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1. UVODNO POJASNILO
Letni program dela Univerze na Primorskem za leto 2017 (v nadaljevanju letni program dela) sta
sprejela v enakem besedilu Senat Univerze na Primorskem na svoji 16. redni seji z dne 15. 2. 2017 ter
Upravni odbor Univerze na Primorskem na 4. izredni seji z dne 16. 2. 2017.
Dne 5. 4. 2017 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z dopisom št. 410-82/2016/52 pozvalo
Univerzo na Primorskem k dopolnitvam Letnega programa dela Univerze na Primorskem za leto 2017.
Spremembe in dopolnitve Letnega programa dela Univerze na Primorskem za leto 2016, ki sta jih
Senat Univerze na Primorskem na svoji 18. izredni seji z dne 19. 4. 2017 ter Upravni odbor Univerze
na Primorskem na 14. redni seji z dne 13. 4. 2017 sprejela v enakem besedilu, so predstavljene v
poglavju 2. Pregled sprememb in dopolnitev.
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2. PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV
2.1 – Poglavje 7.1 Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost
Na strani 35 se v zadnjem stavku odstavka pod naslovom Komentar prislov »še« nadomesti s
prislovom »do«.
Stavek se po novem glasi:
»K temu bo Vlada RS zagotovila do 30 milijonov investicijskih sredstev.«

2.2 – Poglavje 9.1.1 Gradnja, obnova in rekonstrukcija nepremičnin
Na strani 65 se besedilo odstavka pod naslovom Objekt »Stara pošta«, Glagoljaška ulica 8, Koper
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»V letu 2017 se načrtuje preveritev prostorskih možnosti za zagotovitev prostorov v sklopu projekta
»Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence
(InnoRenew CoE)« v objektu Stara Pošta.
Sredstva se po potrditvi operacije na Organu upravljanja (SVRK) zagotovijo iz projekta »Renewable
materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE)«.
Objekt je bil zgrajen leta 1960 in je umeščen na obrobje historičnega mestnega jedra Koper. Stavba je
bila v celoti prenovljena leta 1995, dodatno adaptirana še leta 2001, ko je UP najela del prostorov za
članico UP FHŠ, s selitvijo UP FHŠ v nove prostore pa se je v letu 2007 preselila novoustanovljena
članica UP FAMNIT. Za investicijski projekt se bo pripravila vsa potrebna investicijska dokumentacija z
opredelitvijo vseh potrebnih aktivnosti in predhodna projektna dokumentacija, potrebna za izdelavo
investicijske dokumentacije.«

2.3 – Poglavje 9.1.2 Nakup ali odprodaja nepremičnin
Na strani 67 se besedilo odstavka pod naslovom Objekt »Stara pošta«, Glagoljaška ulica 8, Koper
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Po opravljenih aktivnostih, opisanih na str. 65, je predmet načrtovanega nakupa stavbno zemljišče s
parcelno št. 72/3 k.o. Koper skupne površine 1.023 m2 in stavba s tremi deli, z identifikacijskimi
oznakami: 2605-156-1, 2605-156-2 in 2605-156-3, vse v lasti Pošte Slovenije d.o.o.«

2.4 – Excelove priloge
V tabeli 6: Načrt nakupa opreme za leto 2016 v zavihku Oprema v Excelovi prilogi Načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem za leto 2016 se doda opomba pod celico G13, ki se glasi:
»V povezavi z Načrtom opremljanja enot za prvo pomoč (lokacije Cankarjeva 5 v Kopru, Polje 42 v
Izoli in Obala 11 in 11a v Portorožu) se načrtuje nabava oprtnika za iznos ranjencev, respiratorjev,
svetilk, orodja in specialnega orodja. Gre za nabavo opreme, ki jo mora UP zagotoviti v skladu s
Sklepom o dovolitvi izvršbe Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za
članice, ki izvajajo študijski proces, zato se uporabijo sredstva, ki jih UP prejme za izvajanje študijske
dejavnosti.«
V Excelovi prilogi Finančni načrt se tabela 1.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po
načelu denarnega toka), zavihek Priloga 1 SD-Prih-Odh, nadomesti z novo tabelo, v kateri se popravi
vrednosti na sledečih kontih:
‐
na kontu AOP 446 (drugi izdatki zaposlenih), celica G57, se zmanjša višina načrtovanega stroška
iz 145.179 EUR na 47.251,00 EUR, razlika v višini 97.928,00 EUR se prerazporedi na konto AOP
422 (povračila in nadomestila); popravi se vrednost indeksa iz 263,98 na novo vrednost 85,92,
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na kontu AOP 442 (povračila in nadomestila) - celica G53 - se poveča višina načrtovanega
stroška za 97.928 EUR iz 871.741,00 EUR na 969.669,00 EUR; popravi se vrednost indeksa iz
98,73 na 109,82.

3. PRILOGE
Excelova priloga Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem (dopolnitve)
Excelova priloga Finančni načrt (dopolnitve)

