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To knjigo posvečam ob prvem desetletju obstoja Univerze na Primorskem nje-
nim študentkam in študentom, saj predstavljajo njeno bodočnost in njeno 
moč. Da bi mladost, vedrina in ustvarjalni zagon spremljali njihov študij, 
kot sta vztrajnost in pričakovani cilj vodila ustanovitelje univerze ob njenem 
nastanku!

Lucija Čok, prva rektorica up
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K ako opisati nastajanje 
univerze na primorskem?

Pisati zgodovino neke ustanove me postavlja kot avtorico tega dela 
pred dilemo: naj se držim togega, kronološko oblikovanega zaporedja 

podatkov – naj torej posežem po opisu, postopkih in metodi dogodkovne 
zgodovine – ali naj izberem epistemološki pristop in se trudim postaviti do-
gajanja v srednji čas, torej z določenim odmikom od suhih podatkov in časa 
njihovega nastanka in z razumevanjem njihovega pomena v spreminjajočem 
se svetu. Ker nisem zgodovinarka in mi tudi ljubezen do zgodovine pri tem 
ne more prav veliko pomagati, menim, da je moj položaj ob snovanju tega 
dela nekje med individualno izkušnjo in družbenim dogajanjem. Vključenost 
raziskovalke v čas in prostor dogajanja pa ne sme iztiriti raziskovalne meto-
de. Zato je cilj tega dela ostati v okviru problemsko zastavljenega zgodovi-
nopisja, opis dogajanja pa naj sloni na raziskovalno ustreznih pripomočkih. 
Analizo arhivskih virov, torej kroniko, je mogoče dopolniti s strukturiranimi 
intervjuji in vprašalniki v perspektivi celostnega videnja obdobja, ki ga želimo 
opisati. Odgovori na vprašanja neposredno vpletenih v nastajanje univerze so 
mi omogočili uvid v mnenja in stališča drugih in ta so se srečevala z mojimi 
videnji o ustanavljanju Univerze na Primorskem. Za njen nastanek je nepo-
sredno zaslužna večja skupina ljudi, vendar je družbeno in kulturno okolje,   
v katerem je nastajala, veliko širše in v njem je morala obstajati potreba in 
želja, da je do te ustanovitve prišlo. V tem zornem kotu skupnega pogleda 
na bližnjo preteklost je bilo mogoče predvsem z dialogom med receptorji do-
gajanja vsaj približno predstaviti celoto. Ker pa nikoli objekt zgodovinopisja 
ni izčrpan, tudi opis ustanovitve Univerze na Primorskem ni. Mnogi ude-
leženi v procesu nastajanja tretje slovenske univerze bodo v tej monografiji 
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našli vrzeli, ugotavljali drugačne interpretacije ali uvideli druga, tu morda 
izpuščena dejstva. Prav v tem je poseben čar memorije, s pomočjo katere si 
vsak med nami prilašča lastno interpretacijo istega fenomena. Vsem, ki so s 
svojimi nasveti, zapisi ali objavami ter z izpolnjevanjem vprašalnika o nastan-
ku univerze doprinesli k vsebini tega dela, se na tem mestu najlepše zahvalju-
jem. S svojim prispevkom so omogočili širšo in bolj objektivno interpretacijo 
dogajanja predvsem v času tik pred ustanovitvijo univerze.

Monografija Hic et nunc aude! (lat. Drzni si – tu in zdaj!) je nastala kot odgo-
vor mnogim, ki se še danes sprašujejo, ali je bilo v primorskem prostoru mogo-
če ustanoviti univerzo že mnogo prej. Zgodovinska dejstva temu pritrjujejo. Iz 
ozkega zornega kota naroda lahko ugotovimo, da je minilo skoraj stoletje med 
spomenico tržaških in goriških intelektualcev, ki so želeli postaviti prvo sloven-
sko univerzo v Trst, in ustanovitvijo primorske univerze v letu 2003. Vendar 
se je intelektualni kapital tako v Istri kot na Tržaškem in Goriškem nabiral kar 
nekaj stoletij. V obmejnem prostoru so stičišča prav posebne civilizacije začeli 
graditi umetniki, kot sta bila Janez iz Kastva ali Vittore Carpaccio, usmerjali 
veliki protestanti, če omenimo le Primoža Trubarja in Matijo Vlačića, utrdile 
italijanske akademije 17. in 18. stoletja ter bogatilo trijezično učiteljišče, ki je 
nastalo leta 1875 v Kopru in delovalo vse do leta 1909. 

