovoru s srednjimi šolami izvajajo tudi tečaji pravopisa in pravorečja. 
Število tečajev slovenščine kot drugega tujega jezika je naraslo, saj poleg zunanjeizbirnega predmeta 
»Slovenščina kot drugi/tuj jezik« Oddelek za slovenistiko UP FHZŠ izvaja specializirane tečaje 
slovenščine kot drugega jezika za študente posameznih fakultete (FAMNIT UP). 
Delna realizacija kazalca Poučevanje slovenščine na tujih univerzah je vezana na pomanjkanje kadrov 
in sponzorskih sredstev, kar bi omogočilo organizacijo lektorata slovenskega jezika v tujini. 

Tabela 33: Pregled lektoratov slovenskega jezika v tujini  

Kazalniki 
REALIZACIJA 

Študijsko leto 2014/2015 

NAČRT 

Študijsko leto 2015/2016 

Realizacija 

Študijsko leto 2015/2016 

Število udeležencev lektoratov tipa A - -  

Število lektoratov tipa A - -  

Število lektoratov tipa A, kjer se na 
univerzah izvaja študij slovenščine 

- -  

Število udeležencev lektoratov tipa B - -  

Število lektoratov tipa B - -  

Število lektoratov tipa B, kjer se na 
univerzah izvaja študij slovenščine 

- -  

Število udeležencev lektoratov tipa C - -  

Število lektoratov tipa C - -  

Število lektoratov tipa C, kjer se na 
univerzah izvaja študij slovenščine 

- -  

Število udeležencev tečajev (šol) 
slovenščine za tujce Slovence brez 
slovenskega državljanstva na univerzi 

- 40 udeležencev 
lektoratov slovenščine kot 
zunanje izbirnega 
predmeta,  

- 35 udeležencev Poletne 
šole slovenskega jezika 
"HALO!" 

- 60 udeležencev 
lektoratov slovenščine za 
tuje študente na univerzi;  

- 35 udeležencev na 
Poletnih tečajih 
slovenskega jezika 
»HALO« 

Delno realizirano (42 
udeleženca) 

 
Komentar 
Glede na dosedanjo prakso UP FHŠ vzdržuje enako število udeležencev Poletne šole slovenščine 
»HALO! Tukaj slovenski Mediteran!«, kot lani in predlanskim. Število udeležencev se niha okoli 40. 
Ustrezno aktivnost načrtujemo tudi v prihodnje. 
 
 

7.8.3 PISARNA ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE 

Tabela 34: Kazalniki za pisarne za študentske domove 

Kazalnik študijsko leto 2015/2016  
NAČRT 

študijsko leto 2016/2017  

REALIZACIJA 

študijsko leto 2014/2015 

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

1509 1800 Delno realizirano - 1399 vlog 

Obrazložitev: Vpliv novega 
pravilnika o štipendiranju –
subvencija študenta v ŠD in 
dodatek za bivanje pri 
štipendiji študenta se 
izključujeta. 
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Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
UP ŠD v okviru nalog Pisarne za študentske domove  skladno s predpisi in sklenjeno pogodbo med 
MIZŠ in UP ŠD so izvedli vse naloge in postopke glede ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in meril za 
subvencioniranje bivanja študentov na študentskih ležiščih v Študentskem domu v Kopru, ŠD v 
Portorožu, v Dijaškem domu v Kopru, v Izoli, v Portorožu, v Novi Gorici, v zasebnih domovih in pri 
zasebnikih s subvencijo po vsej Primorski ter namestitve oz. napotitve študentov. Postopki so: 

- priprava podatkov za objavo nacionalnega razpisa za študente, ki kandidirajo za študentska 
ležišča ter skupna objava javnega razpisa za študente. MIZŠ nadzira postopke prijave in obdelave 
podatkov. Pisarna sprejema pisne vloge študentov in vodi postopke, 

- po pridobitvi potrebnih podatkov za obdelavo vlog sledi še izpeljava točkovanja ter razvrstitev 
študentov po posameznih fakultetah, po kraju študija, po posameznih domovih itd., 

- priprava in izdaja odločb vsem študentom o izpolnjevanju pravice bivanja za sprejem in 
podaljšanja bivanja, priprava prednostnega seznama za sprejem in podaljšanje ter sprotno 
razvrščanje študentov na prednostno listo za 887 novincev in 618 podaljševalcev ter 4 izjemne 
vloge, 

- vročitve sklepov o napotitvi študentov k vselitvi (1.127 sklepov), 
- vodenje evidence stanodajalcev z vsemi potrebnimi podatki, pregledi bivalnih kapacitet in priprava 

sklepov o izboru zasebnikov.  
Javne uslužbenke imajo opravljen izpit iz ZUP-a in upravnega spora in izvajajo določila 26. člena 
pravilnika. 
V letu 2016 je Pisarna za Študentske domove UPŠD prejela manj vlog študentov za bivanje v ŠD 
zaradi vpliva zakonodaje štipendiranja, kjer se subvencija za bivanje v ŠD izključuje z dodatkom za 
bivanje pri štipendiji.  
 
 

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 ob študijskih 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. 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

Krepitev (obštudijskih) 
športnih aktivnosti in 
tekmovalnega športa 

Število študentov 
redno vključenih, v 
športno-rekreativne 
programe 

1000 1100 Realizirano 

Obrazložitev: V skladu 
z zastavljenimi cilji se 
je v športno-
rekreativne programe 
vključilo okrog 20% 
študentov kar je bila 
tudi ciljna vrednost 
kazalnika, 1100 
udeležencev. 

Število športnih 
dogodkov (ur) 

Skupaj 1300 ur ali 400 
dogodkov, od tega, 

- košarka: 400 ur ali 
150 dogodko 

- futsal: 250 ur ali 70 

Skupaj 1400 ur ali 400 
dogodkov, od tega, 

- košarka: 400 ur ali 
150 dogodkov 

- futsal: 250 ur ali 70 

Realizirano 

Obrazložitev: V skladu 
z zastavljenimi cilji se 
je izvedlo do 1400 ur 
dogodkov v košarki, 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

- odbojka: 400 ur ali 
120 

- badminton: 250 ur ali 
90 dogodkov 

 

 

- odbojka: 400 ur ali 
120 dogodkov 

- badminton: 250 ur ali 
90 dogodkov 

- vaterpolo: 100 ur ali 
80 dogodkov 

odbojki, badmintonu 
in vaterpolu.  

Dodatno so se izvedle 
tudi vsebine košarke 
3x3, rokometa in 
plavanja. 

 
7.9.2. INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 
 
Letno poročilo interesnih dejavnosti študentov Univerze na Primorskem za leto 2016 je bilo sprejeto na 
9. dopisni seji Študentskega sveta Univerze na Primorskem, ki je potekala od 18. 1. 2017 do 19. 1. 
2017. 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2015 z obrazložitvijo 

razlik 

Povečanje 
prepoznavnosti ŠS 
UP med študenti UP 
in drugimi deležniki 

Podoba ŠS UP Uspešno obveščanje 
študentov 

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

Okrepljene aktivnost 
za promocijo ŠS UP 
in večja 
prepoznavnost ŠS UP  

Realizirano 

Obrazložitev: 
Povečanje 
prepoznavnosti ŠS 
UP preko Facebook 
strani, tisk 
promocijskega 
materiala. 

Spodbujanje 
dobrodelnosti med 
študenti UP 

Število izvedenih 
dobrodelnih dogodkov 

Dobrodelni dogodki: 0 Dobrodelni dogodki: 1 Realizirano 

Obrazložitev: 
Uspešno izvedena 
krvodajalska akcija 
»Častim pol litra«. 

Število študentov 
vključenih v 
dobrodelne dogodke 

Ni podatka Število: 500 Delno realizirano 

Obrazložitev: Ni 
možnosti pridobitve 
podatkov. 

Število študentov 
vključenih v 
krvodajalsko akcijo 

Ni podatka Število: 150 Delno realizirano  

Obrazložitev: Aktivno 
je bilo vključenih 120 
študentov UP. 

Izvedba športnih 
aktivnosti 

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

Uspešna izvedba bele 
čiste desetke 

Realizirano 

Obrazložitev: 
Uspešna izvedba Bele 
čiste desetke v letu 
2016 z 58 udeleženci. 

Izvedba 
izobraževalnih 
dogodkov 

Število udeležencev Uspešna izvedba 3 
okroglih miz in 2 
delavnic 

Uspešna izvedba 
okrogle mize 

Nerealizirano  

Obrazložitev: 
Pomanjkanje interesa. 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
Za leto 2016 si je Študentski svet Univerze na Primorskem zadal 4 kratkoročne letne cilje. Znotraj 
omenjenih ciljev smo definirali 6 kazalnikov. Uspešno smo realizirali tri kratkoročne cilje, in sicer 
povečanje prepoznavnosti ŠS UP med študenti UP in drugimi deležniki, spodbujanje dobrodelnosti 
med študenti UP ter izvedba športnih aktivnosti. Glede na leto 2015 smo v letu 2016 povečali 
prepoznavnost ŠS UP tudi z distribucijo promocijskega materiala. Gradili smo na prepoznavnosti ŠS 
UP kot pomembnemu akterju znotraj univerze. V letu 2016 smo tako za promocijski material namenili 
724,66 EUR. Od tega smo realizirali 723,75 EUR. Od tega smo namenili 269,32 EUR za nakup in tisk 
promocijskega pulta in 454,43 EUR za nakup in tisk promocijskega materiala v obliki beležk in blokov. 
Kot soorganizatorji smo prispevali tudi k spodbujanju dobrodelnosti med študenti UP, in sicer v sklopu 
krvodajalske akcije »častim pol litra«. Večdnevne akcije se je skupaj udeležilo 120 študentov UP, kar 
je 30 manj kot smo jih predvidevali. Iz tega razloga je ta kazalnik le delno realiziran. Uspešno smo 
izvedli tudi izvedbo športnega dogodka Bela čista desetka, ki smo jo organizirali skupaj s Študentsko 
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organizacijo Univerze na Primorskem ter UŠZP. Dogodka se je udeležilo 58 študentov UP, saj je bilo 
število mest omejeno, zaradi omejene zmogljivosti nastanitvenih kapacitet. Kot soorganizatorji smo v 
ta namen prispevali 2.000,00 EUR. 
V letu 2016 nismo realizirali izvedbe izobraževalnih dogodkov. V načrtu smo imeli izvedbo ene okrogle 
mize, vendar je zaradi pomanjkanja interesa nismo organizirali. V namen organizacije le-te smo 
namenili s programom 200,00 EUR, ta sredstva so ostala nerealizirana.    
 
S Sklepom o določitvi vrednosti točke na študenta in o določitvi sredstev za interesne dejavnosti 
študentov v letu 2016 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) iz 
proračuna RS za leto 2016 nakazalo sredstva v višini 3.424,66 EUR za interesno dejavnost študentov. 
V spodnji tabeli je prikazana poraba sredstev iz proračuna RS 2016 za interesno dejavnost študentov.  

Tabela 35: Strošek načrtovanih aktivnosti/dejavnosti  

Aktivnost/dejavnost 
Načrt 2016  

(v EUR) 
Realizacija 2016  

(v EUR) 

Okrogla miza  200,00 0,00 

Krvodajalska akcija  500,00 499,04 

Bela čista desetka 2016  2000,00 1998,26 

Promocijski material  724,66 723,75 

Promocijske majice ni puloverji  - 3.939,38 

Drugi izdatki za blago in storitve - 404,57 

SKUPAJ (vir MIZŠ) 3.424,66 7.565 

 
V letu 2016 smo s strani MIZŠ prejeli 3.424,66 EUR, kar je v skladu z načrtovanim zneskom, od tega 
se je v letu 2016 za interesne dejavnosti namenilo 7.565 EUR. UP je v proračun vrnila 3.390,60 EUR 
proračunskih prihodkov iz leta 2015 (skupaj z zamudnimi obrestmi), ker niso bili porabljeni v skladu z 
Uredbo v letu 2015, zato znašajo izkazani prihodki v posebnem delu le 34 EUR. 
 
Izmed načrtovanih aktivnosti ni bila izvedena okrogla miza, je pa bil realiziran nakup in vezenje 
promocijskih majic in puloverjev, ki jih prvotno nismo načrtovali v Letnem programu dela interesnih 
dejavnosti 2016.  
 

7.9.3 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV, KI BIVAJO V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH 
 
Poročilo interesnih dejavnosti študentov, ki bivajo v študentskih domovih je bilo sprejeto na 1. dopisni  
seji Študentskega sveta stanovalcev UP ŠD, ki je potekala 3. 2. 2017. 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

Povezanost, 
prepoznavnost, 
sodelovanje študentov 
stanovalcev 

Število izvedenih 
aktivnosti 

V letu 2015 so 
študenti imeli občasna 
srečanja 

Večja povezanost in 
prepoznavnost 
študentov stanovalcev 

Izboljšanje 
sodelovanja med 
študenti 

Realizirano 

Redni sestanki vseh 
stanovalcev 

Število izvedenih 
aktivnosti 

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

Nadaljevanje ciljev iz 
leta 2015 

Realizirano  

Opremljanje skupnih 
prostorov  

Uporabnost skupnih 
prostorov ŠD 

2014 in 2015: Nizka 
uporaba skupnih 
prostorov  

Dodatna ureditev 
skupnih prostorov 

Realizirano  

Izvedba ustvarjalnih 
delavnic in 
organizacija raznih 
predavanj 

Število dogodkov v 
sodelovanju  z drugimi 
UP članicami in 
drugimi ŠD 

2014: Ni bilo 
izvedenih delavnic / 
predavanj 

2015: Izvedba 
koristnih predavanj za 
študente 

Izvedba koristnih 
predavanj za študente 

Realizirano  

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
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Študentski svet stanovalcev UP ŠD je redno sledil potrebam in željam stanovalcev in temu primerno 
prilagajal svoje delovanje. Sredstva za realizacijo obštudijske dejavnosti iz tržne dejavnosti ŠD so bila 
namenjena ureditvi in opremi večnamenskega prostora, skupne mini kuhinje za študente, pralnice, 
 
 

7.10. DRUGA DEJAVNOST 
 

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

- zagotavljanje in usklajevanje obštudijskih vsebin in aktivnosti, 
- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za izvedbo programov obštudijskih dejavnosti, 
- organiziranje različnih oblik sodelovanj z drugimi univerzami in drugimi organizacijami na področju 

obštudijskih dejavnosti študentov, 

- stalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev obštudijskih dejavnosti, 
- promocijska dejavnost. 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

Organiziranost  podpo
rne dejavnosti na 
področju obštudijske 
dejavnosti 

Podporna dejavnost 
obštudijskih 
dejavnosti 

Obštudijske 
dejavnosti se izvajajo 
na članicah  

Ustanovitev Centra za 
obštudijske dejavnosti 

- priprava evidence 
vseh obstoječih 
obštudijskih aktivnosti 
na univerzi  

Formirati organ centra 
in imenovati vodjo. 

Delno realizirano 

Obrazložitev: Center 
za obštudijske 
dejavnosti UP (COD 
UP) je bil v letu 2016 
ustanovljen. 
Imenovan je bil vodja 
centra ter Strokovni 
svet centra. 

Priprava evidence 
vseh obstoječih 
obštudijskih aktivnosti 
na UP je še v teku. 

Krepitev obštudijske 
dejavnosti  

Število dogodkov Ustanovitev centra Oblikovanje programa 
obštudijskih aktivnosti, 
ki se bodo izvajale 
preko Centra za 
obštudijske dejavnosti 

Delno realizirano. 

Obrazložitev: Priprava 
programa obštudijskih 
aktivnosti, ki se bodo 
izvajale preko Centra 
za obštudijske 
dejavnosti, je v teku. 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
Center za obštudijske dejavnosti UP (v nadaljevanju: COD UP) je bil v letu 2016 ustanovljen. 
Obštudijske dejavnosti se izvajajo na članicah UP. V letu 2016 je COD UP pričel s sistematičnim 
zbiranjem podatkov za oblikovanje evidence vseh obštudijskih dejavnosti na UP. V preteklosti so bile 
študentom sistematično ponujene predvsem obštudijske dejavnosti s področja športa, zato je COD UP 
v letu 2016 evidenco dopolnil tudi s ponudbo kulturno-umetniških in drugih obštudijskih dejavnosti, 
namenjenih študentom UP. 
 
Karierni center UP 
 
Univerzitetni karierni center predstavlja, preko tesnejšega povezovanja družbenega in akademskega 
okolja, dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa predstavlja celostno in nujno podporo pri 
študijskem procesu in kariernem napredovanju ter pomaga pri uresničevanju dolgoročnega cilja, t.j. 
povečanju zaposljivosti diplomantov UP.  
 
Dejavnosti kariernega centra so namenjene:  
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- dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija na 
univerzi (pomembnost zgodnjega začetka kariernega načrtovanja in povezovanja med 
srednješolskim in terciarnim izobraževanjem),  

- študentom in diplomantom preko kariernega svetovanja in načrtovanja, usmerjenega v širitev 
kompetenc, usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela (deležnikom so 
predstavljene možnosti vseživljenjskega učenja znotraj ponudbe UP, z namenom pridobivanja 
dodatnih znanj in veščin; slednje se bodo sistematično beležile v posameznikov kompetenčni 
portfolijo in ga bodo diplomanti prejeli ob zaključku študija),  

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

 
Stiki z gospodarstvom so za univerzo zelo pomembni zaradi zagotavljanja ažurnih informacij o 
potrebah na trgu dela in zaradi povratne informacije o pridobljenih kompetencah diplomantov UP. 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

Oblikovanje 
celostnega programa 
vodenja osebne 
kariere 

Število opravljenih 
svetovanj  

514 Povečanje za 20 % 
glede na izhodiščno 
vrednost 2015 

Realizirano  

Obrazložitev: S 
koncem leta 2016 
smo izhodiščno 
vredno 514 povečali 
za 23,4% (skupaj 634 
svetovanj).  

Nadgradnja spletnega 
mesta kariernega 
centra 

Nadgradnja s 
karierno-osebnostnim 
vprašalnikom 

1 Nadgrajen portal   Delno realizirano  

Obrazložitev: 
Karierno-osebnostni 
vprašalnik je uspešno 
delno statistično 
validiran, spletna 
rešitev v fazi 
testiranja, predviden 
prehod »v živo« v 
marcu 2017.  

Okrepitev vloge 
diplomantov kot 
ambasadorjev 
univerze  

Število članov Alumni 
kluba članice UP  

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

Nerealizirano  

Obrazložitev: Člani 
Alumni kluba se 
vpisujejo in vodijo na 
ravni fakultete.  

 
Center za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

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

Število obiskov 
vinskih praznovanj, 
prireditev in festivalov 
ter drugih vinskih 
dogodkov 

10 20 Realizirano 

Obrazložitev: 
Kazalniki so bili 
preseženi za več kot 
100%. 

Število obiskov 
kulinaričnih 
praznovanj, prireditev 
in festivalov 

8 15 Realizirano  

Obrazložitev: 
Nekatere prireditve in 
festivali združujejo 
tako kulinarični, kot 
vinski del in so bile 
obravnavane kot 
celota. 

Število poslovnih 
srečanj, sklenjenih 
partnerstev in 
medijskih objav 

15 40 Realizirano 

Obrazložitev: 
Kazalniki so bili 
preseženi. 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

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

Število izpolnjenih 
elektronskih anketnih 
vprašalnikov 

Anketni vprašalnik še 
ni bil izveden 

200 Realizirano  

Obrazložitev:  

Prejeli smo 229 
pravilno izpolnjenih 
anketnih vprašalnikov, 
ki so bili uporabljeni 
za raziskavo. 

Število izbranih in 
analiziranih primerov 

0 3 Realizirano  

Obrazložitev: 
Analiziranih je bilo več 
tujih (3) in nekaj 
slovenskih  primerov 
(2) dobrih praks. 

Izdelan program 0 1 Realizirano  

Obrazložitev: Izdelana 
fleksiblna programska 
zasnova programa. 

Izdelana zasnova 
CGP 

0 1 Realizirano / Delno 
realizirano/ 
Nerealizirano  

Obrazložitev:  

Idejno zasnovo je 
pripravil oblikovalski 
studio s.kolibri. 

Izdelava (vsaj 
prototipa) 

0 1 Delno realizirano  

Obrazložitev: 

Izdelan vsebinski in 
oblikovalski koncept. 

Vzpostavitev 
delovanja 
Univerzitetnega 
vinograda v Truškah 

Število terenskih vaj 2 2 Realizirano 

Obrazložitev:  

V letu 2016 je dr. 
Kerma v okviru 
pedagoškega dela na 
UP FTŠ izpeljal dvoje 
terenskih vaj pri 
predmetu Trajnostni 
turizem, s poudarkom 
na trajnostnem 
razvoju podeželja 
Slovenske Istre; 
Univerzitetni vinograd 
v Truškah je 
pomemben element 
pri udejanjanju tega 
poslanstva UP. 

Število Erasmus in 
drugih gostujočih 
obiskov 

3 5 Realizirano 

Obrazložitev:  

Prof. dr. Mihaly Voros, 
Isa Svec, Erasmus 
študenti s Turistice 
(predmet Sustainable 
tourism – nosilec: dr. 
Kerma), udeleženci 
mednarodne 
konference IGU 
(Regional 
development, 
Sustainability and 
marginalization – 
vodja strokovne 
ekskurzije: dr. 
Kerma), partnersko 
srečanje z vinoljubi- 
gostitelj: dr. Kerma. 

Izvedba trgatve 0 1 Realizirano 

Obrazložitev:  

S strani CGKV UP 
smo pripravili in 
uskladili vse potrebno 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

med vodstvom UP in 
družino Rodica. 
Zaradi objektivnih 
razlogov, vremenskih 
prilik in časovnih 
omejitev smo sprejeli 
kompromisno 
odločitev o prestavitvi 
trgatve. Kljub temu sta 
se dr. Gačnik in dr. 
Kerma v imenu UP 
udeležila poslovne 
trgatve, ki se jo je 
udeležil tudi prorektor 
dr. Kavur. 

Izvedba pohoda 0 1 Nerealizirano  

Obrazložitev:  

Pohod ni bil realiziran 
predvsem zaradi 
časovne stiske in 
nujnih drugih prioritet 
UP (številna 
mentorstva in 
zagovori študentov 
predbolonjskih 
programov). Je pa 
prišlo do izdelave 
podrobnega načrta 
izvedbe pohoda in 
trgatve UP v letu 
2017. 

Polnitev 
univerzitetnega vina 
(število buteljk) 

0 500 Delno realizirano  

Obrazložitev:  

UP smo predlagali, da 
se za univerzitetno 
vino izbere sorta 
rumeni muškat iz 
univerzitetnega 
vinograda, kot tudi, da 
se v naslednjem letu 
pristopi k izdelavi 
celostne grafične 
podobe vinskih etiket 
univerzitetnih vin in 
rektorjevega vina. 