To je le nekaj prebliskov preteklosti, ki nam omogočajo, da bolje razume-
mo sedanjost. Prostor ob zahodni slovenski meji je danes z mesti in somestji 
nekakšen “megapolis”, ki ga na ozemlju Italije zaznamujejo kar štiri univerze 
in mednarodni raziskovalni center na Padričah, na ozemlju Slovenije pa dve 
univerzi, več enot raziskovalnih inštitutov in samostojne fakultete. Pretakanje 
idej in kultur, večjezičnost in kulturna raznolikost so iz stoletja v stoletje gra-
dili humus, na katerem so nastali ti centri znanja. Drznimo si postaviti tudi 
odprto misel in ustvarjalnost med načela delovanja hiše znanja in kulture, ki 
je nastala v slovenski Istri šele konec drugega tisočletja!

Lucija Čok
V Kopru, december 2012
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Z ahvala

Vsem sodelavkam in sodelavcem, kolegom in kolegicam, ki so poka-
zali interes in voljo, da po osmih letih delovanja univerze vložijo  

v njen razvoj zaupanje, svetovanje in razvojno kritiko se najlepše zahvaljujem. 
Ure in dnevi, ki sem jih preživela z njimi bodisi v živo kot v virtualnih, tele-
fonskih in elektronskih stikih, so mi bili v veselje in spodbudo. Zahvaljujem 
se tudi zgodovinarju Salvatorju Žitku za pomoč pri strokovnem svetovanju in 
obema recenzentoma, Darji Mihelič in Stanetu Pejovniku, za skr ben pregled 
in oceno dela. 

Brez sponzorjev (makro 5, sima trade, šoup, tringrad nova) in podpo-
re založnika (Zgodo vin sko društvo za južno Primorsko, Založba Annales) tega 
dela ne bi bilo mo goče objaviti. Kot vedno ste univerzi stali ob strani.
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slika 1: Med morjem in oblaki! Pevci Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem 
z dirigentom Ambrožem Čopijem. Arhiv šoup. 
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Himna Univerze na Primorskem
Besedilo: Drago Mislej – Mef, 

uglasbitev: Ambrož Čopi

Samo obstati ne smeš

Ko zadiši po svobodi,
odpri široko oči.
Če dobra misel te vodi
zajemi polne dlani.

Če najdeš svoje korake
je prav vseeno kam greš.
Lahko letiš med oblake,
samo obstati ne smeš.

Ko zadiši po svobodi,
povej kar misliš, na glas.
Če prava misel te vodi
si našel svoj najboljši čas.

Lahko odkrivaš svetove,
nikoli vsega ne veš.
Lahko izzivaš bogove,
samo obstati ne smeš.

Ko zadiši po svobodi
zagrabi vse kar želiš.
Če modra misel te vodi
lahko neskončno živiš.

Lahko izzivaš življenje,
sprašuješ vse, kar ne veš.
Nevednost pa je trpljenje,
zato obstati ne smeš.
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Pogled v zgodovino izobraževanja primorskih intelektualcev 

Univerza, še posebej evropska, je tisočletje in več stara ustanova po-
sebnega pomena. Književna šola Preslav (Bolgarija), kot zarodek 

uni verze, je nastala v 9. stoletju, univerze v Parizu, Oxfordu, Bologni pa  
v 11. stoletju. Slovenske univerze so veliko mlajše, ljubljanska se približu-
je svojemu prvemu stoletju, mariborska je v četrtem desetletju, goriška ‒  
v sedanji obliki organiziranosti1 ‒ je nastala pred kratkim, primorska pa ima 
skoraj desetletje za seboj. Vse slovenske univerze imajo zarodke v starejših 
ustanovah: akademijah, posvetnih in verskih visokih šolah; primorska, na 
primer, v koprskih akademijah (med 16. in koncem 18. stoletja). Ti nastav-
ki za kasneje nastalo visokošolsko ustanovo so pomembni, kajti pomembno 
je vse, kar se je zgodilo v preteklosti. /Preteklost/ namreč vpliva na potek naše-
ga življenja danes in bo po vsej verjetnosti vplivala nanj tudi v bodoče (Luthar, 
1997, 10). 

V luči zgodovinskega razumevanja danosti lahko tudi trdimo, da je usta-
novitev Univerze na Primorskem med največjimi projekti, ki jih je država Slo-
venija namenila primorskemu prostoru po konstituiranju svoje državnosti. Ta 
zgodovinska odločitev je tesno povezana z vsem, kar se tudi danes dogaja na 
Univerzi na Primorskem. Država je s tem posegom v obmejni prostor postavi-
la središče in stičišče znanja in vedenja posameznikov, ki utrjujejo skupnost na 

1 Predhodnica Univerze v Novi Gorici je bila Fakulteta za znanosti o okolju, ustanovljena 24. 9. 1995, 
leta 1998 pa preimenovana v Politehnika Nova Gorica in z njenim preoblikovanjem, junija 2010, 
Univerza v Novi Gorici. 



1514 1514

Hic Et Nunc Aude

lokalni, državni ali tudi širši zemljepisni ravni. Proces je ireverzibilen, je dose-
žek skoraj stoletje trajajočih prizadevanj mnogih primorskih intelektualcev in 
njihovih podpornikov. To preteklost je potrebno poznati, da bi bolje razumeli 
sedanjost, kajti: Preteklost je povsod okrog nas in prežema vse, kar je povezano z 
nami. Preteklost je pomembna, včasih celo bolj kot si zasluži, in zato ji je skoraj 
nemogoče ubežati (Luthar, prav tam). 

Mesto Koper je sicer bilo že v renesansi in času humanističnega pre-
poroda žarišče kulturnega dogajanja in stičišče intelektualne moči. V 14. 
stoletju, na primer, je v Kopru že obstajala mestna šola gramatike, na ka-
teri so poučevali učitelji iz Italije, Istre, Kvarnerskih otokov in Dalmacije 
(Žitko, 2006, 74–79). Po zavrnitvi srednjeveške sholastike in srednjeveških 
dogem se je v renesansi Istra odprla novim tokovom v umetnosti in kulturi. 
Humanizem v Padovi in Firencah je različno vplival na istrske humaniste, 
zlasti na najuglednejšega med njimi. Koprčan Peter Pavel Vergerij starejši 
(1370–1444), ki je deloval v teh središčih, si je največjo slavo pridobil na 
področju pedagoške znanosti z delom “De ingenuis moribus”, napisanim  
v letih 1402/3. Žitko (2006, prav tam) na primer, ugotavlja: Govoriti torej o 
Vergeriju st. v odnosu do humanizma v Istri pomeni govoriti predvsem o njego-
vem prispevku od zunaj, saj Koper v njegovem času še ni bil osrednje politično 
in kulturno središče beneške Istre. To je postajal ob koncu 15. stoletja, ko mu 
je Serenissima s centralizacijo svoje oblasti podeljevala vse obširnejše upravne, 
sodne in gospodarske pristojnosti; blaginja in ekonomska moč pa sta z razcvetom 
humanizma in renesanse mestu omogočila, da je v novem ustvarjalnem zagonu 
prestopilo v novi vek. 

V času reformacije je zapustil globoko sled koprski protestantski škof Peter 
Pavel Vergerij ml. (1498–1565), ki se je povezoval s Primožem Trubarjem. 
Njuni osebnosti in povezave so v ožjih in širših evropskih krogih spodbuja-
le nove poglede mislecev 16. stoletja o izvirnem razumevanju in tolmačenju 
stare biblične književnosti, celo poglede do nasprotujočih si stališč do gene-
ze obsežnega knjižnega opusa slovenskih protestantskih piscev. Dokončno je 
Vergerijev in Trubarjev načrt izpolnil Jurij Dalmatin, ki je leta 1584 s prevo-
dom celotne Biblije dokazal, da izrazna moč slovenskega jezika ne zaostaja za 
jeziki drugih evropskih narodov (Premk, 1999, 62).