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

Udeležba na 
konferenci in študijski 
turi 

0 2 Realizirano 

Obrazložitev: Dr. 
Gačnik se je udeležil 
konference IWINETC 
in študijske ture 

dr. Kerma se je 
udeležil mednarodne 
konference IGU in 
organiziral ter vodil 
strokovno ekskurzijo 
po Slovenski Istri. 

Dvodnevno delovno 
srečanje v San Pol del 
Mar (Španija) 

0 1 Realizirano 

Obrazložitev:  

Z dr. Diane Dodd je 
dr. Gačnik izpeljal dvo 
dnevno delovno 
srečanje, zlasti na 
temo kandidature 
Primorske za 
pridobitev statusa 
Evropska 
gastronomska regija. 

Popularizacija ideje, 
vzpostavljena mreža 
ključnih deležnikov ter 

0 1 Realizirano  

Obrazložitev: 
Opravljeni so bili 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

pridobitev državne 
podpore h kandidaturi 

strateški sestanki na 
temo kandidature 
Primorske za 
pridobitev statusa 
Evropska 
gastronomska regija 
(mag. Židan z ekipo - 
Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, 
predsedniki LASov za 
Primorsko, Primorske 
novice. 

Razvoj projektne ideje 
in usklajevanje 
partnerstev ter 
finančne konstrukcije 

0 1 Realizirano  

Obrazložitev:  

Projekt PortoRose je 
skupaj z  večimi 
partnerji popolnoma 
izdelan ter 
predstavljen ključnim 
partnerjem in 
financerjem. 

Raziskave in razvoj 
projektne ideje 

0 1 Realizirano  

Obrazložitev: 
Zastavljeni cilji so za 
100% preseženi: z dr. 
Lipejem iz Morske 
biološke postaje smo 
predstavili zametke 
raziskave ter 
projektne ideje na 
temo rekonstrukcije 
festivala cipljem ter 
projekta Pesce povero 
in izpeljali tudi 
predstavitev le te 
Turističnemu 
združenju Portorož. 

Raziskava in izbor 
kralja refoška na 
Prazniku refoška v 
Marezigah  

0 1 Realizirano  

Obrazložitev: 
Slovenskemu redu 
vitezov vina smo 
predstavili raziskave 
fenomena vinskih 
kraljic in kraljev na 
Slovenskem ter jim 
podali konkretne 
usmeritve za 
inavguracijo kralja 
refoška, ki se je 
zgodila v kontekstu 
Praznika refoška v 
Marezigah. 

Priprava razpisne 
dokumentacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorski 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Realizirano  

Obrazložitev:  

Skupaj z različnimi 
partnerji smo 
pripravljali projektne 
razpisne 
dokumentacije za 
Adrion, LASe in 
Turistično združenjue 
Portorož, čakamo pa 
tudi na razpise za 
čezmejne projekte v 
letu 2017. 

Predlog projektne 
vsebine za ukrep 
Sodelovanje iz 
Programa razvoja 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

kompetenčni center 
za vinogradništvo in 
vinarstvo 

podeželja 2014-2020 
(Podukrep M16.2 
Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, 
praks, procesov in 
tehnologij), vodilni 
partner: Kmetijski 
inštitut Slovenije, 
CGKV UP partner. 

 
Simon Kerma odda in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo na FHŠ UP (Geografija vina in vinski 
turizem na primeru Slovenske Istre), dr. Aleš Gačnik je bil somentor.  
 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
Zastavljeni cilji in kazalniki so bili v večini primerov preseženi, v številnih primerih tudi za več kot 
100%, kar kaže na profesionalno in zavzeto delo pri zagotavljanju razvoja centra v zelo občutljivi 
začetni razvojni fazi, ko mora center vzpostaviti svojo lastno identiteto ter prepoznavnost med 
različnimi javnostmi. Kljub nekaterim administrativnim nedorečenostim in zelo skromnih financah, sta 
dr. Aleš Gačnik in dr. Simon Kerma v znak odgovorne geste prevzela številne stroške kot lastne 
(število opravljenih ur, prevoženi in neplačani kilometri, vstopnine itn.) kar je razberljivo iz priloženega 
gradiva.  
 
Center za razvoj in prenos znanja UP 
 
Center za razvoj in prenos znanja, kot centralna infrastrukturna enota UP na področju prenosa znanja 
in tehnologij v letu 2016 še ni bil konsolidiran in je pričel s polnim delovanjem z začetkom leta 2017, 
zato so vse načrtovane aktivnosti potekale v omejenem obsegu.  
CRPZ UP je v letu 2016 aktivno sodeloval pri vseh aktivnosti za vzpostavitev slovenskega konzorcija 
za prenos tehnologij KTT 2.0, ki bo z svojimi aktivnostmi pričel v letu 2017. Hkrati je bil pripravljen tudi 
koncept vzpostavitve evidence inovacijske dejavnosti UP, ki bo služil za pregled inovacijskih 
kompetenc in dejavnosti UP v letu 2017. 
 
Center za umetnost in oblikovanje UP 
 
Center za umetnost in oblikovanje Univerze na Primorskem (v nadaljevanju CUO UP), deluje kot 
umetnostno-raziskovalni, izobraževalni in razvojno-aplikativni center. Cilji, ki jih bo zasledoval center 
so: 

‐ spodbujanje in doseganje lastne izvirne umetniške in kulturne produkcije, 
‐ razvoj področja umetnosti in umestitev področja znotraj raziskovanja, 
‐ razvoj študijskih vsebin in drugih oblik izobraževanja na področju umetnosti, 
‐ razvoj akademske kulture in standardov na področju umetnosti, 
‐ dvig ozaveščenosti in občega pomena umetnosti med visokošolskimi učitelji, študenti in drugo 

javnostjo, 

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

 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2015 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

Ovrednotenje 
umetniške dejavnosti 
na univerzi 

Razvojni program 
umetniške dejavnosti 

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

Oblikovan razvojni 
program za področje 
umetniške dejavnosti 
na univerzi 

Nerealizirano  

Obrazložitev: Center 
je formalno 
ustanovljen, njegovo 
delovanje še ni 
vzpostavljeno. 

Prenova kriterijev 
spremljanja in presoje 
uspešnosti na 

Kriteriji presoje 
uspešnosti na 
področju umetniške 

Obstoječi kriteriji 
presoje uspešnosti na 
področju umetniške 

Prenovljeni kriteriji 
presoje uspešnosti na 
področju umetniške 

Delno realizirano  

Obrazložitev: 
Oblikovan predlog 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2015 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

področju umetniške 
dejavnosti 

dejavnosti dejavnosti dejavnosti posodobitve kriterij je 
presoje na področju 
umetniške dejavnosti, 
ki še ni sprejet. 

Razvoj študijske 
dejavnosti na področju 
umetnosti 

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

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

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

Delno realizirano  

Obrazložitev: 
Realizirana idejna 
zasnova študijskega 
programa 1. stopnje.   

Umestitev identitete 
centra v nacionalni in 
lokalni prostor  

Vpetost umetniške 
dejavnosti v okolje 

Ustanovljen center za 
področje umetnosti na 
univerzi 

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

Nerealizirano  

Obrazložitev: Center 
je formalno 
ustanovljen, njegovo 
delovanje še ni 
vzpostavljeno. 

 
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 v letu 2016 pripravili vrsto prireditev, dogodkov, srečanj za vzpostavitev vezi med kitajskim in 
primorskim kulturnim okoljem, ki omogočajo medkulturna srečanja in spoznavanja: 
‐ Delavnice: V prostorih KUK UP smo tedensko pripravili nabor 15 delavnic po 90 minut za odrasle 

in študente UP. Delavnice so predstavile kitajsko kulturo v neposrednem stiku s praktičnimi 
dejavnostmi. Žal moramo ugotoviti, da ta dejavnost ni spodbudila posebno veliko zanimanja, saj je 
bil obisk kar skromen. 

‐ Serijo 3 delavnic smo izvedli tudi v vrtcu Mornarček(Piran) in Barčica (Portorož), kjer je dejavnost 
zbudila zelo dober odziv. 

‐ Predavanja: V prostorih KUK UP smo pripravili tudi nabor 10 predavanj po 60 minut za odrasle in 
študente UP. Poljudna in strokovna predavanja o različnih temah iz bogate kitajske kulturne 
zakladnice, predavanja z medkulturnimi vpogledi so žal vzbudila sorazmerno malo .zanimanja, 
nekajkrat tudi ni bilo obiskovalcev, zato smo izvedli le 3 predavanja na temo kitajske zgodovine in 
umetnosti. 

‐ Poletna, jesenska zimska šola: v počitniških obdobjih smo organizirali enotedenske intenzivne 
tečaje kitajščine in kitajske kulture za osnovnošolske učence. Vsak dan smo priredili 90 minutno 
učenje kitajščine, 60 minutne delavnice. Na poletni šoli smo dodali še 45 minutno predavanje o 
različnih zgodovinskih ali sodobnih temah. Jesensko in zimsko šolo smo izvedli v prostorih KUK 
UP, poletno šolo pa v Mladinskem zdravilišču Debeli rtič. Ta dejavnost je pritegnila veliko 
pozornosti saj smo v vsaki skupini imeli približno 10 otrok, na poletni šoli celo 19. 

‐ V 2016 je KUK UP prvič prevzel tudi promocijo Poletne šole v Šanghaju za študente, ki jo 
organizira v sodelovanju z Konfucijevim inštitutom v Ljubljani.  

‐ Prav tako smo v sodelovanju z Konfucijevim inštitutom v Ljubljani promovirali med primorskimi 
srednješolci Poletno šolo za dijake v Šanghaju 2017. 

‐ Tečaji kitajskega jezika: KUK UP je izvedel tečaje kitajskega jezika na 2 osnovnih šolah v 
šolskem letu 2015/16, na Osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu na ravni A! in A2, na Italijanski 
osnovni šoli Pier Paola Vergerio il Vecchio razširjen tečaj na ravni A1 in A2. Predvideli smo še 
tečaj na Osnovni šoli Lucija, kjer pa ni bilo dovolj zanimanja. 

‐ Na srednjih šolah smo delavnice in tečaje kitajskega jezika in kulture za dijake sicer ponujali v 
šolskem letu 2015/17, vendar je prišlo do realizacije šele v šolskem letu 2016/17, kjer Izvajamo 
tečaje na ravni A1 in A2, ki vključujejo tudi uporabne delavnice. Trenutno izvajamo tečaje na 
GEPŠ Piran in Srednji šoli Izola. Posebno odziv na SŠ Izola je zelo dober in imamo lepo 
skupino 15 dijakov. 

‐ V prostorih KUK UP ponujamo tudi splošni tečaj kitajščine za odrasle in otroke, za odrasle tudi 
specializirani tečaji kitajščine za turistične delavce, specializirani tečaji poslovne kitajščine. V letu 
2016 smo izvedli po 2 tečaja na obeh ravneh: spomladi na ravni A1 in jeseni na nadaljevalni ravni 
A2. 

‐ Prireditve: KUK UP je organiziral tudi praznovanja tradicionalnih kitajskih praznikov in enkratne 
promocijske prireditve. Organizirali smo praznovanje Praznika lampijonov v prostorih KUK UP v 
februarju 2016, kamor smo povabili vse svoje tečajnike. Septembra 2016 smo v Piranu v 
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sodelovanju z Konfucijevim inštitutom Ljubljana organizirali Kitajski dan, večjo prireditev za 
osnovnošolce in srednješolce. Organizirali smo predstavo o Holerstejnu v Gledališču Tartini in 
paleto delavnic na pomolu pred gledališčem. Prireditev je pritegnila več kot 200 učencev in 
dijakov. 

‐ Na povabilo Primorskega sejma smo imeli 3 dnevno predstavitev dejavnosti KUK UP 
(predavanja, delavnice) v okviru sejma in imeli zelo dober odziv med obiskovalci.  

‐ Junija 2016 nas je DZS povabila tudi, da predstavimo svojo dejavnost v okviru Noči knjigarn. V 
Kopru, na obalni cesti pred knjigarno DZS smo pripravili večurno predstavitev dejavnosti 
(predavanje, delavnice), ki je tudi vzbudila lep odziv med mimoidočimi. 

 
Ugotavljamo, da smo predvidevanja za 2016 izpolnili tako finančno kot tudi številčno. Naše prireditve 
so bile še posebno odmevne in imele visoko udeležbo. Zadovoljni smo tudi z odzivom osnovnošolcev 
v naših intenzivnih tečajih (Zimska, Poletna, Jesenska šola). Kljub intenzivni promociji in stikih pa 
nismo uspeli spodbuditi večjega zanimanja na osnovnih šolah. To dejavnost bomo nadaljevali, vendar 
moramo razviti nove pristope, da bi dosegli boljši odziv. Upamo, da smo v letu 2016 prebili 
neodzivnost srednjih šol, saj imamo trenutno 2 tečaja kitajščine, za 2017 pa predvidevamo tečaj še na 
Gimnaziji Koper. Med srednješolci smo v 2016 tudi prvič ponudili Poletno šolo za dijake Šanghaj 2016 
in zbrali 15 dijakov, ki bodo poleti 2017 potovali na Kitajsko. 
Posebno uspešno smo razširili tudi sodelovanje z vsemi članicami UP. Že vrsto let smo ponujali 
študentom UP Poletno šolo v Šanghaju, vendar je bila udeležba vedno skromna, v 2016 prvič 5 
študentov. V jeseni 2016 smo pripravili promocijo Poletne šole Šanghaj 2017 na vseh članicah in 
skupno zbrali 20 študentov, ki se bodo udeležili Poletne šole Šanghaj 2017. V ta namen organiziramo 
tudi 30 urne tečaje na 2 lokacijah, v Kopru na UP FHŠ in v Portorožu na UP FTŠ.  
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
  

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2015 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

Širjenje jezikovne 
zmožnosti v kitajščini 
kot tujem jeziku 

Število tečajev 
kitajskega jezika na 
osnovnih šolah 

3 3 (raven A1) 

2 (raven A2) 

Delno realizirano 

Obrazložitev: tečaje 
na ravni A1 in A2 smo 
izvedli na 2 šolah, 
tretja osnovna šola ni 
bila zainteresirana.. 

Število tečajev 
kitajskega jezika na 
srednjih šolah 

0 1 (raven A1) Realizirano  

Obrazložitev: Tečaj 
A1 smo izvedli na 2 
srednjih šolah, torej 
smo pričakovanja 
presegli. 

Število tečajev 
kitajskega jezika za 
odrasle 

2 (raven A1) 

1 (raven A2) 

2 (raven A1) 

2 (raven A2) 

Realizirano   

 

Poletna jesenska, 
zimska šola 

3 3 Realizirano  

 

Promocija kitajske 
kulture, jezika in 
literature v Sloveniji 

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

4 3 Realizirano  

Obrazložitev: 
Organizirali smo 4 
prireditve za širšo 
javnost. 

Število delavnic 15 15 Realizirano  

 

Število predavanj 1 10 Delno realizirano  

Obrazložitev: Zaradi 
sorazmerno malo 
zanimanja smo izvedli 
le 3 predavanja, 
čeprav smo ponudili 
vseh 10 predavanj. 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje 
Ugotavljamo, da smo predvidevanja za 2016 izpolnili tako finančno kot tudi številčno. Naše prireditve 
so bile še posebno odmevne in imele visoko udeležbo. Zadovoljni smo tudi z odzivom osnovnošolcev 
v naših intenzivnih tečajih (Zimska, Poletna, Jesenska šola). Kljub intenzivni promociji in stikih pa 
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nismo uspeli spodbuditi večjega zanimanja na osnovnih šolah. To dejavnost bomo nadaljevali, vendar 
moramo razviti nove pristope, da bi dosegli boljši odziv. Upamo, da smo v letu 2016 prebili 
neodzivnost srednjih šol, saj imamo trenutno 2 tečaja kitajščine, za 2017 pa predvidevamo tečaj še na 
Gimnaziji Koper. Med srednješolci smo v 2016 tudi prvič ponudili Poletno šolo za dijake Šanghaj 2016 
in zbrali 15 dijakov, ki bodo poleti 2017 potovali na Kitajsko. 
Posebno uspešno smo razširili tudi sodelovanje z vsemi članicami UP. Že vrsto let smo ponujali 
študentom UP Poletno šolo v Šanghaju, vendar je bila udeležba vedno skromna, v 2016 prvič 5 
študentov. V jeseni 2016 smo pripravili promocijo Poletne šole Šanghaj 2017 na vseh članicah in 
skupno zbrali 20 študentov, ki se bodo udeležili Poletne šole Šanghaj 2017. V ta namen organiziramo 
tudi 30 urne tečaje na 2 lokacijah, v Kopru na UP FHŠ in v Portorožu na UP FTŠ.  
 
Založba Univerze na Primorskem 
 
Temeljne usmeritve Založbe Univerze na Primorskem ostajajo podpora znanstvenemu in 
pedagoškemu delu na univerzi ter promocija raziskovalnih rezultatov v domačem in mednarodnem 
prostoru. Založba bo nadaljevala tudi z usmeritvijo v izdajanje elektronskih publikacij v prostem 
dostopu, izdajanje tiskanih publikacij pa ohranja samo v nekaterih segmentih. 
V letu 2016 je bilo delovanje založbe posebej usmerjeno v združitev celotne založniške dejavnosti na 
UP v okviru Založbe UP, poenotenje založniških postopkov in enoten management avtorskih pravic. V 
letu 2016 je Založba Univerze na Primorskem poglobila sodelovanje z drugimi izdajatelji v Sloveniji in 
v zamejstvu, med drugimi tudi z Založništvom tržaškega tiska. 
 
Pregled kratkoročnih ciljev 
  

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 Ime kazalnika Izhodiščna vrednost 

kazalnika v letu 2015 
Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 
Združitev založniške 
dejavnosti v okviru 
Založbe Univerze na 
Primorskem 

Združitev Založniška dejavnost 
v okviru treh založb 

Založniška dejavnost 
v okviru ene založbe 

Realizirano 
Obrazložitev: založniš
ka dejavnost na UP je 
bila združena v okviru 
ene založbe 

Poenotenje 
založniških postopkov 
na Univerzi na 
primorskem 

Poenotenje Različni postopki Enotni postopki Realizirano 
Obrazložitev: Vpeljani 
so bili enotni 
založniški postopki 

  
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje 
Do leta 2016 je založniška dejavnost potekala v okviru treh založb, s sprejetjem Akta o delovanju 
Založbe Univerze na Primorskem pa se je združila v okviru ene založbe. Poenoteni so bili založniški 
postopki in založniške pogodbe za vse publikacije. 
 
 

7.10.2 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST  
 
Delovanje Založbe Univerze na Primorskem je usmerjeno prevsem v podporo znanstvenemu in 
pedagoškemu delu na univerzi ter v promocijo raziskovalnih rezultatov v domačem in mednarodnem 
prostoru. Večina publikacij, ki jih izda založba UP, je objavljenih v elektronski obliki v prostem dostopu, 
v tiskani obliki pa izide samo manjše število publikacij. 

Tabela 36: Načrt izdaj publikacij v tiskani in elektronski obliki  

Vrsta 
publikacije 

Načrt 2016 Realizacija 2016 

Število izdaj v letu 
2016 

Izdajatelj 
Število izdaj v letu 

2016 
Izdajatelj 

Tiskana 
izdaja 

E-izdaja Založba 
Zunanji 
založnik 

Tiskana 
izdaja 

E-izdaja Založba 
Zunanji 
založnik 

Znanstvene 
monografije 

4 

5 

19 

1 

ZUP 22 

Annales 6 

1 3 

6 

13 

0 

ZUP 16 

Annales 6 

0 

Znanstvene 
revije 

12 

2 

18 

2 

ZUP 26 

Annales 4 

4 12 

2 

16 

1 

ZUP 24 

Annales 3 

4 

Zborniki 
znanstvenih 
konferenc 

1 

1 

2 

0 

ZUP 3 

Annales 1 

0 3 

1 

8 

4 

ZUP 11 

Annales 5 

0 
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Vrsta 
publikacije 

Načrt 2016 Realizacija 2016 

Število izdaj v letu 
2016 

Izdajatelj 
Število izdaj v letu 

2016 
Izdajatelj 

Tiskana 
izdaja 

E-izdaja Založba 
Zunanji 
založnik 

Tiskana 
izdaja 

E-izdaja Založba 
Zunanji 
založnik 

Druge 
znanstvene 
publikacije 

1 

0 

1 

0 

ZUP 2 

Annales 0 

0 3 

0 

3 

0 

ZUP 6 

Annales 0 

0 

Strokovne 
monografije 

3 

1 

2 

0 

ZUP 5 

Annales 1 

1 0 

1 

0 

0 

ZUP 0 

Annales 1 

0 

Strokovne 
revije 

0 

0 

0 

0 

ZUP 0 

Annales 0 

0 0 

0 

0 

0 

ZUP 0 

Annales 0 

0 

Zborniki 
strokovnih 
konferenc 

0 

0 

0 

0 

ZUP 0 

Annales 0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

ZUP 

Annales  

0 

Druge 
strokovne 
publikacije 

2 

2 

2 

0 

ZUP 4 

Annales 2 

0 0 

2 

0 

2 

ZUP 0 

Annales 2 

0 

Učbeniki 2 

2 

2 

1 

ZUP 4 

Annales 3 

2 1 

2 

0 

1 

ZUP 1 

Annales 3 

0 

Druga 
študijska 
gradiva 

3 

2 

1 

0 

ZUP 3 

Annales 2 

0 0 

0 

0 

0 

ZUP 0 

Annales 0 

0 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje 
Založba UP načrtuje število izdanih publikacij na podlagi letnih načrtov članic; število izdanih publikacij 
se zato delno razlikuje od načrtovanega, saj so članice založbi v izdajo posredovale manj oziroma več 
publikacij, kot so načrtovale. Tako je bilo izdanih manj znanstvenih monografij, kot je bilo načrtovano, 
vendar pa precej več zbornikov znanstvenih konferenc in drugih znanstvenih publikacij. Nekaj manjše 
od načrtovanega je bilo tudi število izdanih zvezkov znanstvenih revij, saj ena od revij v letu 2016 ni 
izšla. Manjše je tudi število izdanih strokovnih publikacij in študijskih gradiv, saj članice tovrstnih 
publikacij v letu 2016 niso pripravljale.  
 
Poleg publikacij, ki so navedene v preglednici, je Založba UP za potrebe članic pripravila tudi večje 
število promocijskih gradiv in drugih tiskovin, za članice pa je opravljala tudi druge storitve. 
V letu 2016 je Založba UP vzpostavila prodajo tiskanih publikacij, tako svojim študentom kot tudi širši 
javnosti prek distribucijske mreže. Vzpostavila je tudi sodelovanje z drugimi založbami v Sloveniji in 
zamejstvu ter v sozaložništvu z njimi izdala tudi nekaj publikacij. S temi dejavnostmi je del prihodkov 
ustvarila tudi na trgu. 
 
V letu 2016 je ZRS izstopilo iz Univerze na Primorskem, delovanje vseh drugih založb na UP pa je bilo 
združeno v okviru Založbe UP. Založba Annales je izdala načrtovano število znanstvenih monografij 
(6) ter učbenikov (3) in drugih strokovnih publikacij (2). Pri ostalih vrstah publikacij pa je bilo število 
manjše od načrtovanega, razen pri zbornikih znanstvenih konferenc, ki jih je bilo izdanih več, kot je 
bilo načrtovano. V času priprave poročila nismo prejeli podatkov od ZRS oziroma založbe Annales, 
zato so upoštevani podatki iz Cobissa. 
 
 

7.11 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

Spremljanje kakovosti 
učnih izidov študijskih 
programov 

Preglednost učnih 
izidov študijskih 
programov 

Oblikovan pregled 
kompetenc po 
študijskih programih 

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

Nerealizirano. 

Obrazložitev: 

Pripravljen pregled 
kompetenc študijskih 
programov po 
stopnjah. 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

priprava predlogov za 
dopolnitev  

Prenova predpisov in 
metodologije 
evalvacije študijskih 
programov 

(22. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Prva faza programske 
evalvacije – 
normativna ureditev 

Predpisi in 
metodologija 
kazalnikov za 
izvajanje 
samoevalvacije 

Sprejem ustreznih 
predpisov in 
metodologije 
kazalnikov izvajanja  
programske evalvacije   

Delno realizirano 

Obrazložitev: 

Pripravljen predlog 
internih pravnih aktov. 

Večja uspešnost 
študija 

Prehodnost po 
stopnjah študija  

1. stopnja: 

- 65,18% redni 

- 76,7% izredni 

2. stopnja: 

- 58,56% redni 

- 43,48% izredni 

3. stopnja:  

- 56% izredni 

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

Ohraniti delež 
prehodnosti na 
izrednem študiju.  

Delno realizirano 

Obrazložitev:  

- 1. stopnja: 63 % 
redni (VS: 56,91 %, 
UN: 66,36 %), izredni:  
71,06 % 

- 2. stopnja: redni: 
66,5 %, izredni:  87,5 
% 

- 3. stopnja: izredni:  
60 % 

Trajanje študija po 
stopnjah študija   

1. stopnja:   

VS programi (triletni 
programi):  

- 4,95  redni;  

- 5,67 izredni 

UN programi (tri in 
štiriletni programi):  

- triletni redni: 4,56 

- štiriletni redni: 5,30 

- štiriletni izredni: / 

2. stopnja (eno in 
dvoletni programi):   

- enoletni redni: 2,81 

- enoletni izredni: / 

- dvoletni redni: 4,07 

- dvoletni izredni: 5,67 

3. stopnja (triletni 
programi):  

- izredni: 4,19 

Trajanje študija na 
ravni UP ohraniti na 
isti ravni  oziroma 
skrajšati na čas 
trajanja študijskega 
programa. 

Delno realizirano  

Obrazložitev 

Enoletni programi:  

- 2. stopnja: redni: 
2,28  

Dvoletni programi:  

- 2. stopnja: redni: 
4,19, izredni: 8,23   

Triletni programi:  

- 1. stopnja VS: redni: 
5,02, izredni: 4,81 

- 1. stopnja UN: redni: 
4,39, izredni: 8,60 

- 3. stopnja: izredni: 
5,93 

Štiriletni št. programi: 
- 1. stopnja UN: 4,50 

Število tutorjev 
učiteljev 

105 Ohraniti na isti ravni Delno realizirano 

Obrazložitev: Število 
tutorjev učiteljev 96  

Število tutorjev 
študentov 

73 Ohraniti na isti ravni Realizirano  

Obrazložitev: Število 
tutorjev študentov: 77  

Povečanje deleža 
odzivnosti študentov 
in zaposlenih na 
anketiranje 

Odzivnost študentov 
na anketiranje  

Skupaj 59,81%, od 
tega:  

- 1. stopnja: 61,78% 

- 2. stopnja: 55,27% 

- 3. stopnja: 36,73% 

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

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

Realizirano  

Obrazložitev:  

- 1. stopnja: 61,61% 

- 2. stopnja: 58,14% 

- 3. stopnja: 48,10% 

Poročilo o anketiranju 
študentov pripravljena 
na osnovi prenovljene 
metodologije   

Poročilo anketiranja 
študentov  

Prenovljeno poročilo o 
anketiranju študentov 

Realizirano 

Anketiranje 
zaposlenih UP 

Pilotna elektronska 
izvedba anketiranja 
na ravni UP 

Elektronska izvedba 
anketiranja zaposlenih  

Priprava poročila o 
anketiranju zaposlenih 

Realizirano  

Spremljanje 
diplomantov UP   

Anketiranje 
diplomantov UP 

2 članici (UP FVZ, UP 
FTŠ Turistica) 

Pilotna izvedba 
elektronskega 
anketiranja 
diplomantov UP  

Realizirano  

Obrazložitev: Pilotna 
izvedba anketiranja 
diplomantov študijskih 
programov 1., 2. in 3. 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

stopnje Aplikativna 
kineziologija 

Ureditev preverjanja 
podobnosti vsebin 
elektronske oblike 
pisnega zaključnega 
dela na UP  

Enoten sistem 
elektronskega 
prevajanja podobnosti 
vsebin na vseh 
članicah UP  

Preverjanje vsebine 
zaključnih del poteka 
na posameznih 
članicah  

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

Delno realizirano/ 

Obrazložitev: 
Vzpostavljen pravni 
okvir za preverjanje 
vsebine zaključnih 
del; izvedeno 
usposabljanje za 
učitelje in sodelavce v 
novembru 2016  

Spremljanje kakovosti 
izvajanja študijskih 
programov 

Vzpostavljen celovit 
sistem notranjih 
evalvacij na UP 

Predlog pravnih aktov Sprejem pravnih aktov 
na Senatu UP 

Nerealizirano 

Obrazložitev: 

Zaradi sprejetja 
novele ZViS konec 
novembra 2016 se 
nadaljnje aktivnosti 
prenesejo v l. 2017. 

Spodbujanje razvoja 
zaposlenih 

Število zaposlenih 
vključenih v dodatno 
izobraževanje in 
usposabljanje 

- Pridobivanje 
formalne izobrazbe: 
69 

- Strokovno 
usposabljanje: 331 

- Krajša usposabljanja 
in tečaji: 244 

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

- Sobotno leto: 2 

Pridobivanje formalne 
izobrazbe: 61 

Strokovno 
usposabljanje: 361 

Krajša usposabljanja 
in tečaji: 230 

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

Sobotno leto: 2  

Delno realizirano  

Obrazložitev: - 
Pridobivanje formalne 
izobrazbe: 65 

- Strokovno 
usposabljanje: 176 

- Krajša usposabljanja 
in tečaji: 62  

- Daljša usposabljanja 
(več kot 1 mesec) v 
tujini: 17 

- Sobotno leto: 0 

Spodbujanje kulture 
kakovosti  

Število dogodkov s 
področja kakovosti 

15  4  Realizirano  

6, od tega 2 
usposabljanji, 1 
posvet, 4 delavnice 

 
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  
 
Metodologija spremljanja kakovosti: Aktivnost ni bila realizirana, saj je bila večina aktivnosti 
usmerjena predvsem v vzpostavitev sistema preverjanja podobnosti vsebin pisnih zaključnih del, v 
prenovo anketnega vprašalnika za anketiranje študentov in za spremljanje zaposlenosti in zaposljivosti 
diplomantov ter prenovo pravilnika o tutorskem sistemu na UP.   
 
Prehodnost iz 1. v 2. letnik 
Prehodnost na študijskih programih 1. stopnje se je nekoliko znižala, in sicer na rednem študiju za 2 
odstotni točki, na izrednem pa za 5,6 odstotnih točk. Prehodnost na študijskih programih 2. in 3. 
stopnje se je povečala. 
 
Trajanje študija – primerjava med leti 2015 in 2016 ter glede na 36. in 73. člen ZViS 
Trajanje rednega študija na visokošolskih strokovnih študijskih programih 1. stopnje se je podaljšalo 
za nekaj manj kot mesec dni.  Trajanje izrednega študija se je skrajšalo za 10 mesecev.  
Na visokošolskih strokovnih študijskih programih (tako na rednem kot izrednem študiju) so študenti za 
zaključek študija porabili približno leto več kot je zakonsko določeno. 
 
Trajanje rednega študija na univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje se je skrajšalo: na triletnih 
programih za 2 meseca, na štiriletnih programih pa za 10 mesecev. 
Trajanje študija na teh študijskih programih ocenjujemo kot dobro, saj so študenti triletne študijske 
programe zaključili v 4 letih in 5 mesecih (kar je 5 mesecev dlje od zakonsko določenega roka (73. 
člen ZViS)), štiriletne programe pa v 6 mesecih po zaključku študija (kar je znotraj zakonsko 
določenega roka). 
 
Trajanje rednega študija na enoletnih študijskih programih 2. stopnje se je skrajšalo za dobrih 6 
mesecev. Na dvoletnih študijskih programih se je trajanje študija (tako na rednem kot izrednem) 
podaljšalo, in sicer za rednem študiju za mesec in pol, na izrednem študiju pa za 2 leti in 7 mesecev. 
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Trajanje študija na enoletnih študijskih program 2. stopnje ocenjujemo kot dobro, saj so študenti 
študijske programe zaključili v 2 letih in 4 mesecih (kar je 4 mesece dlje od zakonsko določenega 
roka), dvoletne študijske programe pa  dobro leto po zakonsko določenem roku. 
 
Trajanje izrednega študija na triletnih študijskih programih 3. stopnje se je podaljšalo za 1 leto in 9 
mesecev. 
Študenti študijskih programih 3. stopnje so za zaključek študija porabili skoraj enkrat več kot je 
določeno s študijskim programom. 
 
Tutorstvo 
Število tutorjev učiteljev in tutorjev študentov na večini članic ostaja na ravni iz leta 2015. V letu 2016 
sta bili izvedeni dve usposabljanji za tutorje študente in učitelje (6. 10. uvodno usposabljanje za 
novoimenovane tutorje in 14. 12. za tutorje za tuje študente). Sprejete so bile dopolnitve pravilnika o 
tutorskem sistemu na UP, in sicer 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). 
 
Odzivnost na anketiranje 
Cilj povečati odzivnost študentov in zaposlenih na anketiranje je bil dosežen. Odzivnost študentov na 
anketiranje ostaja na 1. stopnji nespremenjeno (nekaj manj kot 62 %), nekoliko se je odzivnost 
povečala na 2. stopnji (nekaj manj kot 3 odstotne točke). Velik porast odzivnost pa beležimo na 3. 
stopnji, in sicer za 11 odstotnih točk. 
Odzivnost anketiranja zaposlenih se je v primerjavi z letom 2015 povečala in na večini članic dosegla 
tretjino vseh zaposlenih.. 
 
Spremljanje diplomantov 
V letu 2016 je univerza pristopila k prenovi anketnega vprašalnika za spremljanje zaposlenosti in 
zaposljivosti diplomantov; izvedeno je bilo pilotno anketiranje.  
 
Vzpostavitev sistema preverjanja podobnosti vsebin pisnih zaključnih del 
Sprejet je bil interni predpis (navodila), ki ureja področje preverjanja podobnosti vsebin pisnih 
zaključnih del (na vseh stopnjah študija). V drugi polovici leta se je pristopilo k nadgradnji sistema 
VIS/ŠIS s ciljem vzpostavitve e-sistema oddaje pisnih zaključni del s skrbniškim vmesnikom programa 
za detekcijo podobnih vsebin. Služba za kakovost je: 
- pripravila popis postopkov in procesov oddaje zaključnih del na vseh stopnjah študija ter vsebinski 

del predloga uskladila s članicami,  
- oblikovala predlog procesograma e-oddaje pisnega zaključnega dela v sistemu VIS/ŠIS, 
- koordinirala ureditev dostopa visokošolskim učiteljem in sodelavcem do vmesnika za preverjanje 

podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključenega dela, 
- organizirala usposabljanje za zaposlene za uporabo detektorja podobnih vsebin v sodelovanju z 

Univerzo v Mariboru.  
 
Prehod na programsko evalvacijo 
Zaradi sprejetja Novele ZViS konec novembra 2016 se nadaljnje aktivnosti prenesejo v leto 2017. 
 
Število zaposlenih vključenih v dodatno izobraževanje in usposabljanje  
V letu 2016 je bilo na ravni UP organiziranih več krajših usposabljanj za zaposlene. Prav tako so se 
zaposleni udeležili usposabljanj in izobraževanje, ki so jih izvedle druge organizacije.  
 
Število konferenc, posvetov in delavnic, okroglih miz in drugih dogodkov s področja kakovosti 
UP  že vrsto let organizira različne dogodke (konference, posvete, delavnice itd.) s področja kakovosti.  
V letu 2016 so bili organizirani naslednji dogodki: 
- uvodno usposabljanje za tutorje, 6. 10. 2016 (UP za članice), 
- delavnica za uporabo detektorja podobnih vsebin - tri zaporedne delavnice, 11. 11. 2016 (UP za 

članice), 
- usposabljanje za tutorje za tuje študente, 14. 12. 2016 (UP za članice), 
- dvodnevni posvet učiteljev in raziskovalcev (UP FM),  
- tri metodološke delavnice za učitelje (UP FM). 
 
 



UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2016 65 

 

 
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH 

7.12. PODPORNA DEJAVNOST 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 
 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

Nadgrajena 
informacijska podpora 
poslovnih procesov  

(3. ukrep ReNPVŠ11-
20) 

Informatizacija 
poslovanja 

Faze izvedene 
reorganizacije: 

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

-sprejete spremembe 
statuta univerze, 

- prehod  na 
informacijsko rešitev 
SAOP za področje 
računovodstva. 

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

Sprejem 
klasifikacijskega 
načrta univerze 

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 

a) Nadgradnja 
kadrovskega 
informacijskega 
sistema: 

Razvoj informacijske 
rešitve je v pripravi 
(Univerzitetni 
informacijski sistem 
(UNIS)) in bo 
predvidoma uvedena 
v letu 2017.   

b) Klasifikacijski načrt: 

V veljavi je obstoječi 
klasifikacijski načrt. 
Sprejem novega je 
predviden po izvedbi 
reorganizacije, 
predvidene v letu 
2017. 

Povečanje 
inovacijskega 
potenciala in 
izkoriščenosti kritične 
mase ustvarjalnih 
kadrov 

(3. ukrep ReNPVŠ11-
20) 

Management 
invencijsko-
inovacijskih procesov 

Ustanovljeni 
univerzitetni centri na 
področjih: 

- založniške 
dejavnosti 

- VŽU in karierne 
orientacije, 

- obštudijske 
dejavnosti 

- umetnosti in 
oblikovanja, 

- gastronomije in 
kulture vina,.  

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

Realizirano. 
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8. KADROVSKI POROČILO 
 

8.1. KADROVSKI NAČRT IN REALIZACIJA 
 
Pojasnilo kako je bil izveden načrt, če je med kadrovskim načrtom in njegovo realizacijo veliko 
odstopanje 
 
Univerza na Primorskem je v Letnem programu dela za leto 2016 načrtovala 684 oseb (590,86 FTE).  
Na dan 31.12.2016 je bilo na Univerzi na Primorskem zaposlenih 693 oseb (588,43 FTE).  
 
Informacija o izobrazbeni in starostni strukturi zaposlenih ter o strukturi zaposlenih po spolu 
na dan 31. 12. 2016 
 

 
 
Na dan 31.12.2016  je imelo 47 % vseh zaposlenih oziroma 326 oseb raven izobrazbe 8/2.  Kar   86 % 
vseh zaposlenih oziroma 598 oseb je imelo raven izobrazbe VII/2 in višjo.  
 

 
 
Na dan 31.12.2016 je bilo največ zaposlenih v starostni skupini od 35 do 39 let, in sicer 22 % vseh 
zaposlenih oziroma 149 oseb. Sledijo zaposleni v starostni skupini od 40 do 44 let, ki predstavlja 21 % 
vseh zaposlenih  oziroma 143 oseb.  
 

[ODSTOTEK]  [ODSTOTEK] 
[VREDNOST]% 

[ODSTOTEK] 

[ODSTOTEK] 

[ODSTOTEK] 

Struktura zaposlenih po izobrazbi 

raven 1-5

raven 6/1

raven 6/2

raven 7

raven 8/1

raven 8/2

[VREDNOST]% [VREDNOST]% 

[VREDNOST]% 

[VREDNOST]% 

[VREDNOST]% 

[VREDNOST]% 

[VREDNOST]% 

[VREDNOST]% 

[VREDNOST]% [VREDNOST]% 

Struktura zaposlenioh po starosti 

manj kot 28 let

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59
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Na dan 31.12.2016 je bila večina zaposlenih na Univerzi na Primorskem žensk, in sicer 63 % vseh 
zaposlenih oziroma 435 oseb.  
 

8.2. POJASNILO K TABELAM 
 
Kadrovski podatki in realizacije (število redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev na dan 31. 
12. 205 in stanje na dan 31. 12. 2016) 

Tabela 37: Primerjava stanja zaposlenosti po plačnih skupinah na dan 31. 12. 2015 in 31. 12. 2016 ter načrtovanega z 
realiziranim v številu zaposlenih in FTE 

  
Število redno 

zaposlenih na dan 
31.12.2015 

Načrtovano število 
redno zaposlenih na 

dan 31.12.2016 

Število redno 
zaposlenih na dan 

31.12.2016 

Indeks 
16/15   

Indeks 
16/15  

Indeks 
realizacija 
16/načrt 

16 

Indeks 
realizacija 
16/načrt 

16  

Plačna 
skupina 

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 10 10,95 12 11,95 10 12,40 100 113,24 83,33 103,77 

D 345 278,02 354 287,23 347 274,99 100,58 98,91 98,02 95,74 

H 156 105,1 111 90,42 111 84,56 71,15 80,46 100 93,52 

J 220 213,85 207 201,26 225 216,47 102,27 101,23 108,70 107,56 

SKUPAJ 731 607,92 684 590,86 693 588,42 94,80 96,79 101,32 99,59 

 
Primerjava načrtovanega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2016 in števila zaposlenih na dan 31. 12. 
2016 po plačnih skupinah:  
‐ V plačni skupini B je bilo na dan 31. 12. 2016 načrtovanih 12 zaposlenih (11,95 FTE). Na dan 

31. 12. 2016 je bilo zaposlenih 10 oseb (12,40 FTE). Indeks zaposlenih pove, da se je delež oseb 
glede na načrt zmanjšal za 16,67 %, v FTE pa povečal za 3,77 %. 

‐ V plačni skupini D je bilo na dan 31. 12. 2016 načrtovanih 354 zaposlenih (287,23 FTE). Na dan 
31. 12. 2016 je bilo zaposlenih 347 oseb (274,99 FTE). Indeks zaposlenih pove, da se je delež 
oseb glede na načrt zmanjšal za 1,98 %, v FTE pa za 4,26 %. 

‐ V plačni skupini H je bilo na dan 31. 12. 2016 načrtovanih 111 zaposlenih (90,42 FTE). Na dan 
31. 12. 2016 je bilo zaposlenih 111 oseb (84,56 FTE). Indeks zaposlenih pove, da je delež oseb 
glede na načrt ostal nespremenjen medtem, ko se je delež  v FTE zmanjšal za 6,48%. 

‐ V plačni skupini J je bilo na dan 31. 12. 2016 načrtovanih 207 zaposlenih (201,26 FTE). Na dan 
31. 12. 2016 je bilo zaposlenih 225 oseb (216,47 FTE). Indeks zaposlenih pove, da se je delež 
oseb glede na načrt povečal za 8,7 %, v FTE pa za 7,56 %. 

 
Primerjava števila zaposlenih na dan 31. 12. 2015 in števila zaposlenih na dan 31. 12. 2016 po 
plačnih skupinah:  
‐ V plačni skupini B je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 10 oseb (10,95 FTE). Na dan 31. 12. 

2016 je bilo zaposlenih 10 oseb (12,40 FTE). Indeks zaposlenih pove, da je delež oseb glede na 
število zaposlenih ostal nespremenjen medtem, ko se je delež v FTE povečal za 13,24 %. 

37% 

63% 

Struktura zaposlenih po spolu 

moški

ženske
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‐ V plačni skupini D je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 345 oseb (278,02 FTE). Na dan 31. 12. 
2016 je bilo zaposlenih 347 oseb (274,99 FTE). Indeks zaposlenih pove, da se je delež oseb 
glede na število zaposlenih povečal za 0,58 %, v FTE pa zmanjšal za 1,09 %. 

‐ V plačni skupini H je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 156  oseb (105,1 FTE). Na dan 31. 12. 
2016 je bilo zaposlenih 111 oseb ( 84,56 FTE). Indeks zaposlenih pove, da se je delež oseb glede 
na število zaposlenih zmanjšal za 28,85 %, v FTE pa za 19,54 %. 

‐ V plačni skupini J je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 220  oseb (213,85 FTE). Na dan 31. 12. 
2016 je bilo zaposlenih 225 oseb (216,47 FTE). Indeks zaposlenih pove, da se je delež oseb 
glede na število zaposlenih povečal za 2,27 %, v FTE pa za 1,23 %. 

 

Podatki o pogodbenih izvajalcih dodiplomskih študijskih programov ter študijskih programov 
2. in 3. stopnje 

Tabela 38: Primerjava stanja pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2015 in 31. 12. 2016 v številu in v FTE ter 
načrtovanega z realiziranim v številu in FTE 

 

Število pogodbenih 
sodelavcev v letu 

2015 

Načrtovano število 
pogodbenih 

sodelavcev v letu 
2016 

Število pogodbenih 
sodelavcev v letu 

2016 

Indeks 
16/15   

Indeks 
16/15  

Indeks 
realizacija 
16/načrt 

16 

Indeks 
realizacija 
16/načrt 

16  

Plačna 
skupina 

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 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 166 26,76 197 34,22 157 22,3 94,58 83,33 79,70 65,17 

H 19 0,25 5 0,3 6 0,07 31,58 28,00 120,00 23,33 

J 0 0 0 0 2 1,34 0 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ 185 27,01 202 34,52 165 23,71 89,19 87,78 81,68 68,68 

 
Primerjava načrtovanega števila pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2016 in števila pogodbenih 
sodelavcev na dan 31. 12. 2016 po plačnih skupinah:  
‐ V plačni skupini D je bilo na dan 31. 12. 2016 načrtovanih 197 pogodbenih sodelavcev (34,22 

FTE). Na dan 31. 12. 2016 je bilo zaposlenih 157 pogodbenih sodelavcev (22,3 FTE). Indeks 
pogodbenih sodelavcev pove, da se je delež oseb glede na načrt zmanjšal za 20,30 %, v FTE pa 
za 34,83 %. 