Navedeno pa nedvomno ni bilo neznano niti predhodnim generacijam, 
saj lahko prav pomen delovanja vélikega reformatorja, Koprčana Petra Pavla 
Vergerija mlajšega, pripišemo tudi dejstvu, da je poznal večetnično struktu-
ro Istre in se zato zavedal, kako pomembno je bogoslužje v maternem jezi-
ku. Njegov vpliv na Primoža Trubarja in posledično pomen tega vpliva za 
razvoj slovenskega knjižnega jezika je bil morda še najbolje izražen na njemu 
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posvečenem znanstvenem sestanku (up, Znanstveno-raziskovalno središče, 
1998)2. V veliki meri je šele ta simpozij ponudil možnosti za objektivnejšo 
in stvarnejšo oceno Vergerijeve dejavnosti, vloge in povezanosti s slovensko 
reformacijo. Vergerijevo ime je tako neločljivo povezano s slovensko refor-
macijo, saj je poleg Trubarjevega častno zapisano v zgodovino nastajanja 
slovenske tiskane knjige in s tem tudi oblikovanja slovenskega knjižnega 
jezika (Žitko, 2008, 77).

Od sredine 16. stoletja dalje so v Kopru nastajali študijski krožki, ki so 
jih poimenovali akademije po prvi z imenom Compagnia della Calza, ki se je  
v duhu svojega časa ukvarjala z viteškimi igrami, turnirji in plesi (1478–1567). 
Ob predstavitvi vrste koprskih akademij lahko začnemo z Accademia dei De-
siosi (1553–1554), ki je nastala ob zatonu reformacije oziroma po izgonu pro-
testantskega škofa Petra Pavla Vergerija ml. iz koprske škofije. Sledila ji je Ac-
cademia Palladiana (1569–1637), katere član je bil ugledni zdravnik Santorio 
Santorio (1561–1636), avtor znamenitega dela De Statica medicina, drugi pa 
npr. zgodovinar in krajepisec Nicolò Manzuoli, avtor enega najpomembnejših 
krajepisov Istre z naslovom Nova descritione dell’Istria (1611).

Leta 1646 je zaživela tretja akademija z imenom Accademia dei Risorti,  
v kateri je deloval ugledni zdravnik Prospero Petronio, ki je zaslovel s svojim 
delom Memorie sacre e profane dell’Istria (1681). V drugo je Accademia dei Ri-
sorti zaživela v letih 1699 do 1739, v času, ko je v Kopru že deloval Collegio dei 
Nobili s svojimi uglednimi učitelji scolopi, hkrati pa je bil to tudi čas postop-
nega družbenega in kulturnega napredka Kopra, kakor tudi celotne beneške 
Istre po težkih obdobjih vojn, epidemij in gospodarske recesije.

Razsvetljensko 18. stoletje je v letih 1739–1742 vdahnilo življenje Aka-
demiji degli Operosi, s katero so v provincialno koprsko okolje pronicali prvi 
poskusi kulturne prenove, ki jo je vanjo vnašal rod mlajših izobražencev  
z Gian Rinaldom Carlijem in Girolamom Gravisijem na čelu. Akademsko 
življenje je pod Carlijevim vodstvom doseglo svoj višek v letih 1758/59 vse do 
1764, ko so se akademiki z obravnavo ekonomskih in družbenih problemov 
svoje dežele začeli bližati evropskim akademskim področjem in interesom, 
Carliju pa je uspelo v težnjah po hitrejšem prilagajanju evropskim intelektual-
nim gibanjem 18. stoletja Akademijo dei Risorti spremeniti v pravo študijsko 
središče, ne le za domoznanstvo in ekonomske vede, temveč za znanstvene 
panoge na splošno (Žitko, 1997, 59–78). Z namenom, da bi središče imelo 
svoj domicil na Koprskem, je Carli v Cereju nad Bertoki zgradil vilo, za katero 
je danes izginila vsaka sled. 