‐ V plačni skupini H je bilo na dan 31. 12. 2016 načrtovanih 5 pogodbenih zaposlenih (0,3 FTE). 
Na dan 31. 12. 2016 je bilo zaposlenih 6 pogodbenih sodelavcev (0,07 FTE). Indeks pogodbenih 
sodelavcev pove, da se je delež oseb glede na načrt povečal za 20 %, v FTE pa zmanjšal za 
46,67 %. 

 
UL števila pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2015 in števila pogodbenih sodelavcev na dan 31. 
12. 2016 po plačnih skupinah: 
‐ V plačni skupini D je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 166 pogodbenih sodelavcev (26,76 

FTE). Na dan 31. 12. 2016 je bilo zaposlenih 157 pogodbenih sodelavcev (22,3 FTE). Indeks 
pogodbenih sodelavcev pove, da se je delež oseb glede na število pogodbenih sodelavcev 
zmanjšal za 5,42 %, v FTE pa za 16,67 %. 

‐ V plačni skupini H je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 19 pogodbenih sodelavcev (0,25 FTE). 
Na dan 31. 12. 2016 je bilo zaposlenih 6 pogodbenih sodelavcev (0,07 FTE). Indeks pogodbenih 
sodelavcev pove, da se je delež oseb glede na število pogodbenih sodelavcev zmanjšal za 68,42 
%, v FTE pa za 72 %. 

 
Poročilo o uresničitvi kadrovskega načrta 1. 1. 2017 na stanje 1. 1. 2016 po Uredbi o načinu 
priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja 
njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) 

Tabela 39: Realizacija kadrovskega načrta po obdobjih poročanja za leto 2016 

Vir financiranja 
Realizacij

a 1. 1. 
2016 

Realizacij
a 1. 4. 
2016 

Realizacij
a 1. 7. 
2016 

Realizacij
a 1. 10. 

2016 

Realizacij
a 1. 1. 
2017 

Načrt 
1.1.2017 

Uresničit
ev načrta         
(da / ne) 

1. Državni proračun 381,15 391,20 413,39 412,98 381,15 381,15   

2. Proračun občin               

3. ZZZS in ZPIZ               

4. Druga javna sredstva za opravljanje               
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Vir financiranja 
Realizacij

a 1. 1. 
2016 

Realizacij
a 1. 4. 
2016 

Realizacij
a 1. 7. 
2016 

Realizacij
a 1. 10. 

2016 

Realizacij
a 1. 1. 
2017 

Načrt 
1.1.2017 

Uresničit
ev načrta         
(da / ne) 

javne službe (npr. takse, pristojbine, 
koncesnine, RTV - prispevek) 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev 
na trgu 

20,10 18,07 12,53 10,62 17,41 10,72   

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

68,52 59,80 48,06 48,01 59,85 64,08   

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

34,71 33,32 36,17 30,95 21,68 28,27   

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

94,25 86,48 71,86 83,65 51,01 56,97   

9. sredstva iz sistema javnih del               

10. sredstva za zaposlene na podlagi 
Zakona o ukrepih za odpravo posledic 
žleda med 30. januarjem in 10. 
februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 
17/14) ne glede na vir, iz katerega se 
financirajo njihove plače 

              

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

598,74 588,87 582,01 586,22 531,11 541,19   

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 1 - 4 

381,15 391,20 413,39 412,98 381,15 381,15 DA 

Skupno število zaposlenih pod točkami 
5 - 10 

217,59 197,67 168,62 173,23 149,95 160,04   

 
V skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 smo na dan 1. 1. 2016 pod vir 1. – 
Državni proračun realizirali 381,15 FTE. Na dan 1. 1. 2017 smo na viru 1. – Državni proračun 
načrtovali 381,15 FTE in načrt tudi realizirali, saj smo na dan 1. 1. 2017 imeli na viru 1.- Državni 
proračun 381,15 FTE. V skladu z Uredbo število zaposlenih na viru 1. ni preseglo dovoljenega števila 
zaposlenih iz tega vira. Tabela je pripravljena v deležih zaposlitev po virih financiranja, saj se plače 
zaposlenih na Univerzi na Primorskem krijejo iz različnih virov. 
 
Upokojitve 
 
V letu 2016 se je na Univerzi na Primorskem upokojilo 5 oseb. Iz plačne skupine J se je upokojila 1 
oseba, iz plačne skupine D -  4 osebe in iz plačne skupine H – 1 oseba.  
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9. REALIZACIJA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM  
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2016 

 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

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

Dopolnitev 
Srednjeročnega 
načrta investicij UP za 
obdobje 2012 - 2016  

Srednjeročni načrt 
investicij UP za 
obdobje 2012 - 2016 

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

Realizirano. 

Obrazložitev: 

Dodani nov 
investicijski projekt 
»Nakup prostorov za 
reševanje prostorske 
problematike pri 
študentskih 
namestitvah« 

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 

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

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 

Pripravljen osnutek 
novega 
srednjeročnega načrta 
investicij 2017- 2020, 
ki pa ni bil potrjen 
zaradi  določitve novih 
investicijskih projektov 
v okviru projekta 
InnoRenew, ki je bil 
pridobljen v novembru 
2016.  

Ostali projekti 
investicijskega 
značaja 

Ureditev parka 
»Simonov zaliv« 

Pričetek 
konservatorskih in 
arheoloških del 

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

Delno realizirano.  

Obrazložitev: 

rok za zaključek 
projekta je bil 
prestavljen na konec 
januarja 2017. 

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

Izvedbena faza - 
Univerzitetni kampus 
Livade 1.0 – nakup 
dodatne opreme 

Izvedena GOI dela z 
nabavljeno opremo na 
naslovu Livade 6 

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

Realizirano.  

Izvedbena faza - 
Prenova palače 
Baseggio – Borilnica 

Izvedena dela s strani 
izvajalca del - Palača 
Baseggio - Borilnica 

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

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 

Pogajanja glede 
delitvene bilance med 
UP in ZRS, potreben 
tripartitni prevzem.  

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

Sprejeta investicijska 
dokumentacija: 

- dokument 
identifikacije 
investicijskega 
projekta, 

- predinvesticijska 
zasnova in 

- investicijski program, 

- izdelana idejna 
zasnova 

Izdelana novelacija IP 

Izdelana projektna 
dokumentacija 

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 

Izdelana novelacija IP 
in projektna naloga.  

Projektna faza - 
Univerzitetni kampus 
Sonce  

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

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

Nerealizirano. 

Obrazložitev: 

dogovor z MOK ni bil 
dosežen; resornemu 
ministrstvu je bila 
predstavljena 
problematika 
investicijskega 
projekta. 

Projektna faza - 
novogradnja objektov 
B v Univerzitetnem  

Zadržana izdaja 
gradbenega 
dovoljenja zaradi 

Prostorska preveritev 
potreb novega 
uporabnika, pridobitev 

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 

Zaradi predvidenih 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2016 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z obrazložitvijo 

razlik 

Kampusu Livade v 
Izoli  

neurejenih služnostnih 
pogodb in 
komunalnega 
prispevka ter soglasja 
za priklop na elektro 
omrežje 

gradbenega 
dovoljenja za 
novogradnjo objekta B 
v Univerzitetnem 
kampusu Livade 

novih investicijskih 
aktivnosti vezanih na 
projekt InnoRenew 
CoE je bila opravljena 
analiza spremembe 
namembnosti 
prostorov. Postopek 
pridobitve gradbenega 
dovoljenja  je bilo 
potrebno preložiti.  

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

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

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

Pridobitev 
gradbenega 
dovoljenja za 
novogradnjo 
študentskih domov v 
Univerzitetnem 
kampusu Livade 

Nerealizirano. 

Obrazložitev: 

z resornim 
ministrstvom je UP 
pristopila k pripravi 
nabora potencialnih 
projektov, ki bi se 
lahko financirali iz 
sredstev, ki so še na 
razpolago po 
ZPSRPPP. Do 
uskladitve se 
postopek za 
pridobitev gradbenega 
dovoljena ne izvede. 

Obnova obstoječih 
objektov v lasti 

Število izvedenih IVD 
del 

19 IVD  16 IVD Delno realizirano:  

Realizirano: 4 IVD. 

Obrazložitev:  

pomanjkanje finančnih 
sredstev članic ter 
namenskih sredstev 
MIZŠ 

 
 

9.1. GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN 
 
 

9.1.1 GRADNJA, OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA NEPREMIČNIN  
 
Aktivnosti za udejanjanje in spremembo Srednjeročnega načrta investicij UP za obdobje 2012 – 
2016 
V skladu z danimi finančnimi zmožnostmi državnega proračuna UP postopoma uresničuje zastavljene 
cilje glede zagotavljanja pogojev za svoje delovanje, primerljivih z Univerzo v Ljubljani in z Univerzo v 
Mariboru. Tudi v 2016 je bilo na področju javnih financ in  zasebnega sektorja stanje, ki ni omogočalo 
izvajanja investicijskih aktivnosti. UP je v letu 2016 nadaljevala z vsemi aktivnostmi, povezanimi s 
pridobivanjem lastniških prostorov, namenjenih za raziskovalno in pedagoško dejavnost ter z 
zagotavljanjem študentskih ležišč. 
 
UP si je prizadevala zagotoviti nastanitvene kapacitete, ki bi ustrezale in zadoščale razvoju univerze v 
skladu z njenimi kratkoročnimi in srednjeročnimi načrti pri doseganju materialnih standardov, ki bi bili 
primerljivi z ostalima državnima slovenskima univerzama. Slednje je nameravala UP doseči tudi s 
povečanjem števila ležišč v študentskih domovih tako, da je v skladu z Zakonom o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in 
Javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve 
in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter gradnjo in prenovo študentskih 
bivalnih zmogljivosti Ur. l. RS, št. 27/07, pristopila k pripravi nabora potencialnih projektov, ki bi jih 
lahko financirali s pomočjo najetega poroštvenega kredita. Sprejem dopolnitev Srednjeročnega načrta 
investicij UP za obdobje 2012 - 2016 z novimi investicijskimi projekti je bil nujen zaradi priprave 
potrebne investicijske dokumentacije, ki je opredelila in ovrednotila nabor potencialnih projektov ter v 
nadaljevanju tudi vse ključne faze projekta in potrebne investicijske stroške. Prav tako je konec letu 
2016 UP prejela obvestilo, da je bil projekt »Renewable materials and healthy environments research 
and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE)« izbran za sofinaciranje. Slednje pomeni 
vzpostavitev delovanje Centra odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih 
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materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Investicijski del tega projekta je ključen za 
pripravo novega Srednjeročnega načrta UP za obdobje 2017 – 2021, s katerim se sledi še drugim 
ciljem, kot so: Strategija razvoja Slovenije, Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 
2007 - 2023, Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, Resolucija o raziskovalni 
in inovacijski strategiji Slovenije 2011 - 2020, Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011 - 2020, 
Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011 - 2020 ter Srednjeročna razvojna 
strategija Univerze na Primorskem 2014 - 2020.  
 
V letu 2016 UP ni imela na razpolago namenskih finančnih sredstev, zato sta bila izvajanje 
investicijsko vzdrževalnih del in nabava opreme okrnjena.  
 
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade, objekt Livade 1.0  
V letu 2015 je bila za Livade 1.0 nabavljena aktivna raziskovalna opreme ter notranja pohištvena, 
laboratorijska in IKT oprema. V zimskem semestru 2016 so se v kampus preselili prvi uporabniki, in 
sicer: Aplikativna kineziologija, Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo, Okolje in tehnologija, Center 
za kakovost bivanja, oddelki nevroznanosti, Biopsihologije, akceleracije numeričnih algoritmov v 
biomedicini. V skladu z Zakonom o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na 
Primorskem iz naslova kreditov UP so se v letu 2016 pričeli  postopki za pridobitev soglasja 
Ministrstva za finance. Prav tako je bila izdelana vsa potrebna investicijska dokumentacija za izvedbo 
del in nabavo opreme za prostore, ki so ostali še neopremljeni.  
 
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – objekti B 
Ker je bila odobritev projekta Renewable materials and healthy environments research and innovation 
centre of excellence (InnoRenew CoE)« preložena na konec leta 2016, preveritev prostorskih potreb 
za vzpostavitev Centra odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov 
ter raziskav zdravega bivanjskega okolja, ni bila izdelana, preverjalo se je le možne rešitve. Prav tako 
se z Občino Izola ni sklenilo ustrezne služnostne pogodbe in dogovor za plačilo komunalnega 
prispevka kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. UP v tem trenutku ne razpolaga s finančnimi 
viri za plačilo le-tega.  
 
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – študentski domovi 
Zaradi preverjanja nabora potencialnih projektov za sofinanciranje iz Zakonom o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in 
Javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve 
in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter gradnjo in prenovo študentskih 
bivalnih zmogljivosti Ur. l. RS, št. 27/07 UP v 2016 ni pridobila manjkajočega soglasja Elektra 
Primorske d.d. za izgradnjo nove transformatorske postaje za potrebe novogradnje študentskih domov 
in objekta B. Prav tako še vedno ostaja odprta problematika glede dovozne poti oz. glede ustanovitve 
stvarne služnosti za cesto na relaciji od parkirišča trgovine Spar do študentskih domov, saj se v 
Odloku o spremembi zazidalnega načrta Livade zahod za območje C študentski domovi navezujejo na 
povezovalno cesto B, ki pa ni zgrajena. ŠD se po projektu tako preko parcel, ki so v lasti občine, 
navezuje na povezovalno cesto B, z urbanističnim planom predvideno do parkirišča trgovine Spar. 
Poleg slednjega je potrebno s strani Občine Izola skleniti pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za 
priključke na gospodarsko javno infrastrukturo v korist posameznega upravljavca komunalnih vodov. V 
letu 2016 načrtovana vložitev zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravno enoto Izola ni 
bila realizirana tudi iz razloga, da bi bilo možno financirati izgradnjo le enega stolpiča, zato z Občino 
Izola po pridobitvi gradbenega dovoljenja ni bil sklenjen dogovor za plačilo komunalnega prispevka. 
 
NRP 3211-08-0012: Univerzitetni kampus Sonce 
UP je junija 2013 podala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, ki pa jo je Upravna enota Koper zavrnila, 
saj naj bi bila predvidena gradnja neskladna s Prostorskimi ureditvenimi pogoji. V tem trenutku je 
izdajanje gradbenih dovoljenj zadržano do sprejetja sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih 
pogojev za mestno jedro Kopra s 4. členom Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 
prostora za ureditveno območje za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (Uradni list RS, 
št. 76/11, 50/12 in 17/13), v planski enoti KC-48, ki ji pripada obravnavana parcela. V letu 2016 je UP 
z Mestno občino Koper pričela urejati odprta vprašanja, povezana z nadaljnjimi investicijskimi 
aktivnostmi v zvezi s projektom Kampus Sonce. 
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Palača Baseggio v Kopru - Borilnica, Center beneške kulture (CBK) – prenova  
V začetku leta 2014 je UP pristopila k izvedbi novega postopka za »dokončanje GOI del na objektu 
palača Baseggio - Borilnica, Koper, Kreljeva 6«. Zmanjšanje sredstev na programu čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Italija je vplivalo na znižanje sofinanciranja projekta "Strateški projekt za 
poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine (SHARED CULTURE)« za izvedbo investicijskih 
aktivnosti, zato je UP izvedla delno obnovo objekta. V letu 2016 UP ni pristopila k preučitvi možnosti 
pridobitve namenskih sredstev za dokončanje zahodnega krila, ker je bil ta objekt (stavbna pravica ob 
soglasju MOK) predmet Pogodbe o prenosu dejavnosti, sredstev in obveznosti, delovnih in drugih 
razmerij in pravic iz Univerze na Primorskem na Znanstveno-raziskovalno središče Koper. 
 
Sprememba namembnosti prostorov – UP ŠD, Kamionski terminal, Ankaranska cesta 7 v Kopru 
UP ŠD so v letu 2016 na Upravno enoto Koper oddali vlogo za spremembo namembnosti prostorov v 
objektu – UP ŠD, Kamionski terminal, Ankaranska cesta 7 v Kopru, kjer se vrsta objekta (CC-SI) 
klasificirana s CC-SI:12120 - Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, kamor sodijo: 
Mladinska prenočišča, planinske koče, gorska zavetišča in domovi, počitniški domovi in bungalovi ter 
druge gostinske stavbe za nastanitev, ki niso razvrščene drugam, spremeni po klasifikaciji CC-
SI:11300 v Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine: Stanovanjske stavbe za 
posebne družbene skupine, kot so domovi za starejše osebe, študentski in dijaški domovi, internati, 
delavski domovi, domovi za odvajanje od odvisnosti, sirotišnice, samostani, begunski centri, prehodni 
domovi za tujce, materinski domovi, zavetišča in podobno. Vloženo dokumentacijo je potrebno 
dopolniti še s celotno projektno dokumentacijo za spremembo namembnosti, zato bo UP ŠD 
postopke  nadaljevala tudi v letu 2017. Za potrebe upravnega postopka za pridobitev uporabnega 
dovoljenja predvidena sredstva v višini 5.500,00 EUR niso bila porabljena. 
 
Odkup preostalih etaž v objektu Galeb / Raziskovalna dejavnost UP IAM – UP FAMNIT  
UP je v letu 2015 uspešno kandidirala na javnem pozivu v okviru razvojne prioritete »Gospodarsko 
razvojna infrastruktura« OP RR 2007– 2013, namenjene krepitvi institucij znanja in skladne tako s 
potrebami gospodarstva kot tudi s smerjo tehnološkega razvoja. Razvojna prioriteta je prav tako 
namenjena izboljšanju drugih prednostnih področij razvoja v državi in vključuje naložbe v javno 
visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena. Konec leta 2015 je bil uspešno 
zaključen investicijski projekt: »Galeb / Raziskovalna dejavnost UP IAM – UP FAMNIT«, v okviru 
katerega sta bila izvedena nakup in obnova pritličja. Celoten objekt Galeb uporabljata UP IAM in UP 
FAMNIT, vendar sta 1. in 2. nadstropje še vedno v lasti Mestne občine Koper. Za dve etaži mora 
Univerza na Primorskem plačevati visoke stroške najemnine. Ker niso bili poznani viri financiranja, v 
letu 2016 ni bila izdelana investicijska dokumentacija, s katero bi se ocenilo možnost odkupa objekta. 
 
Ureditev prostorov za potrebe UP FM na naslovu Izolska vrata 2 v Kopru 
Z vlado Republike Slovenije je bila sklenjena pogodba o brezplačnem prenosu nepremičnine v posest, 
uporabo in upravljanje univerzi na naslovu Izolska vrata 2 v Kopru, namenjene za ureditev prostorskih 
potreb UP FM. UP je v letu 2015 izdelala potrebno investicijsko dokumentacijo za investicijski projekt, 
ki je, poleg sredstev iz poroštvenega kredita, predvidevala zapiranje finančne konstrukcije za izvedbo 
investicijskega projekta z javno - zasebnim partnerstvom. UP je v 2016 izdelala novelacijo investicijske 
dokumentacije in projektne dokumentacije, ki je bila potrebna za nadaljevanje z investicijskimi 
aktivnostmi.  
 
Stavba na naslovu Drevored 1. maja 9 v Izoli 
UP se je dogovorila za prenos nepremičnine – stavbe na naslovu Drevored 1. maja 9 v Izoli na Občino 
Izola. Solastnici omejene nepremičnine sta UP v deležu 99/100 in Občina Izola v deležu 1/100. Objekt 
na naslovu Drevored 1. maja 9 v Izoli v naravi predstavlja stavbo stoječo na nepremičnini s parcelno 
št. 1644/2, k.o. Izola, okvirne površine 830 m

2
. 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 nepremičnino za namene opravljanja visokošolske dejavnosti. Ker UP objekta ne uporablja - 
za obnovo le-tega so prav tako potrebna znatna finančna sredstva - se je dogovorila za vrnitev 
nepremičnine v last in posest Občini Izola. 
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Ostali projekti investicijskega značaja 
 
»AS – Arheologija za vse: oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv« 
V okviru projekta »AS - Arheologija za vse: oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv«, 
sofinanciranega iz Programa finančnega mehanizma EGP 2009 - 2014, so bile na lokaciji spomenika 
državnega pomena »Izola – Arheološko najdišče Simonov zaliv« (EŠD 195) izvedene investicijske 
aktivnosti za zagotovitev ustreznih infrastrukturnih pogojev in opreme za delovanje Arheološkega 
parka Simonov zaliv. Izvajala so se restavratorska in konservatorska dela na mozaikih in zidovih 
arheološkega najdišča Simonov zaliv. Prav tako so se izvajala GOI dela ter postavljeni so bili 
kontejnerji za interpretacijski center.  
 
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. (sedaj Banko 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 2016 smo Banki Koper d.d. nakazali sredstva v višini 143.059,03 EUR tako za glavnico kot za 
obresti. Za odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2016 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.  
 
Odplačilo obresti dolgoročnega kredita za dokončanje GOI del Objekta A na naslovu Livade 6 
in nakup notranje pohištvene, laboratorijske in IKT opreme 

Univerza na Primorskem je 20. 1. 2015 sklenila kreditno pogodbo z Novo ljubljansko banko d.d. št. 
LD1433700027, s katero je bil UP odobren dolgoročni kredit. V letu 2016 smo banki nakazali sredstva 
v višini 625.960,56 EUR.  
Za odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2016 so bila s strani MIZŠ zagotovljena sredstva vi višini 
633.827,99 EUR 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 in sicer za plačilo: 
‐ dveh glavnic, vsake v višini 293.816,31 EUR,  
‐ obresti v višini 38.327,94 EUR in  
‐ stroškov kredita v višini 7.867,43 EUR, ki pa so bili banki poravnani že v letu 2015, refundacijo pa 

smo iz strani MIZŠ prejeli v 2016. 
 

Več je razvidno iz Tabele 3 v Excelovi prilogi: Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin. 
 
 

9.1.2 NAKUP ALI ODPRODAJA NEPREMIČNIN 
 
Odprodaja dela objekta Servitskega samostana 
Odprodaja nepremičnine v izmeri 24 m

2
 na naslovu Kettejeva 10 v Kopru (z ID znakom 953214 s 

parcelno št. 804/4, k.o. Koper), ki  v naravi predstavlja dvorišče izven območja kamnitega zidu 
Servitskega samostana, v letu 2017 ni bila realizirana. UP je pridobila soglasje ustanovitelja in v 
skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je na 
portalu UP objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe. Kupnina je bila sporazumno dogovorjena 
v znesku 4.000,00 EUR. 
 