2 Peter Pavel Vergerij ml., polemični mislec v Evropi 16. stoletja. Mednarodna konfe-
renca ob 500-letnici rojstva. Koper, 1.–2. oktober 1998.
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K velikim spremembam na področju kulture in izobraževanja je doprinesel 
tudi Tridentinski koncil (1545–1563). Verski duh in poslanstvo protireforma-
cije sta v Kopru že leta 1612 spodbudila nastanek laičnega semenišča Collegio 
dei Nobili, ki pa je dokončno zaživelo šele leta 1675. S stalno delujočo šolsko 
ustanovo se je začrtala pedagoška pot, ki je sledila načrtnemu delu z doma-
čimi pa tudi tujimi učitelji. Na tej šolski ustanovi, ki so jo sprva vodili šolski 
bratje scolopi, po letu 1708 pa piaristi, so se poučevali gramatika, humanistika, 
retorika in poezija ter logika, filozofija in matematika, od jezikov pa razen 
italijanščine in latinščine tudi francoščina in nemščina. S prihodom scolopov 
je ugled koprskega semenišča močno narasel, tako da so učenci prihajali celo 
z daljnega Krfa: Koper se jim je zdel kot Padova v miniaturi, saj so na njem 
poučevali najboljši predstavniki tega reda in je njihovim učnim metodam 
koprsko meščanstvo povsem zaupalo. Na teh temeljih je Collegio deloval vse 
do nastopa francoske oblasti leta 1805/6. Francoske reforme so segale tudi na 
šolsko področje in spremenile njegov verski značaj; tako je nekdanji Collegio 
s šolskim letom 1807/8 postal samostojni licej, ki je vključeval štiri srednje in 

slika 2: Diploma 
koprske Akademije 
dei Risorti, usta-
novljene 1646/47  
(Si Pak Kp 299, 
a.e. 1.2).
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višje razrede ter bil povezan s semeniščem očetov piaristov, ki pa so imeli le 
skromen vpliv in delež med učitelji.

Ko je Istra ob koncu leta 1813 ponovno prišla pod Avstrijo, je le-ta nek-
danjemu Collegiu povrnila podobo, kakršnega je imel pred letom 1805, toda 
pomanjkanje učiteljev so morali nadomeščati z osebjem, ki so ga odvzeli re-
dovništvu. Licej je bil v celoti ločen od Collegia, čeprav so mnogi profesorji 
poučevali na obeh šolskih ustanovah hkrati. Z letom 1817 se je skoraj 150-let-
no življenje te pomembne šolske ustanove v Kopru dokončno izteklo (Žitko, 
1994, 132). 

Že v 18. stoletju se je na območju koprske škofije zaradi slovanskega zaledja 
čutila potreba po izobrazbi duhovnikov – glagoljašev. Koprskemu škofu Paolu 
Naldiniju pa gre pripisati zaslugo za razvoj slovanskega bogoslužja v Istri. Že 
v letih od 1691 do 1705 je večkrat omenjal, da je nujno potrebno semenišče 
za študij bogoslovcev, ki bi obvladali slovanski jezik, in da je že večkrat manjše 
brate tretjerednike zadolžil za poučevanje ljudstva v verskih naukih (Lampe, 
1905, 621). Za časa njegovega škofovanja so tako leta 1710 v Kopru ustanovili 
ilirsko semenišče Seminarium Italo-Sclavum Naldinianum, ki je nepretrgoma 
delovalo celih 108 let. Odzivi na to dejanje so bili večinoma pozitivni. Tako 
koprska sodna odposlanca Giacomo Manzini in Inocente Gavardo leta 1788 
izjavljata, da spoštovani manjši bratje tretjeredniki, imenovani glagoljaši, zelo 
hvalno in predano skrbijo za dušno službo tako teh koprskih Slovanov kakor onih 
narodne vojske (...) in za bolne v državnih temnicah; vse preveč so potrebni in 
koristni kot dušni pastirji zaradi staroslovanščine (Ivančić, 1910, 148 v: Daro-
vec, 2001). Leta 1785 je dal koprski škof Agostino Brutti natisniti slovenski 
katekizem Dottrina Cristiana (Darovec, 2001, 16).