Prenos lastništva na naslovu Polje 42 iz RS na UP, Polje 42, Izola (UP FVZ): 
Prostore na naslovu Polje 42, Izola (uporabne površine 1.991,95 m

2
) uporablja univerza brezplačno, in 

sicer na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 in 
spremembe). Poleg navedenega za uporabo prostorov v I. in III. nadstropju UP razpolaga z uporabnim 
dovoljenjem št. 351-101/2005/U-05/28 z dne 28. 10. 2005. Po pripravi etažnega načrta za prostore v 
uporabi UP FVZ, ki se nahajajo znotraj bolnišničnega kompleksa (bolnišnica, Fakulteta za vede o 
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zdravju, Srednja zdravstvena šola), na parcelni št. 85 k.o. Cetore, bo UP pristopila postopku vpisa 
lastninske pravice tega dela objekta. Trenutno je stanje tako, da je na eni parceli stavba z eno 
identifikacijsko številko, v kateri so tako bolnišnični kot tudi univerzitetni prostori.  
 
Pridobitev lastniških prostorov za potrebe UP FM 
v letu 2016 je UP v Zemljiško knjigo vpisala lastninsko pravico na naslovu Izolska vrata 2, in sicer za 
nepremičnine, ki so bile predmet neodplačnega prenosa nepremičnega premoženja, sklenjenega med 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in UP za: 
- parc. št. 111 (ID znak nepremičnine: 2605-111/0-0), 
- parc. št. 112/1 (ID znak nepremičnine: 2605-112/1-0), 
- parc. št. 154/2 (ID znak nepremičnine: 2605-154/2-0), 
- parc. št. 155/1 (ID znak nepremičnine: 2605-155/1-0), 
- parc. št. 155/3 (ID znak nepremičnine: 2605-155/3-0), 
- parc. št. 156/2 (ID znak nepremičnine: 2605-156/2-0) in 
- posamezen del 1 stavbe št. 2042 (ID znak nepremičnine: 2605-2042-1), 
vse k.o. 2605 Koper, v naravi za stavbo nekdanje lokacije Srednje tehniške šole Koper na naslovu 
Izola vrata 2, Koper. 
 
 

9.2 NAKUP OPREME 
 
Skladno z obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o tem, da UP tudi v letu 2016 ne 
bo prejela sofinancerskih sredstev za nakup pedagoške opreme, je bila univerza primorana nabavo 
opreme načrtovati iz drugih virov.  
 
Za sofinanciranje univerze so bila sredstva za nakup opreme, povezane z izvajanjem knjižnične 
dejavnosti v višini 4.371,48 EUR iz NRP 3211-11-0082 – Oprema v visokošolske knjižnice, PP 574610 
Visokošolske knjižnice, konto 4323 – Investicijski transferi javnim zavodom, v letu 2016 namenjena za 
nabavo računalniške opreme. 
 
Članice so v letnem programu dela izkazale potrebe za nakup opreme v višini 574.230 EUR, ki so jo 
realizirale v višini 312.862 EUR in sicer: 
 
Članica Vrednost 

Skupaj REKTORAT 51.002 EUR 

Skupaj UP FHŠ 17.460 EUR 

Skupaj UP FM 5.397 EUR  

Skupaj UP FAMNIT 45.401 EUR  

Skupaj UP PEF 30.858 EUR 

Skupaj UP FTŠ-Turistica 1.463 EUR 

Skupaj UP FVZ 38.314 EUR 

Skupaj UP ZRS 38.926 EUR 

Skupaj UP IAM 44.850 EUR 

Skupaj UP ŠD 34.805 EUR 

Skupaj UP UK 4.386 EUR 

 
Na rektoratu je bila realizirana nabava naslednje IKT opreme: monitorji, prenosniki, nadomestni deli, 
usmerjevalniki in omrežna stikala, MS licence za UP, SPSS licence UP, licence za nadzor in 
upravljanje strežniške opreme in omrežij, programska oprema za repozitorij in preverjanja podobnih 
vsebin, SAOP licence. Nabava opreme je bila nujna zaradi dotrajanosti obstoječe in nedoseganja 
zahtevanih standardov glede delovnih pogojev.  
 
UP FHŠ 
UP FHŠ je v letu 2016 načrtovala in realizirala nakup računalniške opreme v višini 12.350 EUR iz 
sredstev ARRS ter nakup drugega drobnega inventarja in knjig iz sredstev MIZŠ v višini 2.552 EUR. V 
letu 2016 je UP FHŠ tako nabavila vso opremo, skladno z letnim načrtom 2016. Odstopanja navzgor 
nastajajo pri nakupu projektorjev za predavalnice, saj bi brez nakupa le-teh bil onemogočen študijski 
proces. 
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UP FM 
V letu 2016 je UP FM nabavila naslednjo opremo: računalnik Mega 2000 E2000 i5 – stacionarni (iz 
sredstev ARRS), računalnik MEGA 6000 – stacionarni (iz sredstev EU projekta), monitor LG led 
2MP48 (iz sredstev EU projekta) in monitor LG led 22MP48 (iz sredstev EU projekta). 
 
UP FAMNIT  
Realizacija nabave opreme je v letu 2016 nekoliko odstopala od načrtovanega nakupa opreme iz 
letnega programa dela 2016. Realizirane so bile vse postavke iz letnega programa dela z izjemo 
postavke »knjige in drug drobni inventar«, kjer je bil nakup realiziran v minimalnem obsegu. V 
predvidenem obsegu je bil realiziran nakup računalniške programske opreme in telefonije, pri ostalih 
postavkah pa je realizacija zaradi potreb pedagoškega in raziskovalnega procesa (novih študijskih 
programov in raziskovalnih projektov v letu 2016) nekoliko presegla načrtovane vrednosti. Tako je bil 
zaradi začetka izvajanja novega magistrskega študijskega programa v večjem obsegu od 
načrtovanega realiziran nakup študijske literature za potrebe pedagoškega procesa. Prav tako je bil 
zaradi potreb novih raziskovalnih projektov v večjem obsegu realiziran nakup laboratorijske opreme in 
pohištvene opreme, zaradi potreb strokovnih služb (vzpostavitev arhiva v posameznih strokovnih 
službah). 
 
UP PEF 
UP PEF je v Letnem programu dela za leto 2016 planirala nabavo potrebne opreme le iz lastnih virov, 
saj namenskih proračunskih sredstev v ta namen ni bilo na razpolago. Tako je nabavila opremo, za 
katero so bila na razpolago sredstva, nabavo opreme, ki v letu 2016 zaradi omejenih virov ni bila 
realizirana, pa se bo preneslo v leto 2017. 
Šolska oprema in oprema učilnic: UP PEF je od načrtovane nabave opreme dejansko izvedla le 
nakup novih vrtljivih stolov za potrebe računalniške predavalnice. Vrednost nabavljenih stolov je bila 
1.558,78 EUR, sredstva pa so bila zagotovljena iz lastnih virov. 
Računalniška oprema: UP PEF je od načrtovane opreme nabavila projektorje za predavalnice, 
računalnike in prenosnike za visokošolske učitelje, monitorje za strokovne delavce, tablične 
računalnike za študente za potrebe terenskih vaj. Nabavljena sta bila tudi dva računalniška programa 
za strokovne službe  in metodološke raziskave visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Vrednost 
nabavljene opreme je bila 19.311,70 EUR. 
Laboratorijska oprema: UP PEF je v letu 2016 načrtovala nabavo laboratorijske opreme za potrebe 
naravoslovja v višini 2.000,00 EUR, vendar je bil dejansko nabavljen le potrošni material. 
Drugo pohištvo in oprema: V tem delu je UP PEF v letu 2016 načrtovala nabavo klimatske naprave, 
delno zamenjavo dotrajanega pohištva ter nekaj inventarja za potrebe vzdrževanja in pisarniškega 
poslovanja. Načrtovana je bila tudi oprema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito 
in reševanje. Skupna vrednost te opreme je bila ocenjena na 6.500 EUR. UP PEF je iz lastnih 
sredstev dejansko nabavila le najnujnejšo opremo: klimatsko napravo, fotoaparat za potrebe 
terenskega dela, mikrovalovno pečico ter opravila zamenjavo nekaj pohištva. Prav tako so bili 
nabavljeni tudi trije kompleti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanje 
(torbe s sanitetnim materialom in nosila). Tudi pri tej postavki UP PEF ni presegla načrtovane 
vrednosti. Dejanska vrednost nabavljenega drugega pohištva in opreme je bila 3.881,75 EUR.    
UP PEF je za nabavo drobnega inventarja in knjig za študente in zaposlene v letu 2016 načrtovala 
6.250,00 EUR. Nabava iz tega naslova je bila realizirana v okvirih načrtovanega, in sicer v višini 
6.106,00 EUR. 
 
UP FTŠ Turistica 
V letu 2016 je bila na UP FTŠ Turistici po denarnem toku nabavljena oprema v višini 143,27 EUR 
(nakup mobilnih telefonov in mobilna kamera), knjige, ki so vodene kot drobni inventar, v višini 319,69 
EUR, in licenca v višini 1.000,00 EUR, vse skupaj v višini 1.462,96 EUR. Po obračunskem toku so bile 
nabavljene: licence v višini 3.823,77 EUR, računalniška oprema v višini 15.797,90 EUR, knjige v 
vrednosti 545,79 EUR in drobni inventar v vrednosti 1.835,91 EUR, skupaj v višini 22.003,37 EUR. 

 
UP FVZ 
Glede na to, da v letu 2016 namenskih finančnih sredstev ni bilo na voljo, je UP FVZ nabavo opreme 
načrtovala izključno iz lastnih sredstev. Na podlagi popisa potrebne opreme za nemoteno delovanje 
fakultete je bila načrtovana nabava opreme, pohištva ter računalnikov. Fakulteta je tako v letu 2016 za 
potrebe poslovanja nabavila računalnike in v večji meri opremo za izvajanje študijskega programa 
Zdravstvena nega (postelje, omare, stole za odvzem krvi, dele lutk in ostalo). 
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UP IAM  
UP IAM je v letu 2016 realiziral nakup opreme, nujne za izvajanje projektov in nemoten potek dela. Za 
potrebe izvajanja znanstveno – raziskovalne in razvojne dejavnosti ter za izvajanje aktivnosti na 
projektih je inštitut v letu 2016 kupil računalniško opremo (strojno in programsko), laboratorijsko 
opremo, mobilne telefone, pohištvo in drugo opremo v skupnem znesku 44.850,30 EUR.   

 
UP ŠD  
V Študentskem domu Portorož je bilo zamenjanih 63 ležišč/vzmetnic, 12 hladilnikov, 20 regalov v 
kopalnicah  in glavna črpalka za toplo vodo.  
V Študentskem domu Koper so bili v nekaterih sobah dodatno vgrajeni komarniki in notranje žaluzije. 
V vse mini kuhinje se je vgradilo nadelementne luči ter steklokeramične kuhalne plošče. Na glavnem 
vhodu je bila vzpostavljena kontrola dostopa.  
Za potrebe učinkovitega dela zaposlenih na UP ŠD je bilo v letu 2016 nabavljeno kombinirano vozilo 
(rabljeno, v zelo dobrem stanju), trije prenosni računalniki, monitor in multifunkcijska naprava 
(tiskalnik, fotokopirni stroj, skener). 
 
UP UK 
UP UK je nakupila opremo, povezano z izvajanjem knjižnične dejavnosti (računalniška oprema, 
nadgradnjo in posodobitev računalniške opreme, ki se nanaša na  knjižnično dejavnost), v obsegu 
sredstev, ki jih je za ta namen prejela s strani MIZŠ za opremo univerzitetnih knjižnic (4.371,48 EUR). 
 
UP ZRS  
Javni razpis ARRS za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2016 ni bil objavljen, zato je 
UP ZRS nabavo opreme, v kolikor je bila načrtovana, izvedel v okviru mednarodnih projektov. 
 
Več je razvidno iz Tabele 6 v Excelovi prilogi: Načrt nakupa opreme za leto 2016. 
 
 

9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  
 
Tudi v letu 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport UP ni namenilo sredstev za izvedbo 
investicijsko vzdrževalnih del na objektih na področju visokega šolstva in na področju javnih 
študentskih domov. UP je tako bila primorana za izvajanje nujnih investicijsko vzdrževalnih del 
nameniti sredstva iz tržne dejavnosti in iz drugih virov. 
 
UP je načrtovala izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v višini 89.761 EUR, realizirala pa za 
24.403,08 EUR.  
 
Na rektoratu je bil članici UP FTŠ v letu 2016 poravnan interni račun v višini 4.433,29 EUR, ki je račun 
izvajalcu IVD del poravnala leta 2015, vir pa so bila sredstva IVD MIZŠ. 
 
V nadaljevanju je poročilo članic in se nanaša na investicijsko vzdrževalna dela. 
 
UP FHŠ 
UP FHŠ v letu 2016 ni načrtovala investicijskega vzdrževanja. 
 
UP FM 
UP FM je leta 2016 skupaj z UP PEF sanirala zid v skupni knjižnici na Cankarjevi 5, iz katerega je 
odpadal omet zaradi vdora vlage. Polovico stroška sanacije je UP FM prefakturirala UP PEF. 
 
UP FAMNIT 
UP FAMNIT v letu 2016 ni načrtovala ali realizirala investicijskega vzdrževanja. 
 
UP PEF 
UP PEF je za leto 2016 planirala tri posege v sklopu investicijskega vzdrževanja iz lastnih virov, pri 
čemer je en poseg realizirala v celoti, drugega delno, tretjega pa ni realizirala.  
Delna sanacija talnih oblog/parketa v predavalnicah: za leto 2016 je UP PEF načrtovala delno 
sanacijo parketa v predavalnicah drugega nadstropja. V eni od predavalnic je bilo potrebno odstraniti 
talno oblogo/parket v celoti, obnoviti tlak po celotni površini ter namestiti nov parket. Zaključna de la so 
vsebovala še brušenje, lakiranje in postavitev zaključnih letev. V drugih dveh predavalnicah pa je bilo 
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potrebno talno oblogo le pobrusiti, polakirati in postaviti nove zaključne letve. Dejanska vrednost 
izvedenih del je bila 5.440,00 EUR, ki jih je UP PEF zagotovila iz lastnih sredstev. 
Sanacija stene v skupni knjižnici UP FM in UP PEF: zaradi poškodb stene na južni strani skupne 
knjižnice zaradi prodiranja vlage je UP PEF v dogovoru z UP FM načrtovala sanacijo poškodovane 
stene. Celotna sanacija je bila ocenjena na 1.000,00 EUR, od katere bi UP PEF zagotovila polovico 
stroškov. Po natančnejšem pregledu stanja in mnenju strokovnjakov z gradbenega področja se je UP 
PEF v dogovoru z UP FM odločila, da sanacijo opravi pogodbeni izvajalec na ravni UP v sk lopu rednih 
vzdrževalnih del.  
Postavitev zaščitne predelne stene v predprostoru Referata za študente UP PEF: načrtovana je 
bila tudi prenova v Referatu za študente UP PEF in s tem postavitev zaščitne predelne stene z 
ocenjeno vrednostjo 1.464,00 EUR, pa ni bila izvedena predvsem zaradi kadrovskih in organizacijskih 
sprememb zaposlenih ter zaradi težav pri usklajevanju termina izvedbe gradbenih del, ki ne bi vplival 
na nujne aktivnosti, vezane na zagotavljanje ustrezne administrativne podpore študentom. 
 
UP FTŠ Turistica 
V letu 2016 UP FTŠ Turistica ni zvedla investicijsko vzdrževalnih del. 
 
UP FVZ 
V letu 2016 je UP FVZ izvedla le postavitev novih vrat za prehod skozi Splošno bolnišnico Izola, ker je 
le-ta odprla nov glavni vhod neposredno ob vhodu v fakulteto in je tako bila prekinjena povezava med 
pritličjem fakultete in njenim 3. nadstropjem. 
 
UP IAM 
UP IAM v letu 2016 ni načrtoval investicijskega vzdrževanja, saj ni imel zagotovljenih sredstev. 
 
UP ŠD  
V Študentskem domu Portorož so bile v letu 2016 v celoti obnovljene tri kopalnice, zamenjanih je bilo 
sedem tuš kadi, v garsonjerah so bile vgrajene notranje žaluzije in rolo na elektro motorni pogon v sobi 
207. Vzpostavljena je bila kontrola dostopa (glavni vhod, fitnes, kolesarnica) in obnovljen je bil video 
nadzorni sistem. Zamenjana je bila glavna elektro omara v kotlovnici in vzpostavljen je bil sistem 
nadzora kritičnih temperatur. Luči na stopnicah in hodnikih so bile v celoti zamenjane z energetsko 
varčnimi lučmi/sijalkami na senzor. V celoti je bil obnovljen tudi fitnes (stene in tla), na vseh vratih v 
sobe pa so bili dodatno utrjeni okvirji vrat in zamenjane ključavnice ter cilindri. 
 
UP ZRS 
V letu 2016 UP ZRS ni pridobila namenskih sredstev za  investicijsko vzdrževanje.  
 
Več je razvidno iz tabele 4 v Excelovi prilogi »Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in 
opreme za leto 2016«. 
 
 

9.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI  
 
Univerzo na Primorskem pestijo težave v zvezi s pomanjkanjem primernega prostora za izvajanje 
pedagoške in raziskovalne dejavnosti, prav tako pa ji primanjkuje tudi študentskih ležišč.  
 
Za potrebe pedagoške in raziskovalne dejavnosti bo imela UP v letu 2016 najete prostore za 
naslednje članice: 
 
REKTORAT:  

‐ za izvajanje upravne dejavnosti se uporablja prostore v Pretorski Palači. Mestna občina Koper je 
na UP naslovila zahtevo za ureditev medsebojnih razmerij, in sicer ovrednotenju vlaganj, ki jih je v 
objekt izvedla UP, ter poračun le-teh z najemninami, kar se je zapisniško tudi ugotovilo v letu 
2016. 

‐ prostor se ni najel, ker je prišlo do razdružitve z UP ZRS , ki naj bi upravljal z objektom Borilnice, 
‐ najemalo se je parkirišče za službena vozila,  
‐ konec leta 2016 se je najelo še prostore za delovanje Kariernega centra UP.  
 
UP FHŠ 
UP FHŠ v letu 2016 ni najemala prostorov. 
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UP FM 
UP FM je imela v letu 2016 v najemu prostore za izvedbo izobraževalne dejavnosti na lokaciji Trg 
Brolo 12 v Kopru, na Ljubljanski cesti 5a v Celju in v Škofji Loki v prostorih Ljudske univerze Škofja 
Loka.  
 
UP FAMNIT 
UP FAMNIT nima lastnih zemljišč, lastnih stavb ali delov stavb. Fakulteta deluje v najetih prostorih 
(1.774,47 m

2
) in v prostorih v lasti UP, ki jih fakulteta uporablja (1.272,33 m

2
): prostori v 

Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli, pritličje objekta na Kettejevi 1 in predavalnice drugih članic. 
Fakulteta občasno najema tudi druge prostore v centru Kopra.  
 
UP PEF 
UP PEF je imela v letu 2016 za svojo študijsko, raziskovalno, organizacijsko ter upravno dejavnost 
najete prostore na Cankarjevi ulici 5 v Kopru. Poleg tega občasno najema tudi druge prostore, kot npr. 
prostore v Osnovni šoli Koper, Osnovni šoli Dušana Bordona, Vrtcu Koper, plesno dvorano Plesne 
šole Elite itd. UP PEF za izvajanje študijske dejavnosti občasno uporablja tudi prostore drugih 
uporabnikov na drugih lokacijah v Mestni občini Koper (atletski stadion, tenis igrišča, plavalni 
bazen…). Svojo osnovno dejavnost je izvajala tudi na dislociranih enotah, kjer je uporaba prostorov za 
izvajanje študijske dejavnosti zagotovljena na podlagi pogodb o sodelovanju s pogodbenimi partnerji 
pri izvajanju študijskega procesa na dislociranih enotah (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, 
Ljudska univerza Ptuj, Ljudska Univerza v Škofji Loki in Šolski center Slovenske Konjice – Zreče).  
 
UP FTŠ Turistica 
UP FTŠ Turistica ima lastno zgradbo v Portorožu, na naslovu Obala 11a, katere kvadratura je v tem 
trenutku ustrezna, zato za izvajanje rednega študija ne potrebuje najetih prostorov. V letu 2016 je za 
izvajanje študijskega procesa v Ljubljani uporabljala najete prostore na Biotehniški fakulteti Univerze v 
Ljubljani do 30. 9. 2016, zaradi racionalizacije stroškov pa je s 1. 10. 2016 najela nove, manjše, in za 
polovico cenejše prostore v prostorih Socialnega inkubatorja, Študentskega kampusa ŠOU v Ljubljani 
na naslovu Pivovarniška ulica 6 v Ljubljani. 
 
UP FVZ 
UP FVZ izvaja študijski proces v prostorih ob Splošni bolnišnici Izola na naslovu Polje 42, Izola, za 
katere ima pravnomočno uporabno dovoljenje in za uporabo prostorov ne plačuje najemnine.  
Del študijskega procesa (redni dodiplomski študij zdravstvene nege) se izvaja tudi v akreditirani 
dislocirani enoti v Eda Centru v Novi Gorici, za uporabo katerega je sklenjen dogovor o prevzemu 
plačila najemnine – najemnino v višini 10.000 EUR letno plačuje VIRS Primorske. S tem namenom bo 
UP FVZ obdržala najem dveh parkirnih prostorov v Eda Centru v Novi Gorici, kjer se izvaja študijski 
proces. Za izvedbo predavanj na magistrskih študijskih programih je imela v letu 2016 v najemu 
predavalnice v sosednji Srednji šoli. 
Fakulteta je v preteklem letu prekinila večletno najemno pogodbo s Športnim društvom Adrenalina na 
naslovu Dantejeva 7, Izola (poleg Doma upokojencev Izola), kjer je izvajala priprave študentov na 
klinično usposabljanje v Domu upokojencev Izola.  
 
UP IAM 
UP IAM nima lastnih zemljišč, lastnih stavb ali delov stavb. Delo poteka v dveh najetih prostorih. Leta 
2015 je UP IAM pridobil dva pomembna prostora, ki sta tudi v letu 2016 zagotovo izboljšala razmere 
za raziskovanje in delo. Ena lokacija je stolpič v kampusu Livade, kjer so svoje raziskovanje izvajali 
raziskovalci OT in OPZ. Projekt je že od same gradnje voden na rektoratu UP. Druga lokacija je 
pritličje objekta Galeb, kjer je bil s sredstvi SVRK in Kohezijskega sklada izpeljan projekt »Nakup in 
obnova pritličja objekta Galeb – raziskovalna dejavnost UP IAM – UP FAMNIT«. S tem so bili 
pridobljeni pomembni prostori za raziskovanje OM, SCRS in OT ter prenos znanja. Tudi ta projekt je 
bil voden na rektoratu. Obe lokaciji sta pričakovano v letu 2016 pozitivno vplivali na razvoj 
raziskovalne dejavnosti, dvig uspešnosti in zadovoljstva zaposlenih z delovnim okoljem ter pogoji dela.    
 
UP ŠD 
UP ŠD imajo  v najemu dva apartmaja na Ankaranski 7a, Koper, ki se nahajata v sklopu ŠD Koper, 
zaradi oddajanja študentom pod ugodnimi pogoji v času študija in za potrebe trženja v času turistične 
sezone. 
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UP ZRS  
V letu 2016 je imel UP ZRS v najemu številne nepremičnine, da je lahko zagotovil primerne prostore 
za svojo osnovno dejavnost, kot to izhaja iz kazalnika načrta ravnanja s stvarnim premoženjem.  
Delež najemov se je s selitvijo v Kampus Livade v letu 2016 sicer zmanjšal, vendar bo ne glede na to 
tudi v bodoče potrebno še večje spodbujanje interdisciplinarnega raziskovanja in iskanje dodatnih 
prostorskih kapacitet. 
 
Več je razvidno v prilogi Excelove tabele Načrta Ravnanje s stvarnim premoženjem, in sicer:  
‐ tabela 1: Lastna zemljišča,  
‐ tabela 2:  Lastne stavbe in deli stavb,  

‐ tabele 5: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov).  
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10. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

POVZETEK 
 
Računovodsko poročilo UP je pripravljeno za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2016 in združuje 
računovodska poročila in izkaze članic in rektorata UP. 

Tabela 40: Pregled prihodkov, odhodkov in poslovnega izida po dejavnostih po načelu bilančnega toka (pred 
obdavčitvijo)  

  

Prihodki v 
letu 2016 

Odhodki v 
letu 2016 

Presežek 
prihodkov/ 
odhodkov 

Prihodki v 
letu 2015 

Odhodki v 
letu 2015 

Presežek 
prihodkov/ 
odhodkov 

Prihodki                           
Indeks 16/15 

Odhodki 
Indeks 16/15 

Izkaz prihodkov in 
odhodkov določenih 
uporabnikov po načelu 
obračunskega toka 23.971.619 23.889.220 82.399 24.363.143 25.970.777 -1.607.634 98,39 91,99 
Izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti-javna 
služba 23.325.243 23.253.708 71.535 23.441.956 25.089.142 -1.647.186 99,50 92,68 
Izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti-tržna 
dejavnost 646.376 635.512 10.864 921.187 881.635 39.552 70,17 72,08 

 

UP je v koledarskem letu 2016 realizirala 23.971.619 EUR celotnih prihodkov, kar je za 1,61% manj 
kot v predhodnem letu. Največji delež prihodkov UP predstavljajo prihodki iz naslova izvajanja javne 
službe in sicer 23.325.243 EUR kar znaša 97,31% vseh prihodkov, medtem ko prihodki iz naslova 
tržne dejavnosti znašajo 646.376, kar predstavlja 2,69% vseh prihodkov.  
Celotni odhodki so v letu 2016 znašali 23.889.220 EUR, kar je za 8,01% manj kot v predhodnem letu. 
Odhodki iz naslova izvajanja javne službe so znašali 23.253.708 EUR, odhodki iz naslova tržne 
dejavnosti pa 635.512 EUR. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 82.399 EUR, od tega znaša presežek prihodkov nad odhodki 
javne službe 71.535 EUR, presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti pa 10.864 EUR. Dosežen 
izid je bistveno višji glede na leto 2015, ko je UP evidentirala 1.607.634 EUR presežka odhodkov nad 
prihodki pred obdavčitvijo. Boljši poslovni izid je posledica višjih proračunskih sredstev in izvajanja 
sanacijskih ukrepov v skladu s sprejetim sanacijskim načrtom. Ker v sanacijskem načrtu niso bili 
upoštevani vsi učinki oddelitve UP ZRS, je dosežen presežek nižji od pričakovanega po sanacijskem 
načrtu.    
 
Kljub zakonskim ukrepom za zmanjšanje stroškov in ukrepom za sanacijo poslovanja, so članice UP 
FHŠ, UP FM, UP ZRS in rektorat UP evidentirale presežek odhodkov nad prihodki po bilančnem toku.  

Tabela 41: Pregled prihodkov, odhodkov in poslovnega izida po dejavnostih po načelu denarnega toka  

  Prihodki v 
letu 2016 

Odhodki v 
letu 2016 

Presežek 
prihodkov 
/ 
odhodkov 

Prihodki v 
letu 2015 

Odhodki v 
letu 2015 

Presežek 
prihodkov 
/ 
odhodkov 

Prihodki / 
indeks 
16/15 

Odhodki / 
indeks 
16/15 

Izkaz prihodkov in 
odhodkov določenih 
uporabnikov 

26.473.531 24.453.509 2.020.022 27.716.681 30.311.604 -2.594.923 95,51 80,67 

 
Prihodki po denarnem toku so v letu 2016 znašali 26.473.531 EUR in so bili nižji za 4,49% od 
predhodnega leta, odhodki pa so znašali 24.453.509 EUR in so bili nižji za 19,33% od predhodnega 
leta. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 2.020.022 EUR in je predvsem posledica zamika med 
prejetimi in porabljenimi sredstvi (financiranje EU projektov in investicij). Presežek prihodkov iz 
naslova izvajanja javne službe je evidentiran v višini 1.817.749 EUR, iz tržne dejavnosti pa v višini 
202.273 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 401.538 EUR in je bistveno nižji od primanjkljaja leta 2015, ko je znašal 1.295.131 EUR, kar je 
posledica višjih sredstev po Uredbi za leto 2016. UP je v letu 2016 prejela po Uredbi 14.687.478 EUR, 
kar je za 11,15% več kot predhodno leto, ko je skupaj s sredstvi za plačna nesorazmerja prejela 
13.213.770 EUR. 
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Članice UP ZRS, UP FM, UP FHŠ so imele v letu 2016 likvidnostne težave, zato so prejele interna 
posojila UP v skladu z določili internega pravilnika o upravljanju likvidnosti na podračunih UP. 
Obveznosti do zaposlenih so vse članice redno poravnavale, članici UP ZRS in UP FM sta poravnavali 
obveznosti do dobaviteljev z zamikom.  
 
Zaradi neusklajenosti prilivov in odlivov EU sredstev in začasnega financiranja študijske dejavnosti do 
avgusta  2016, se je UP dodatno kratkoročno zadolžila pri Novi KBM, d.d., in sicer po pogodbi o  
kratkoročnem okvirnem kreditu in po pogodbi za financiranje projekta AS »Arheologija za vse: 
oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv« v višini 99.625 EUR. V teku leta 2016 je bil okvirni kredit 
v celoti vrnjen.  
 
Tudi članice UP FM, UP FTŠ in UP FAMNIT so v celoti poplačale posojila Slovenskega regionalnega 
razvojnega sklada Ribnica. UP je tudi v roku poravnala vse svoje obveznosti iz naslova obeh 
poroštvenih kreditov za investicije. 
 
 

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. 
 
V letu 2016 se je oddelila članica UP ZRS. Vlada Republike Slovenije je dne 26.11.2016 
sprejela sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 
ki je pravni naslednik UP ZRS. Na podlagi tega sklepa je dolžan vršilec dolžnosti direktorja ZRS Koper 
vzpostaviti novo (otvoritveno) bilanco ZRS Koper, v katero se vključijo vsi poslovni oziroma finančni 
dogodki ter računovodsko stanje na dan vpisa statusno pravnih sprememb v sodni register v skladu s  
sklepom tako, da se nova knjigovodska evidenca ZRS Koper začne voditi 1. januarja 2017. Kljub 
oddelitvi je zato v izkaze UP na dan 31.12.2016 vključena tudi članica UP ZRS. 
 

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 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 

57/12 ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16),  
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 

11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),  
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE),  
- deveti odstavek 61. člena in 77. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 

2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16),  
- Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 

34/11 – odl. US, 64/12, 12/13 in 38/16),  
- 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),  

http://www.zrs.upr.si/libs/download.php?file=0c8ff03d2c5d91e28e3b3f1f23df6a7c
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni 
list RS, št. 86/16),  

- 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),  

- 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 in 100/15), 

- 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  

- navodila MIZŠ  za pripravo letnega poročila štev. 410-1/2017/1 z dne 09.01.2017.  
 
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.  
 
 
 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103240
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114530
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123711
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133956
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20041537
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2005390
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20064831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20065910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20076090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20095142
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103242
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123710
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0516
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5731
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0627
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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 31.08.2011 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,  
- 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 in rektorat 
UP na podlagi izkustev in poznavanja svojega poslovanja, določijo svoja sodila. 
Na UP so bila v letu 2016 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.  
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10.2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
10.2.1 Bilanca stanja 
 
Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev UP, na dan 31.12.2016. 
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 31.12.2016). 

Tabela 42: Prikaz določenih podatkov iz bilance stanja UP na dan 31.12.2016 

V EUR 

Zap. 
št. 

Naziv 31.12.2016 31.12.2015 Indeks 16/15 

  SREDSTVA       

A DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 41.184.743 42.089.767 97,85 

B KRATKOROČNA SREDSTVA 7.025.789 6.984.591 100,59 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 624.118 980.062 63,68 

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 1.724.708 1.799.219 95,86 

19 Aktivne časovne razmejitve 1.940.667 2.433.675 79,74 

C ZALOGE 224.238 218.560 102,60 

  AKTIVA SKUPAJ 48.434.770 49.292.918 98,26 

  AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 6.349.730 9.905.633 64,10 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV       

D KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ. 6.857.970 6.748.796 101,62 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.034.134 1.157.160 89,37 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 634.069 535.168 118,48 

29 Pasivne časovne razmejitve 2.707.420 2.671.569 101,34 

E LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  41.576.800 42.544.122 97,73 

92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.030.670 638.583 161,40 

93 Dolgoročne rezervacije 508.841 508.854 100,00 

9410 Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava 36.791.781 37.605.787 97,84 

9412 Presežek prihodkov/ odhodkov -624.840 -888.482 70,33 

   PASIVA SKUPAJ 48.434.770 49.292.918 98,26 

  PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 6.349.730 9.905.633 64,10 

 
Sredstva UP znašajo 48.434.770 EUR  in so se v primerjavi s predhodnim letom znižala za 2,15%. 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 dva dolgoročna kredita: 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. 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 6.349.730 
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 48.434.770 EUR, od tega znašajo kratkoročne obveznosti in 
pasivne časovne razmejitve 6.857.970 EUR, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa  41.576.800 EUR. 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se zmanjšali za 2,27%. 
 
Kumulativni presežek odhodkov nad prihodki (tekoče leto in pretekla leta) znaša 624.840 EUR. V letu 
2015 je UP izkazovala 888.482 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Presežek odhodkov se je 
zmanjšal za 29,67%, kar je posledica presežka prihodkov nad odhodki na ravni UP v višini 82.399 
EUR. Ostale razlike izvirajo iz evidentiranja oddelitve UP ZRS. 

Tabela 43: Kazalci bilance stanja 

    31.12.2016 31.12.2015 

Stopnja odpisanosti neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev (v %) 

AOP 003/002*100 72,98 72,11 

Stopnja odpisanosti nepremičnin (v %) AOP 005/004*100 14,69 11,68 

Stopnja odpisanosti opreme (v %) AOP 007/006*100 72,31 65,44 

Delež nepremičnin v sredstvih (v %) AOP 004-005/032*100 76,77 75,52 
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    31.12.2016 31.12.2015 

Delež opreme v sredstvih (v %) AOP 006-007/032*100 7,46 9,24 

Indeks kratkoročnih obveznosti na 
kratkoročna sredstva   

AOP 034/012*100 97,53 96,62 

Delež pasivnih časovnih razmejitev v 
kratkoročnih obveznostih 

AOP 043/034*100 40,80 40,00 

 
Iz navedenih kazalcev je razvidno, da se je povečal delež kratkoročnih obveznosti na kratkoročna 
sredstva v primerjavi z letom 2015, zvišal se je tudi delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih 
obveznostih. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev se je zaradi amortiziranja povečala, ker v letu 
2016 ni bilo večjih nakupov opreme. Delež nepremičnin v sredstvih se je povečal zaradi vknjiženja 
stavbe nekdanje srednje tehniške šole v Kopru.  
 
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 31.12.2016 znaša 233.381 EUR in je nižja od 
knjigovodske vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2015 za 1,27%. 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
V okviru opredmetenih osnovnih sredstev UP prikazujemo v bilanci stanja osnovna sredstva v skupni 
višini 40.610.547 EUR, kar je le za 2,81% manj kot predhodno leto (priloga 2: Stanje in gibanje 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  2016). 

Tabela 44: Opredmetena osnovna sredstva 

  31.12.2016 Struktura 31.12.2015 Struktura 

Opredmetena osnovna sredstva 40.610.547 100,00% 41.783.602 100,00% 

Nepremičnine 37.014.961 91,15% 37.227.477 89,10% 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 3.595.586 8,85% 4.556.125 10,90% 

 

V letu 2015 sta se zaključili dve investiciji:  novogradnja  objekta A v Univerzitetnem kampusu Livade v 
Izoli, nakup in obnova pritličja prostorov v stavbi Galeb v Kopru. 
Ostale investicije v teku, evidentirane na kontih nepremičnin v pridobivanju v višini 9.254.387 EUR so: 
prenova palače Bassegio v Kopru, v kateri bo Meduniverzitetni center za beneško zgodovino in 
kulturno dediščino, investicija v objekt v Drevoredu 1. maja v Izoli, obnova prostorov bivše Srednje 
tehniške šole na naslovu Izolska vrata 2 v Kopru, investicija v Servitski samostan v Kopru in investicija 
v pridobitev dodatnih namestitev v študentkih domovih. Zaradi nezadostnih namenskih sredstev za 
investicijo v Univerzitetni kampus Sonce v Kopru se je projekt zaustavil. 
 
Ob popisu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev so inventurne komisije članic 
predlagale v odpis osnovna sredstva zaradi poškodovanosti, dotrajanosti, tehnološke zastarelosti v 
vrednosti 330.139 EUR, kar je razvidno v tabeli 37. Večina odpisanih osnovnih sredstev je že bila 
amortizirana in nima knjigovodske vrednosti.  

Tabela 45: Odpisana in izločena osnovna sredstva po članicah 

            V EUR 

Članica Nabavna vrednost Popravek vrednosti 
Knjigovodska vrednost na 

dan 31.12.2016 

REKTORAT UP 155.908 155.908 0 

UP FHŠ 0 0 0 

UP FM 39.071 39.071 0 

UP FAMNIT 32.633 32.633 0 

UP PEF 4.639 4.639 0 

UP FTŠ - TURISTICA 0 0 0 

UP FVZ 49.923 49.923 0 

UP ZRS 5.279 5.279 0 

UP IAM 31.708 31.708 0 

UP ŠD 4.758 4.662 96 
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Članica Nabavna vrednost Popravek vrednosti 
Knjigovodska vrednost na 

dan 31.12.2016 

Skupaj 323.919 323.823 96 

 
Kot je razvidno v tabeli 4, je stopnja odpisanosti opreme, ki jo UP uporablja za opravljanje svoje 
dejavnosti, v letu 2016 znašala 72,31%, kar je za 6,87% več kot v predhodnem letu, stopnja 
odpisanosti neopredmetenih sredstev pa znaša 72,98%, kar je za 0,87% več kot v letu 2016.  
 
Dolgoročne finančne naložbe  
 
V knjigovodskih evidencah UP beležimo vrednost dolgoročnih finančnih naložb v višini  69.785 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 2016 se vrednost dolgoročnih 
finančnih naložb ni spremenila (priloga 3: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 
2016). 
 
10.2.1.2 Kratkoročna sredstva, zaloge in aktivne časovne razmejitve 

Tabela 46: Vrste kratkoročnih sredstev in aktivne časovne razmejitve 

V EUR 

VRSTE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

31.12.2016 31.12.2015 Indeks 16/15 

I. Denarna sredstva 2.317.388 1.243.626 186,34 

1. Gotovina v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice 235 166 141,57 

2. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 2.317.153 1.243.460 186,35 

II. Kratkoročne terjatve do kupcev  624.118 980.062 63,68 

III. Dani predujmi in varščine 71.943 57.964 124,12 

IV. 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta 

1.724.708 1.799.219 95,86 

V. Kratkoročne finančne naložbe 6.764 6.101 110,87 

VI. Kratkoročne terjatve iz financiranja 0 0 - 

VII. Druge kratkoročne terjatve 340.201 463.944 73,33 

VIII. Aktivne časovne razmejitve 1.940.667 2.433.675 79,74 

  Skupaj  7.025.789    6.984.591    100,59 

 
V okviru postavke denarna sredstva UP izkazuje skupno 2.317.388 EUR denarnih sredstev. Največji 
del denarnih sredstev predstavlja dobroimetje pri bankah, ki vključuje denarna sredstva na podračunih 
članic in rektorata UP pri Upravi RS za javna plačila v višini 2.317.153 EUR, kar je za 86,35% več kot 
v predhodnem letu. Gotovina v blagajni znaša 235 EUR.  
 
Kratkoročne terjatve do kupcev so za 36,32% (355.944 EUR) nižje glede na lansko leto in znašajo 
624.118 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. Terjatve so se najbolj znižale na UP PEF za 86.174 
EUR, na UP FM za 72.496 EUR, na UP FHŠ za 50.535 EUR, na UP ZRS za 43.444 EUR, na UP FTŠ 
za 38.755 EUR in na drugih članicah za preostalih 64.540 EUR. Znižanje obsega kratkoročnih terjatev 
je posledica izvensodnih izterjav ter dokončnega odpisa zastaranih terjatev.  
 
Kot je razvidno iz tabele 8, so bile v letu 2016 dokončno odpisane zastarane in neizterljive terjatve v 
skupni višini 238.868 EUR. Dokončni odpisi terjatev so bili za 97,06% višji kot v letu 2015. 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 Obilgacijskemu 
zakoniku.   
Za predlagane dokončne odpise terjatev so bili oblikovani popravki vrednosti terjatev v preteklih letih v 
višini 179.193 EUR, tako da odhodke bremeni razlika v višini 59.675 EUR. 

Tabela 47: Pregled odpisanih terjatev  

V EUR 

Članica Znesek odpisanih terjatev 

UP REKTORAT 20.943 

UP FHŠ 21.952 

UP FM 112.386 
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Članica Znesek odpisanih terjatev 

UP FAMNIT 8 

UP PEF 37.251 

UP FTŠ 36.800 

UP FVZ 8.474 

UP ZRS 46 

UP ŠD 1.009 

Skupaj UP 238.868 

 
Glede na zapadlost 20,91% terjatev še ni zapadlo v plačilo, 27,77% terjatev je zapadlih do 180 dni, 
26,79% terjatev je zapadlih do enega leta in 24,53% terjatev je zapadlih dlje kot eno leto. 
 
Dani predujmi, ki jih na dan 31.12.2016 izkazujemo v poslovnih knjigah v višini 71.943 EUR, se v 
glavnem nanašajo na nabavo revij, opreme in strokovne literature. 
 
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 1.724.708 EUR in so nižje od 
predhodnega leta za 4,14%.  
Največji delež terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta se 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 2016 ter sredstev za dejavnost študentskih domov. 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 
2016. 
Na ravni UP so bile izločene interne terjatve in obveznosti med članicami UP v višini 5.907.546 EUR.  
 
Posamezne članice UP imajo na dan 31.12.2016 deponirana sredstva na podračunu rektorata kot 
sledi:  

- UP PEF vloga v višini 483.322 EUR,  
- UP FVZ vloga v višini  505.953 EUR, 
- UP FAMNIT vloga v višini 247.063 EUR. 
 
Stanje internih posojil rektorata članicam na dan 31.12.2016: 

- Interno posojilo UP FHŠ  v višini 573.467  EUR, 
- Interno posojilo UP FM v višini 804.403 EUR, 
- Interno posojilo UP ŠD v višini 29.355 EUR, 
- Interno posojilo UP IAM v višini 36.634 EUR. 

 
Stanje internih posojil med članicami na dan 31.12.2016: 

- Interno posojilo članice UP PEF, članici UP FM v višini 50.000 EUR. 
 
Kratkoročna finančna naložba znaša 6.764 EUR in jo izkazuje rektorat UP iz naslova kratkoročnega 
depozita pri NLB, d.d., kot zavarovanje izdani garanciji za projekt DARS.  
 
Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2016 izkazujemo v višini 340.201 EUR, kar je za 26,67% 
manj kot v predhodnem letu. Nanašajo se v glavnem 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 oziroma odhodke oz. 
nezaračunane prihodke. Vrednost aktivnih časovnih razmejitev znaša 1.940.667 EUR in se je glede 
na predhodno leto zmanjšala za 20,26%. 

Tabela 48: Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2016 

V EUR 

Aktivne časovne razmejitve po vrstah Znesek  

Prehodno nezaračunani prihodki iz EU in drugih projektov 1.185.418 

Drugi projekti 527.642 

Kratkororčno odloženi odhodki (članarine za 2017, stroški 
računalniških storitev, tuje strokovne literature, AH, PP, 
stroški licenc, drugi stroški storitev…) 

48.768 



UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2016 89 

 

 
10. RAČUNOVODSKO POROČILO 

Aktivne časovne razmejitve po vrstah Znesek  

Drugo 178.839 

Skupaj 1.940.667 

 
Zaloge 
 
V bilanci stanja izkazana vrednost zalog na 31.12.2016 v višini 224.238 EUR je višja od vrednosti 
zalog na 31.12.2015 za 2,60%.  
V večji meri se zaloge gotovih proizvodov nanašajo na učbenike in druga strokovna gradiva, izdana v 
okviru založb članic 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.  
Na UP FM so pri inventuri zalog v založbi ugotovili inventurni primanjkljaj knjig v višini 21 EUR in 
presežek knjig v višini 41 EUR.  Na UP FM  so odpisali zaloge knjig v višini 623 EUR. 
 