Leta 1774 je začela veljati Splošna šolska naredba terezijansko-jožefinske 
šolske reforme, ki je pomenila šolsko reformo v avstrijskih deželah. Ustanav-
ljale so se trivialke, glavne šole in normalke. Pedagoške tečaje, s katerimi so pri-
pravljali učitelje na pouk, so organizirali v glavnih šolah. V Kopru se je tečaj za-
čel šele po odhodu francoskih oblasti oziroma po vrnitvi pod Avstrijo 1814/15 
(Schmidt, 1963). Po ukinitvi samostojne koprske škofije je leta 1818 propadlo 
tudi semenišče, za celotno Avstrijsko primorje so ga ustanovili v Gorici.

Avstrija je glede šolskega jezika izvajala germanizacijo, glede na tedanji et-
nični sestav prebivalstva pa leta 1815 predpisala italijanščino kot uradni jezik 
v uradih in na sodiščih; zasnovanih je bilo 6 glavnih šol z nemškim učnim 
jezikom, od teh po ena tudi v Kopru in Piranu. Na podeželju pa so na sedežih 
dekanij oziroma župnij začele nastajati že tudi prve slovenske oziroma hrvaš-
ke osnovne šole. V letih 1814–1841 je v Kopru delovala nemška gimnazija  
s šestimi razredi, ki jo je obiskovalo tudi precej Slovencev in Hrvatov, vendar 
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so jo oblasti leta 1842 preselile v Trst, v Kopru pa je italijansko županstvo  
z lastnimi sredstvi leta 1848 odprlo nižjo gimnazijo, ki je imela v šolskem letu 
1850/51 štiri razrede, v letih 1856–1858 pa so jo dopolnili do osmega razreda. 
V šolskem letu 1857/58 se je gimnazija preimenovala v Imperial Regio Ginna-
sio Superiore, ki je z visokim številom vpisanih dijakov in priznanimi učitelji 
za skoraj pol stoletja postala ne le najbolj cenjena šola v Avstrijskem primorju, 
temveč tudi v širšem prostoru tedanje monarhije. Poučevanje je ob italijan-
skem potekalo tudi v slovenskem oziroma hrvaškem jeziku, nemški jezik pa je 
bil zgolj fakultativen (Krmac, 2008, 93). 

Že v sredino 19. stoletja sodijo tudi prizadevanja Ivana Blažirja, uradnika 
policijskega ravnateljstva v Trstu, ki je v tržaškem listu L’Osservatore Triestino 
(oktober 1848) predlagal, da bi na pravni fakulteti, ki naj bi jo ustanovili v 
Trstu, predavali procesualno pravo v slovenskem jeziku (Marušič, B., 1997, 
38). Ne glede na svoja pro-avstrijska stališča je Blažir hotel v sozvočju z na-
prednim delom italijanskega liberalnega kroga doseči nacionalno uveljavitev 
slovenskega prebivalstva na Tržaškem. Gre za prvi poskus slovenskega nacio-
nalnega gibanja proti italijanskemu nacionalnemu pravu na eni in politiki 
germanizacije osrednje vlade na drugi strani. Boj za slovensko univerzo se je 
znova razmahnil v šestdesetih letih v obdobju slovenskih taborov. Šempaški 
tabor (18. 10. 1868) je na primer postavil zahtevo, da se ustanovi pravna fa-
kulteta v Ljubljani (Marušič, 1997, 38).

V drugi polovici 19. stoletja je z nastopom ustavne dobe (1861) in moder-
nejšo šolsko zakonodajo (1869) šolstvo znatno napredovalo. Tabor v Kubedu 
leta 1870 je postavil zahtevo po ustanovitvi slovenske glavne šole v Kopru. 
V skladu s šolskim zakonom iz leta 1869, ki je določal, da mora imeti vsaka 
dežela svoje štiriletno učiteljišče, je leta 1875 v Kopru nastalo trojezično uči-
teljišče, ki je neprekinjeno delovalo do leta 1909. Kljub izredno težkim poli-
tičnim okoliščinam je izpolnilo svoje poslanstvo; v 34 letih svojega delovanja 
je dalo 426 slovenskih in 117 hrvaških učiteljev, ki so bili na Primorskem in  
v Istri nosilci narodne prebuje in prosvetno-kulturnega dela med prebivalstvom.