10.2.1.3 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

Tabela 49: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  

V EUR 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 31.12.2016 31.12.2015 Indeks 16/15 

I. 
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in 
varščine 

51.111 53.010 96,42 

ll. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 1.570.056 1.522.172 103,15 

III. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.034.134 1.157.160 89,37 

IV. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 634.069 535.168 118,48 

V. 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta 

130.043 77.030 168,82 

VI. Kratkoročne obveznosti do financerjev 729.917 729.917 100,00 

VII. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 1.220 2.770 44,04 

VIII. Pasivne časovne razmejitve 2.707.420 2.671.569 101,34 

  Skupaj    6.857.970       6.748.796    101,62 

 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve skupaj znašajo 6.857.970 EUR in so na dan 
31.12.2016 glede na 31.12.2015 višje za 1,62%.  
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.034.134 EUR in so za 10,63% nižje glede na 
preteklo leto. Največja znižanja obveznosti do dobaviteljev glede na leto 2015 so evidentirale članice 
UP ZRS (182.645 EUR), UP FAMNIT (35.184 EUR) in UP FHŠ (18.292 EUR). Na dan 31.12.2016 pa 
so se najbolj povišale obveznosti do dobaviteljev  glede na preteklo leto na članicah UP FVZ (51.497 
EUR), UP ŠD (39.013 EUR) in UP FTŠ (11.433 EUR). 
 
Glede na zapadlost vseh obveznosti do dobaviteljev, 57,17% obveznosti še ni zapadlo v plačilo, 
18,84% obveznosti je zapadlih do 180 dni, 5,37% obveznosti je zapadlih do enega leta in 18,62% 
obveznosti je zapadlih dlje kot eno leto. Največ zapadlih obveznosti do dobaviteljev ima članica UP 
ZRS (244.552 EUR); od tega je 143.694 EUR obveznosti do dobaviteljev zapadlih dlje kot eno leto. 
 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 1.570.056 EUR in so v primerjavi z enakim 

obdobjem predhodnega leta višje za 3,15%. Postavka se nanaša na obveznosti iz naslova plač, 

nadomestil in z njimi povezane davke in prispevke in druge obveznosti do zaposlenih za mesec 

december 2016, ki se izplačajo v mesecu januarju leta 2017.  

 
Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 634.069 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 višje za 18,48% glede na isto obdobje predhodnega leta. 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 130.043 EUR. 
Finančno računovodske službe članic UP in rektorata UP so uskladile medsebojne terjatve in 
obveznosti na dan 31.12.2016 v višini 5.907.546 EUR. Da ne bi prišlo do podvojitve terjatev in 
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obveznosti, so le-te v zbirni bilanci izločene, posledično je izkazano zmanjšanje kratkoročnih 
obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.  
 
Kratkoročne obveznosti do financerjev znašajo 729.917 EUR. Izkazujejo kratkoročni del dveh 
dolgoročnih kreditov UP za financiranje investicij.  
 
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 pridobila dva 
poroštvena kredita. Tako so med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev evidentirane obveznosti v 
višini 142.285 EUR, za plačilo anuitet dolgoročnega kredita Banke Koper za Armerijo, Foresterijo in 
FTŠ Turistico in kratkoročne obveznosti v višini 587.632 EUR za plačilo anuitet dolgoročnega kredita 
NLB d.d. za Univerziteteni Kampus Livade v Izoli. 
Največji delež kratkoročnih obveznosti predstavljajo pasivne časovne razmejitve v višini 2.707.420 
EUR in so za 1,34% višje kot v letu 2015. Kot je razvidno iz tabele 11 so to predvsem vkalkulirani 
vnaprej plačani prihodki, ki se nanašajo na vnaprej zaračunane šolnine za dodiplomski in podiplomski 
študij ter na projekte, katerih prihodki so odloženi. V postavki drugo v višini so izkazani vnaprej 
vračunani stroški.  

Tabela 50: Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2016 

Pasivne časovne razmejitve po vrstah Znesek  

Programske skupine po pog. z ARRS 118.925 

Raziskovalni projekti po pog. z ARRS 203.245 

Mladi raziskovalci po pog. z ARRS 100.725 

Drugi projeki po pog. z ARRS 53.506 

Projekti Evropske unije  739.187 

Drugi projekti  225.439 

Izredni dodiplomski študij  245.997 

Izredni podiplomski študij 263.674 

Obštudijska dejavnost študentov 76.631 

Notranja revizija 13.375 

Vnaprej plačane stanarine, najemnine 35.204 

Namenska sredstva od vpisnin 30.765 

Drugo: v naprej vkalkulirani stroški (AH, PP, podelitev diplom 
strokovnega izobraževanja, drugi stroški storitev…) 600.747 

Skupaj 2.707.420 

 
10.2.1.4 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2016 znašajo 1.030.670 EUR in so višje za za 
392.088 EUR oziroma 61,40% glede na predhodno leto. Navedeno povečanje se nanaša na 
dolgoročne časovne razmejitve, ki so bile oblikovane na članici UP ZRS  v višini 431.512 EUR in so 
višje za 83.065 EUR glede na preteklo leto. UP ZRS je oblikoval dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve za dokončane projekte EU in v skladu s 33. členom Uredbe ARRS časovne razmejitve za 
razvoj raziskovalne dejavnosti in nakup raziskovalne opreme (presežki v zaključenih projektih).  
Na rektoratu UP znašajo dolgoročne pasivne časovne razmejitve 353.729 EUR in so višje za 257.562 
EUR glede na predhodno leto. 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. 
 
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 knjigovodska vrednost 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 in rektorata 
UP.  
Vrednost sklada na dan 31.12.2016 znaša 35.379.800 EUR in je nižja za 2,30% glede na preteklo 
leto. 
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Dolgoročne finančne obveznosti 
Dolgoročne finančne obveznosti UP znašajo 3.845.262 EUR in so za 16,20% nižje kot v letu 2015. 
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 
obstoječega dolgoročnega kredita Banke Koper, pridobila nov dolgoročni kredit pri NLB d.d., za 
dokončanje investicije v Univerzitetni kampus Livade v Izoli. Tako so med dolgoročnimi finančnimi 
obveznostmi evidentirane obveznosti v višini 2.276.555 EUR, za dolgoročni del kredita Banke Koper 
za Armerijo, Foresterijo in UP FTŠ Turistico, 1.469.082 EUR za dolgoročni del kredita NLB d.d. za 
Univerziteteni Kampus Livade v Izoli in 99.625 EUR za dolgoročni kredit za financiranje projekta AS 
»Arheologija za vse: oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv«. 
 
Dolgoročne rezervacije 
Dolgoročne rezervacije znašajo 508.841 EUR in so posledica vkalkuliranih dolgoročnih rezervacij na 
UP FM iz naslova sodbe opr. št. IK 95443/2010 za protipravno premoženjsko korist in takse v skupni 
višini 508.841,38 EUR. Višina dolgoročnih rezervacij se v letu 2016 ni spremenila. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki (preteklih let) 
Kumulativni presežek odhodkov nad prihodki (tekoče leto in pretekla leta) znaša 624.840 EUR in je za 
29,67% nižji od preteklega leta ko je znašal 888.482 EUR.  
 
10.2.1.5 Izvenbilančne terjatve in obveznosti  
 
Izvenbilančne terjatve in obveznosti znašajo 6.349.730 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 2016 po načelu knjižene realizacije – obračunski tok. (priloga 4: 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s kazalci). 

Tabela 51: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov  določenih uporabnikov  

  31.12.2016 31.12.2015 Indeks 16/15 Delež 2016 v % 

I. PRIHODKI          

A Prihodki od poslovanja 23.854.090 24.259.733 98,33 99,51% 

B Finančni prihodki 29.129 14.913 195,33 0,12% 

C Drugi prihodki 45.421 46.150 98,42 0,19% 

Č Preverednotovalni poslovni prihodki 42.979 42.347 101,49 0,18% 

D CELOTNI PRIHODKI 23.971.619 24.363.143 98,39 100% 

II. ODHODKI         

E Stroški blaga materiala in storitev 4.719.618 6.309.486 74,80 19,76% 

F Stroški dela 18.173.082 17.952.875 101,23 76,07% 

G Amortizacija 240.518 179.258 134,17 1,01% 

H Rezervacije 0  107.639 0,00 0,00% 

J Ostali drugi stroški 562.336 545.108 103,16 2,35% 

K Finančni odhodki 67.401 27.001 249,62 0,28% 

L Drugi odhodki 18.325 680.701 2,69 0,08% 

M Prevrednotovalni poslovni odhodki 107.940 168.709 63,98 0,45% 

N CELOTNI ODHODKI 23.889.220 25.970.777 91,99 100% 

O PRESEŽEK PRIHODKOV 82.399 0    

P PRESEŽEK ODHODKOV 0 1.607.634    

Tabela 52: Pomembnejši kazalniki iz izkaza prihodkov in odhodkov 

Kazalci izkaza prihodkov in odhodkov 
 

2016 2015 

Celotni prihodki na zaposlenega V EUR 42.899 42.297 

Celotni odhodki na zaposlenega V EUR 42.752 45.088 

Stroški dela na zaposlenega V EUR 32.522 31.168 

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih delež 76% 69% 
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Prihodki iz poslovanja so doseženi v višini 23.854.090 EUR in so v primerjavi z letom 2015 nižji za 
1,67 %. Celotni prihodki UP znašajo 23.971.619 EUR in so nižji za 1,61 % od doseženih v letu 2015. 
Celotni odhodki so v primerjavi z letom 2015 nižji za 8,01 % in znašajo skupno 23.889.220 EUR.  
 
Stroški blaga materiala in storitev znašajo 4.719.618 EUR in so za 25,20 % nižji od doseženih v letu 
2015. Njihov delež znaša 19,76 % celotnih odhodkov. Stroški materiala so višji za 1,88%, stroški 
storitev pa so nižji za 29,02%. Na znižanje stroškov materiala in storitev so vplivali sanacijski ukrepi in 
manjši obseg projektov v izvajanju.  
 
Stroški dela v znesku 18.173.082 EUR so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 1,23%, njihov 
delež v celotnih odhodkih znaša 76,07%. Razlog za povišanje stroškov dela je v spremembi plačne 
lestvice, s katero so se povišali izhodiščni plačni razredi s 1.9.2016, višjega izplačila regresa in 
sproščenih napredovanj v višji naziv oz. plačni razred.  
Kljub temu so zaradi nižjega števila zaposlenih oz. nenadomeščanj odsotnih delavcev, stroške dela 
zmanjšale članice: UP ZRS (-23,01%), Rektorat UP (-20,58%),  UP ŠD (-15,84%) in UP Feniks v 
ustanavljanju (-0,68%).  
Stroška dela so povečale članice: UP FHŠ (14,54%), UP FAMNIT (12,33%), UP IAM (10,59%), UP 
PEF (8,87%), UP FM (8,38%), UP FTŠ (2,05%) in UP FVZ (1,72%).  
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur se je znižalo iz 576 na 559 zaposlenih. 
Največja sprememba v povprečnem številu zaposlenih izračunanem na podlagi delovnih ur glede na 
preteklo leto je izkazana na UP ZRS, kjer je 21 zaposlenih manj in na Rektoratu UP kjer je 15 
zaposlenih manj. Razlog za zmanjšanje zaposlenih na UP ZRS je proces oddelitve in prehod 
zaposlenih na druge članice, predvsem na UP FHŠ kjer se je povprečno število zaposlenih povečalo 
za 9 zaposlenih in na UP FAMNIT kjer se je povečalo za 6 zaposlenih.  Zmanjšanje števila zaposlenih 
na Rektoratu UP je zaradi projektov, ki so se vodili na rektoratu in so bili v letu 2015 zaključeni.  
 
Podrobnejša pojasnila so navedena v kadrovskem poglavju tega poročila. 
 
UP v letu 2016 ne izkazuje rezervacij. V letu 2015 je UP ZRS izkazoval rezervacije v višini 107.639 
EUR iz naslova prenosa aplikativnega raziskovalnega projekta ARRS Uporniške preživetvene 
strategije na Slovenskem na UP FHŠ. Rezervacije so bile oblikovane, ker se članici nista dogovorili 
glede višine prenesenih sredstev in ker so bila sredstva na UP ZRS že razporejena v druge namene. 
 
Drugi stroški v višini 562.336 EUR so glede na preteklo leto višji za 3,14%. Največji delež odpade na 
odhodke za štipendije in izplačila finančne pomoči študentom za udeležbo v programih mobilnosti 
Erasmus. 
 
Finančni odhodki znašajo 67.401 EUR in so glede na preteklo leto višji za 149,64%. Največja 
sprememba je zaradi 39.328 EUR obresti za dolgoročni poroštveni kredit NLB d.d., za Univerzitetni 
kampus Livade v Izoli, ki se je v polnem znesku koristil decembra 2015.  
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova popravkov vrednosti terjatev, zalog in osnovnih 
sredstev, ki jih beležimo v višini 107.940 EUR, so za 36,02 % nižji v primerjavi z letom 2015. Razlika 
izhaja iz nižjih odpisov terjatev na UP FM, rektoratu UP, UP FAMNIT in na UP ZRS, kar je razvidno iz 
tabele 14. Višji odpisi terjatev glede na preteklo leto pa so bili evidentirani na UP FHŠ, UP PEF in UP 
FVZ. 

Tabela 53: Prevrednotovalni poslovni odhodki 

v EUR 
Članica 2016 2015 Indeks 16/15 

UP REKTORAT 0 7.709 - 

UP FHŠ 22.520 0 - 

UP FM 30.042 57.553 52,20 

UP FAMNIT* 119 14.061 0,85 

UP PEF 34.423 23.515 146,39 

UP FTŠ Turistica 9.654 11.422 84,52 

UP FVZ 8.475 3.258 260,13 

UP ZRS 1.656 50.250 3,30 

UP IAM 228 391 _ 

UP ŠD 823 550 149,64 
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Skupaj 107.940 168.709 63,98 

        

Članica 2016 2015   

*UP FAMNIT (brez UP 
Feniks v ustanavljanju) 

119 2.361 89,87 

*UP FENIKS v ustanavljanju 0 11.700 - 

Tabela 54: Pregled presežka prihodkov/odhodkov pred obdavčitvijo po članicah 

v EUR 
Članica 2016 2015 

UP REKTORAT -122.841 -206.996 

UP FHŠ -125.715 64.915 

UP FM -142.914 -760.676 

UP FAMNIT* 62.798 -271.198 

UP PEF 110.053 -68.116 

UP FTŠ 114.698 16.707 

UP FVZ 323.029 -113.192 

UP ZRS -214.045 -339.311 

UP IAM 62.867 77.939 

UP ŠD 597 -7.706 

UP FGO 13.872 0  

SKUPAJ  82.399 -1.607.634 

      

Članica 2016 2015 

*UP FAMNIT (brez UP Feniks v 
ustanavljanju) 

55.810 -149.091 

*UP FENIKS v ustanavljanju 6.988 -122.107 

 
Skupen presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo na nivoju UP znaša 82.399 EUR, od tega 
znaša presežek prihodkov nad odhodki javne službe 71.535 EUR, na tržni dejavnosti pa je evidentiran 
presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.864 EUR. V letu 2015 je UP evidentirala le 1.607.634 EUR 
presežka odhodkov nad prihodki pred obdavčitvijo. Boljši poslovni izid je posledica višjih proračunskih 
sredstev in izvajanja sanacijskih ukrepov  v skladu s sprejetim sanacijskim načrtom. Ker v sanacijskem 
načrtu niso bili upoštevani vsi učinki oddelitve UP ZRS, je dosežen presežek nižji od pričakovanega po 
sanacijskem načrtu.    
 
- Presežek odhodkov nad prihodki rektorata UP znaša 122.841 EUR in je predvsem posledica 

prenizkih prihodkov. Prihodki rektorata UP so glede na predhodno leto nižji za 22%, odhodki 
rektorata UP pa so nižji za 23,11%, od tega so stroški dela nižji za 20,58%, stroški blaga materiala 
in storitev pa so nižji za 40,66%. 
Presežek odhodkov nad prihodi za izvajanje javne službe znaša 125.712 EUR, za izvajanje tržne 
dejavnosti pa znaša presežek prihodkov nad odhodki 2.875 EUR. 

 
- UP FAMNIT v letu 2016 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 55.810 EUR, od tega 

54.521 EUR iz naslova izvajanja javne službe in 1.289 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu.  

 
Presežek odhodkov nad prihodki izkazuje tudi UP Feniks v ustanavljanju. Presežek v višini 
6.988 EUR je dosežen v celoti za izvajanje javne službe.  

 
- V izkazih za leto 2016  je UP ZRS izkazuje  presežek odhodkov nad prihodki v višini 214.045 EUR 

in je v celoti iz naslova izvajanja javne službe. 
 

- Presežek odhodkov nad prihodki UP FHŠ znaša 125.715 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki 
javne službe znaša 85.583 EUR, presežek odhodkov nad prihodkov iz tržne dejavnosti pa 40.132 
EUR.  
 

- Presežek odhodkov nad prihodki UP FM znaša 142.914 EUR in se je v primerjavi s predhodnim 
letom bistveno zmanjšal. V preteklem letu je UP FM izkazal dolgoročne rezervacije iz naslova 
sodbe opr. št. IK95443/2010 za protipravno premoženjsko korist v višini 508.841 EUR in 238.535 
EUR iz naslova rednega poslovanja. Presežek odhodkov nad prihodki javne službe znaša 
145.027  EUR, presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti pa 2.113 EUR. 
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- UP FTŠ Turistica je ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 114.698 EUR, kar je 

posledica, da je v letu 2016 diplomiralo 396 študentov starega študijskega programa Hotelirstvo in 
turizem, ki so plačali prispevek za diplomiranje in prispevek za opravljanje izpitov. V letu 2016 je 
UP FTŠ izterjala tudi stare terjatve, za katere je že bil oblikovan popravek vrednosti, kar je tudi 
vplivalo na rezultat. Presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne službe znaša 99.024 EUR 
in za izvajanje tržne dejavnosti 15.674 EUR. 

 
- UP IAM v letu 2016 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 62.867 EUR, od tega znaša 

presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe 42.552 EUR, iz naslova tržne 
dejavnosti pa 20.315 EUR. 

 
- Presežek prihodkov nad odhodki UP FVZ znaša 323.029 EUR, od tega 321.278 EUR za izvajanje 

javne službe in 1.751 EUR za izvajanje tržne dejavnosti. UP FVZ je v letu 2016 prejela več 
proračunskih sredstev, kar je vplivalo na dober rezultat. 

 
- Presežek prihodkov nad odhodkov UP PEF znaša 110.053 EUR in izhaja iz izvajanja javne 

službe. V primerjavi z letom 2015 je rezultat boljši za 164.868 EUR. 
 
- Presežek prihodkov nad odhodki UP ŠD znaša 597 EUR. Iz izvajanja tržne dejavnosti so 

študentski domovi evidentirali 6.979 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz izvajanja javne 
službe pa 6.382 presežka odhodkov nad prihodki. 

 
- V letu 2016 UP FGO prvič pripravlja računovodsko poročilo. V letu 2016 izkazuje 13.872 EUR 

presežka odhodkov nad prihodki in se v celoti nanaša na izvajanje javne službe. 
 
Vir nastanka presežka na UP  

Tabela 55: Presežek prihodkov/odhodkov pred obdavčitvijo – javna služba 

V EUR 
PRESEŽEK ODHODKOV JAVNA SLUŽBA 71.535 

PRESEŽEK PRIHODKOV na TRŽNI DEJAVNOSTI 10.864 

Skupaj 82.399 

 
V letu 2016  evidentiramo na UP presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 82.399 EUR. Iz javne 
službe je bilo doseženega  71.535 EUR presežka prihodkov nad odhodki, na trgu pa je bil ustvarjen 
presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.864 EUR.  

         V EUR 
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV JAVNA SLUŽBA 71.535 

MIZŠ- študijska dejavnost: dodiplomski študij -452.990 

MIZŠ- študijska dejavnost: 2. stopnja -37.257 

MIZŠ- študijska dejavnost: 3. stopnja 0 

MIZŠ- znanstveno- raziskovalna dej. -176.041 

Drugi proračunski viri 44.499 

Evropski proračun -94.793 

Izredni študij  761.896 

Drugo  26.221 

PRESEŽEK PRIHODKOV NA TRŽNI DEJAVNOSTI 10.864 

Skupaj 82.399 

 
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. 

Tabela 56: Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2016 

Vir sredstev 
Prihodki v EUR Odhodki v EUR 

Vrednost Delež v % Vrednost Delež v % 

Javna služba skupaj  23.325.243    97,00   23.253.708    97,00 

MIZŠ 15.039.891 63,00 15.703.981 66,00 

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 3.167.790 13,00 3.209.968 13,00 

Druga ministrstva 257.730 1,00 152.645 1,00 

Občinski proračunski viri 6.969 0,00 7.130 0,00 



UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2016 95 

 

 
10. RAČUNOVODSKO POROČILO 

Vir sredstev 
Prihodki v EUR Odhodki v EUR 

Vrednost Delež v % Vrednost Delež v % 

Sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU 145.368 1,00 220.556 1,00 

Cenik storitev univerze: sredstva od 
prodaje blaga in storitev iz naslova 
izvajanja javne službe 3.271.055 14,00 2.515.541 11,00 

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. 
OP, Cmepius in drugi projekti iz 
pror. EU 1.187.441 5,00 1.227.365 5,00 

Drugi viri 248.999 1,00 216.522 1,00 

Trg       646.376    3,00        635.512    3,00 

Skupaj  23.971.619    100,00   23.889.220    100,00 

 
Prihodki javne službe po bilančnem toku znašajo 23.325.243 EUR, kar predstavlja 97 % celotnih 
prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa znašajo 646.376 EUR, kar predstavlja  
3 % celotnih prihodkov.  
Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki MIZŠ in dosegajo 63 % prihodkov javne službe, sledijo 
prihodki po ceniku storitev univerze s 14 %, prihodki javnih agencij s 13%, prihodki iz proračuna EU s 
5 % ter prihodki drugih ministrstev, lokalnih skupnosti, prihodki iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU z obsegom skupaj 3 % vseh prihodkov.  

Tabela 57: Sestava tržnih prihodkov od prodaje blaga in storitev  

Vir sredstev 
Prihodki v EUR 

Vrednost Delež v % 

Prihodki od intelektualnih storitev 49.666             7,68    

Prihodki od sodelovanja z 
gospodarstvom in drugimi 
uporabniki znanja 

242.105           37,46    

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

354.605           54,86   

Skupaj: 646.376         100,00    

 
Tržni prihodki znašajo 646.376 EUR. Kot je razvidno iz tabele 18 je največji delež tržnih prihodkov 
dosežen od sodelovanja z gospodarstvom, sledijo pa tržni prihodki od oddajanja sob študentskih 
domov v poletnem času. 
 
Odhodki javne službe po obračunskem toku znašajo 23.253.708 EUR, kar predstavlja 97% celotnih 
odhodkov, odhodki tržne dejavnosti pa znašajo 635.512 EUR, kar znaša 3% celotnih odhodkov.  
 
Za razporeditev posrednih in splošnih stroškov na javno službo in tržno dejavnost so članice in 
rektorat UP na podlagi izkustev in poznavanja svojega poslovanja, določile sodila. 
 
Na UP so bila v letu 2016 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,  
‐ 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 58: Povzetek izkaza po vrstah dejavnosti 

           V EUR 

  

Prihodki v 
letu 2016 

Odhodki v 
letu 2016 

Presežek 
prihodkov/ 
odhodkov 

Prihodki v 
letu 2015 

Odhodki v 
letu 2015 

Presežek 
prihodkov/ 
odhodkov 

Prihodki                           
Indeks 16/15 

Odhodki 
Indeks 16/15 

Izkaz prihodkov in 
odhodkov določenih 
uporabnikov po načelu 
obračunskega toka 23.971.619 23.889.220 82.399 24.363.143 25.970.777 -1.607.634 98,39 91,99 
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Prihodki v 
letu 2016 

Odhodki v 
letu 2016 

Presežek 
prihodkov/ 
odhodkov 

Prihodki v 
letu 2015 

Odhodki v 
letu 2015 

Presežek 
prihodkov/ 
odhodkov 

Prihodki                           
Indeks 16/15 

Odhodki 
Indeks 16/15 

Izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti-javna 
služba 23.325.243 23.253.708 71.535 23.441.956 25.089.142 -1.647.186 99,50 92,68 
Izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti-tržna 
dejavnost 646.376 635.512 10.864 921.187 881.635 39.552 70,17 72,08 

 
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 01.01.2016 do 31.12.2016 ustvarila skupno 
71.535 EUR presežka prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo, iz tržne dejavnosti pa 10.864 EUR 
presežka prihodkov nad odhodki (priloga 5: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti). 
Ustvarjen poslovni izid – presežek UP kot celote v višini 82.399 EUR (pred obdavčitvijo), je bistveno 
višji od primanjkljaja v letu 2015, ki je znašal 1.607.634 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 01.01. do 31.12.2016). 

Tabela 59: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku 

v EUR 
Naziv  Realizacija 2016 Finančni načrt  2016 Indeks 16/ FN16 

I SKUPAJ PRIHODKI 26.473.531 27.381.630 96,68 

1 Prihodki za izvajanje javne službe 25.746.330 26.268.836 98,01 

2 
Prihodki od prodaje blaga in storitev  na 
trgu 

727.201 1.112.794 65,35 

II. SKUPAJ ODHODKI 24.453.509 26.047.119 93,88 

1 Odhodki za izvajanje javne službe 23.928.581 25.056.599 95,50 

2 
Odhodki od prodaje blaga in storitev na 
trgu 

524.928 990.520 53,00 

III/1 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

2.020.022 1.334.511 151,37 

  Presežek prihodkov javne službe 1.817.749 1.212.237 149,95 

  Presežek prihodkov na trgu 202.273 122.274 165,43 

IV/1 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(524) 

0 0   

IX/1 
NETO ODPLAČILO DOLGA 
(ZADOLŽEVANJE) 

743.248 629.917 117,99  

X/1 
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(572) 

1.276.774 704.594 181,21 

 
Za leto 2016 je razviden presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 2.020.022 EUR. Presežek 
prihodkov nastaja iz naslova izvajanja javne službe v višini 1.817.749 EUR, iz tržne dejavnosti pa je 
evidentiran presežek prihodkov v višini 202.273 EUR.  
 
V letu 2016 je UP dosegla za 3,32% nižje prihodke od načrtovanih. Večja razlika je pri odhodkih, saj 
so za 6,12% nižji od načrtovanih, kar je vplivalo tudi na boljši izid od načrtovanega.  

Tabela 60: Pregled presežka prihodkov/odhodkov – denarni tok po članicah in rektoratu UP 

V EUR 
Članica 2016 2015 

UP REKTORAT 639.093 -1.751.649 

UP FHŠ 18.731 -162.322 

UP FM -127.656 -243.103 

UP FAMNIT -112.741 -39.428 

UP PEF 152.995 -263.074 

UP FTŠ 428.755 -104.384 

UP FVZ 310.541 -148.075 
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Članica 2016 2015 

UP ZRS 368.370 6.224 

UP IAM 241.668 127.996 

UP ŠD 86.394 -17.108 

UP FGO 13.872   

SKUPAJ  2.020.022 -2.594.923 

      

Članica 2016 2015 

*UP FAMNIT (brez UP Feniks v 
ustanavljanju) 

236.045 -179.137 

*UP FENIKS v ustanavljanju -348.786 139.709 

 
UP Rektorat izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku v višini 639.093 EUR zaradi  
prilivov proračunskih sredstev za odplačilo anuitet in obresti obeh poroštvenih kreditov za investicije.  
 
Ostale članice 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.  
 
Kljub presežku prihodkov nad odhodki po denarnem toku je imela v letu 2016 članica UP ZRS 
likvidnostne težave. Zaradi nižjih in nerednih prilivov za EU projekte ni uspela redno poravnavati svojih 
obveznosti do dobaviteljev.  
Tudi članici UP FM in UP FHŠ sta imeli zaradi visokih stroškov izvajanja študijske dejavnosti še vedno 
likvidnostne težave.  
 
Ker presežna sredstva članic niso zadostovala za poplačilo obveznosti med letom, je UP najela okvirni 
premostitveni kredit pri NKBM d.d., ki pa ga je na dan 31.12.2016 v celoti vrnila. 
 
Članici UP FM in UP FTŠ sta v letu 2014 pridobili posojilo za EU projekte pri Slovenskem regionalnem 
razvojnem skladu, članica UP FAMNIT pa je pridobila posojilo pri navedenem skladu v letu 2016. Do 
31.12.2016 so članice v celoti poravnale svoje obveznosti do Slovenskega regionalnega razvojnega 
sklada.  

Tabela 61: Struktura prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2016 po virih financiranja 

Vir Prihodki Odhodki 
Razlika med 
prihodki in 

odhodki 

Sestava 
prihodkov 
(delež v %) 

Sestava 
odhodkov 
(delež v %) 

Javna služba skupaj 25.746.330 23.928.581 1.817.749 97,30 97,90 

MIZŠ 15.750.898 15.364.130 386.768 59,50 62,80 

ARRS, TIA, SPIRIT, JAK 3.628.218 3.338.204 290.014 13,70 13,70 

Druga ministrstva 320.834 152.139 168.695 1,20 0,60 

Občinski proračunski viri 34.670 32.166 2.504 0,10 0,10 

Sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna EU 263.087 346.796 -83.709 1,00 1,40 

Cenik storitev univerze: 
sredstva od prodaje blaga in 
storitev iz naslova izvajanja 
javne službe 3.437.056 2.662.893 774.163 13,00 10,90 

Ostala sredstva iz proračuna 
EU: 7. OP, Cmepius in drugi 
projekti iz pror. EU 2.077.896 1.365.054 712.842 7,80 5,60 

Drugi viri 233.671 667.199 -433.528 0,90 2,70 

Trg 727.201 524.928 202.273 2,70 2,10 

Skupaj 26.473.531 24.453.509 2.020.022 100,00 100,00 

 
V strukturi ustvarjenega presežka oz. razlike med prihodki in odhodki je razvidno, da je največ 
presežka po denarnem toku iz cenika storitev univerze, prihodkov iz proračuna EU (višji prilivi zaradi 
nerednih prilivov v preteklih letih).  
Glede na strukturo celotnih prihodkov po denarnem toku obsegajo sredstva MIZŠ 59,50%, sredstva 
ARRS in drugih agencij 13,70%, sredstva po ceniku storitev UP 13,00 % in ostala sredstva 13,80%, 
od tega znašajo sredstva pridobljena na trgu 2,70%. 
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Tabela 62: Struktura tržnih prihodkov od prodaje blaga in storitev po denarnem toku 

Vir sredstev 
Prihodki v EUR 

Vrednost Delež v % 

Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov 
(definicija ZGD) 

320.461 44,07 

Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji 50.052 6,88 

Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore 22.037 3,03 

Prihodki od gospodarskih družb iz tujine 38.465 5,29 

Drugo (nočitve v študentskih domovih, druge storitve….) 296.186 40,73 

Skupaj:        727.201    100,00 

 
Članice UP so v letu  2016 realizirale tržne prihodke v višini 727.201 EUR, od tega največ od 
sodelovanja z gospodarskimi družbami in od turističnih nastanitev v študentskih domovih v poletnih 
mesecih. 
 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
 
V izkazu na dan 31.12.2016 UP ne izkazuje sprememb višine kapitalskih naložb. UP nima danih 
posojil. 
 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
 
Zaradi neusklajenosti prilivov in odlivov EU sredstev in začasnega financiranja študijske dejavnosti do 
avgusta 2016, se je UP dodatno kratkoročno zadolžila pri Novi KBM, d.d. po pogodbi o  kratkoročnem 
okvirnem kreditu in po pogodbi za financiranje projekta AS »Arheologija za vse: oživljanje 
arheološkega parka Simonov zaliv« v višini 99.625 EUR . 
V teku leta 2016 je bil okvirni kredit v celoti vrnjen. Celotno poplačilo dolgoročnega kredita NKBM d.d. 
za financiranje projekta AS »Arheologija za vse: oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv« pa je 
načrtovano v letu 2017. 
 
V letu 2007 je UP na podlagi poroštva države pridobila dolgoročni kredit za investicije pri Banki Koper 
(sedaj Banka Intesa Sanpaolo, d.d.). V letu 2016 je UP odplačala dve anuiteti v skupni višini 142.285 
EUR. Ravno tako je odplačala dve anuiteti poroštvenega kredita pridobljenega leta 2015 za investicijo 
v Univerzitetni kampus Livade v Izoli pri NLB d.d., v višini 587.633 EUR.  
 
Članicama UP FM in UP FTŠ sta bili v letu 2014 odobreni posojili Slovenskega regionalnega 
razvojnega sklada v višini 99.994 EUR in 100.000 EUR, članici UP FAMNIT pa v letu 2016 posojilo v 
višini 40.000 EUR. V letu 2016 so bila vsa navedena posojila v celoti poplačana. 
UP nima drugih obveznosti do financerjev (priloga 7: Izkaz računa financiranja določenih 
uporabnikov). 
 
 

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 2016 niso izplačevale sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu in tega ne nameravajo tudi v letu 2017. 
 
 

10.2.6 Poročilo posebnega dela  
 
Posebni del poročila je pripravljen po denarnem toku. 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 2016 - Posebni del, priloga 9: Univerzitetna knjižnica, priloga 10: Študentski 
domovi, priloga 11: Skrb za slovenščino (načrt) in priloga 12: Skrb za slovenščino (realizacija)). 
 
10.2.6.1 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 

Tabela 63: Pregled prejetih in porabljenih sredstev po viru sredstev 

Vir 
Realizacija 

2016 
Realizacija 

2015  FN 2016 
Indeks 

2016/2015 
Indeks 2016/ 

FN 2016 
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Vir 
Realizacija 

2016 
Realizacija 

2015  FN 2016 
Indeks 

2016/2015 
Indeks 2016/ 

FN 2016 

MIZŠ 

Prihodki 15.750.898 14.559.690 15.784.943 108,18 99,78 

Odhodki 15.364.130 15.673.447 15.686.480 98,03 97,94 

Razlika  386.768 -1.113.757 98.463 -34,73 392,81 

ARRS, SPIRIT, JAK           

Prihodki 3.628.218 3.353.468 3.572.729 108,19 101,55 

Odhodki 3.338.204 3.219.345 3.484.343 103,69 95,81 

Razlika  290.014 134.123 88.386 216,23 328,12 

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

Prihodki 7.094.415 9.803.523 8.023.958 72,37 88,42 

Odhodki 5.751.175 11.583.115 6.876.296 49,65 83,64 

Razlika  1.343.240 -1.779.592 1.147.662 -75,48 117,04 

SKUPAJ            

Prihodki 26.473.531 27.716.681 27.381.630 95,51 96,68 

Odhodki 24.453.509 30.475.907 26.047.119 80,24 93,88 

Razlika  2.020.022 -2.759.226 1.334.511 -73,21 151,37 

 
Prihodki MIZŠ so znašali 15.750.898 EUR in so za 0,22% nižji od planiranih prihodkov. Evidentiran 
presežek odhodkov nad prihodki na tem viru znaša  386.768 EUR. 
Kot je razvidno iz izkazov posebnega dela, prejeta sredstva MIZŠ po Uredbi ne zadostujejo za 
financiranje študijske dejavnosti. Izkazan primanjkljaj, ki znaša 401.538 EUR je bistveno nižji od 
primanjkljaj leta 2015, ko je znašal 1.295.131 EUR, kar je posledica višjih sredstev po Uredbi za leto 
2016. 
 
Redni dodiplomski študij 1. in 2. stopnje in univerzitetni šport 
UP je v letu 2016 prejela za študijsko dejavnost po Uredbi 14.687.478 EUR, kar je za 11,15% več  kot 
predhodno leto, ko je skupaj s sredstvi za plačna nesorazmerja prejela 13.213.770 EUR. Prejeta 
sredstva so bila v skladu z načrtovanimi sredstvi. 
Prejeta sredstva niso zadoščala za kritje odhodkov iz naslova redne študijske dejavnosti, ki so znašali 
15.089.017 EUR (vključno z 147.755 EUR odhodki za univerzitetni šport in umetnost). 
Odhodki za plače so znašali 10.214.315 EUR, za prispevke na plače 1.644.729 EUR, za druge 
osebne prejemke 1.022.867 EUR, za izdatke za blago in storitve 2.444.014 EUR, od tega so znašali 
stroški podjemnih in avtorskih pogodb na rednem dodiplomskem študiju 1. stopnje 224.975 EUR. 
 
Interesne dejavnosti študentov 
V letu 2016 smo s strani MIZŠ prejeli 3.424,66 EUR, kar je v skladu z načrtovanim zneskom, od tega 
so študentje porabili v letu 2016 za svoje dejavnosti 7.565 EUR. UP je v proračun vrnila 3.390,60 EUR 
proračunskih prihodkov iz leta 2015, ker niso bili porabljeni v skladu z Uredbo v letu 2015, zato 
znašajo izkazani prihodki v posebnem delu le 34 EUR.  
 
Nacionalno pomembne naloge 
Za nacionalno pomembne naloge – za Visokošolsko prijavno-informacijsko službo je UP prejela 6.136 
EUR. Za program Skrb za slovenščino, UP v letu 2016 ni prejela proračunskih sredstev MIZŠ . 
 
Raziskovalna in razvojna dejavnost 
Ustanoviteljska sredstva za delovanje obeh inštitutov UP ZRS in UP IAM so bila UP dodeljena v  
okviru sredstev za študijsko dejavnost po Uredbi.  
Inštituta sta v letu 2016 prejela 513.395 EUR, kar je za 12,73% več kot predhodno leto. 
 
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 31.224,92 EUR, na podlagi pogodbe o 
subvencioniranju bivanja študentov pa je UP ŠD s strani MIZŠ prejel 44.986,50 EUR.  
Univerza izkazuje na viru MIZŠ v letu 2016 skupne prihodke iz proračuna RS v višini 76.211 EUR 
(zaokrožena vrednost). Sredstva so se v celoti porabila za plače zaposlenih v višini 23.337 EUR ter za 
izdatke za blago in storitve v višini 52.874 EUR. 
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Univerzitetna knjižnica 
Za UK UP je bilo v letu 2016 po Uredbi prejetih 40.323 EUR in sicer za kritje stroškov dela in 
materialnih stroškov delovanja knjižnice in 4.371 za opremo knjižnice. Prejeta sredstva so minimalna 
in ne zadoščajo za delovanje knjižnice in so še vedno nižja od prejetih sredstev leta 2011,  ko je bilo 
prejetih 44.000 EUR za delovanje knjižnice in dodatnih 17.000 EUR za opremo.  
 
Investicije, investicijsko vzdrževanje in oprema 
V letu 2016 je UP prejela s strani MIZŠ 729.917 EUR za poplačilo anuitet poroštvenega kredita in 
46.395 EUR za poplačilo obresti. 
 
10.2.6.2 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti in drugih ministrstev 
 
V letu 2016 je UP prejela 320.834 EUR sredstev iz drugih ministrstev, kar je za 41,11% več kot v letu 
2015, ko je prejela 227.366 EUR.   
 
Pregled prejetih sredstev po ministrstvih: 
‐ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo    70.867  EUR 
‐ Ministrstvo za zdravje        1.927  EUR 
‐ Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu        8.600  EUR 
‐ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano            119.456  EUR 
- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko              119.680  EUR 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti     304 EUR 
 
Nakazila občin so znašala 34.670 EUR sredstev kar je za 71,62% manj kot v letu 2015, ko je bilo 
prejetih 122.150 EUR. 
 
Pregled prejetih sredstev po občinah: 
- Mestna občina Koper        2.060 EUR 
- Občina Ilirska Bistrica       2.060 EUR 
- Občina Piran        2.060 EUR 
- Občina Izola      28.490 EUR 
 
 

10.3 PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU 
 
Priloge se nahajajo v Excelovi datoteki »Priloge k računovodskemu poročilu«. 
 
14.3.1 Bilanca stanja z obveznimi prilogami 
‐ Priloga 1: Bilanca stanja UP na dan 31.12.2016 
‐ Priloga 2: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev  2016 

‐ Priloga 3: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 2016 
 
14.3.2 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 2016 

‐ Priloga 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  
‐ Priloga 8: Računovodsko poročilo  Univerze na Primorskem za leto 2016 - Posebni del 
 
14.3.3 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 Univerze na Primorskem v letu 2016 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 KVALITETE 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. 
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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, kopijo te izjave pa je priložena letnemu poročilu za leto 2016. 
 
Ocena notranjega nadzora javnih financ za leto 2016 je izdelana na nivoju posameznih članic UP, 
rektorata UP in Univerze na Primorskem kot celote. V letu 2016 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. 
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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 organizacijami iz različnih 
gospodarskih panog in poslovnih okolij, in sicer v turizem, bančništvo, zavarovalništvo, IKT sistemi, 
logistika, prehrambena industrija idr. Potekajoča modernizacija infrastrukture univerze (gradnja 
Kampusa Livade in drugi investicijski projekti) 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 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 dimezija). 
 
Ključni gospodarski in drugi partnerji sodelovanja v regiji so obalne in južnoprimorske občine, Luka 
Koper, d.d., Istrabenz, holdinška družba d.d., Banka Koper d.d. ter številna druga podjetja in 
organizacije, v katerih lahko študenti opravljajo 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, Center  za umetnost in 
oblikovanje, Univerzitetni center Konfucijeva učilnica Koper, Center za gastronomijo in kulturo vina 
Univerze na Primorskem, Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo, Center za 
obštudijske dejavnosti UP itd.). 
 
Projekti z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja 
V letu 2016 so bili izvedeni tudi projekti v sodelovanju z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja. 
Na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (stari naziv 
Javni skladi RS za razvoj kadrov in štipendije)  v letu 2016 je UP pridobila projekt Projektno delo z 
gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 
2016/2017, ki vključuje 26 posameznih projektov članic UP v sodelovanju z gospodarstvom. Vrednost 
pogodbe je 451.257,00 EUR. 
 
Mednarodni raziskovalni projekti  
Na področju raziskovanja univerza sodeluje in se povezuje z velikim številom partnerjev iz 
mednarodnega okolja. Raziskovalno delo v mednarodnem okolju poteka tudi v okviru projektov 
znanstvenoraziskovalnega bilateralnega sodelovanja z Argentino, Avstrijo, Bosno in Hercegovino, 
Črno goro, Francijo, Hrvaško, Japonsko, Srbijo, Turčijo, ZDA, Rusijo in Madžarsko, ki ga sofinancira 
ARRS. 
V letu 2016 je UP izvajala 36 mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov. Od tega se je 
nadaljevalo z izvajanjem 26 projektov iz preteklih let, tekom leta pa se je začelo z izvajanjem 10 novih 
projektov. Prav tako je univerza pričela izvajati 6 projektov evropskega okvirnega programa za 
raziskave in inovacije Obzorje 2020: STARBIOS2 (UP FAMNIT), InnoRenew CoE (UP IAM), 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/zdruzitev-dveh-javnih-skladov-v-enega-javni-stipendijski-razvojni-invalidski-in-prezivnins/
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OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA 

We4SMEs2, OLEUM in PRO-METROFOOD (vsi UP ZRS) ter dvoletni projekt na ravni UP 
Vseevropska noč raziskovalcev – SciFe, v okviru katerega je prvi dogodek Noč raziskovalcev – 
Znanost za življenje potekal 30. septembra 2016, v letu 2017 pa je načrtovan 29. septembra. 
 
Patentiranje  
V letu 2016 sta bili vloženi 2 patentni prijavi na mednarodni ravni, ki sta v postopku evalvacije. Ena je 
iz področja matematike, druga je iz področja biomedicinskih znanosti. 
 
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 2016/2017 je bilo vpisani 67 študentov s 
posebnimi potrebami (FHŠ: 2, FM: 8, FAMNIT: 21, PEF: 17, FTŠ-Turistica: 11 in FVZ: 8). 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 ima razvite podporne centre in druge organizacijske enote študentom in osebju, in sicer 
karierni center, knjižnica, alumni klubi, center za obštudijske dejavnosti, ki zagotavlja strokovno 
izvedene športne aktivnosti. V okviru visokošolskega izobraževanja spodbuja univerza 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 v izbrani delovni organizaciji. 
 
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.  
 
UREJANJE PROSTORA 
 
Ustanovitev UP je bila zaznamovala z drugačnostjo, posebnim geografskim, kulturnim in etničnim 
prostorom v Istri, kjer se prepletajo različne kulture, jeziki, tradicije. V svojem obdobju delovanja je 
bistveno zaznamovala razvoj Južno Primorske regije, kot tudi prispevala k 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 2016 usmerjena v aktivnosti za pridobitev/ureditev novih oziroma 
dodatnih prostorov za izvajanje osnovne dejavnosti in za povečanje študentskih namestitvenih 
kapacitet.  
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17. DRUGA POJASNILA 

17. DRUGA POJASNILA 
 
17.1. URESNIČEVANJE CILJEV IN UKREPOV RESOLUCIJE O NACIONALNEM 
PROGRAMU VISOKEGA ŠOLSTVA 2011-2020 
 
Vmesno poročilo uresničevanja ciljev in ukrepov resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 
je priloga letnega poročila univerze za leto 2016. 
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18. PRILOGE 

18. PRILOGE 
 
 Excelove priloge 

 Organigram 

 Vmesno poročilo o uresničevanju zastavljenih ciljev Univerze na Primorskem izvajanja ukrepov 

ReNPVŠ11-20 navedenih v prilogi 1 k pogodbi št. 3330-16-500003 

 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ  

 
 
 
 