S prihodom Italije po prvi svetovni vojni, zlasti pa s krepitvijo fašistične-
ga režima, se je v slovenski Istri pričel proces raznarodovanja slovenske šole. 
Šolski zakon iz oktobra 1923, znan pod imenom Gentilejeva šolska reforma, 
je postopno odpravil slovenščino kot učni jezik v vseh slovenskih šolah. V 
skladu z zakonom so bile slovenske šole dokončno odpravljene ob koncu šol-
skega leta 1928/29. Fašistični režim je z Gentilejevo reformo slovenskemu in 
hrvaškemu prebivalstvu v Julijski krajini vzel eno temeljnih človekovih pravic: 
pravico do učenja in rabe svojega nacionalnega jezika. Tako se je v Kopru za 25 
let izgubila vsaka sled o slovenskih izobraževalnih ustanovah. Do jeseni 1945 
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so v mestu delovale le italijanske šole, med katerimi je bila najpomembnejša 
šolska ustanova licej Carlo Combi. 

Ustanavljanje slovenskih srednjih šol konec 19. in začetek 20. stoletja, če 
izvzamemo trojezično učiteljišče v Kopru, beležimo šele v drugi polovici 20. 
stoletja. Odsotnost slovenske srednje šole v Istri do povojnega obdobja si lah-
ko razlagamo le s predvidevanji, da so starši pošiljali svoje otroke v šole z dru-
gimi učnimi jeziki. V analih liceja Carlo Combi v Kopru zasledimo v seznamu 
učencev slovenske priimke (1858: od 123 učencev 13 slovenskih priimkov, 
1863: od 192 učencev 22 in 1921: od 124 učencev 30 slovenskih priimkov) 
(Marušič, M., 1995, 42). 

Leta 1905 se zopet razvname razprava okoli univerze v Trstu, tokrat ob de-
javnostih za ustanovitev italijanske univerze v tem mestu. Tedaj se je Henrik 
Tuma v reviji Omladina (1904/05, štev 9, 185) zavzel za ustanovitev univerze 
v Trstu in ne v Ljubljani: Trst je torišče večjih narodnih in političnih strank, 
mesto, kjer se dotikajo različni evropejski narodi po svojih najbolj podjetnih, t.j. 
energetično razvitih zastopnikih. Socialno življenje v Trstu nosi vsled tega na sebi 
značaj prostosti, v naravnem nasprotju z življenjem v Ljubljani, ki je poleg bis-
tvenega razvoja v zadnjem stoletju le še malomestno in nosi na sebi značaj prisil-
jenosti in neresničnosti (Tuma, 1905 v Marušič, B., 1997, 39).

Tržaško univerzitetno vprašanje se je obudilo kar nekajkrat, vsakič ob po-
budah, da se ustanovi italijanska univerza v Trstu. Leta 1912 je Knaflič napisal 
Spomenico slovenski javnosti3, v kateri v imenu tržaških Slovencev pravi: Slo-
venci soglasno in nujno zahtevamo slovensko pravno-trgovinsko fakulteto v Trstu 
sočasno z laško fakulteto, ki se brez junktima s to našo ne sme realizirati! (Knaflič, 
1912, 37). Po omenjeni spomenici se je leta 1914 slovenska javnost uprla z 
zahtevo po slovenskem vseučilišču v Trstu in italijanski in slovenski študen-
tje so se spopadli na tržaški trgovski šoli Revoltella (Marušič, B., 1997). Ob 
začetku prve svetovne vojne so prizadevanja za ustanovitev take ali drugačne 
univerze v Trstu usahnila. 

Potrebe po visokošolskem izobraževanju primorskega prebivalstva sta v ob-
dobju med obema vojnama in pred ustanovitvijo Univerze v Ljubljani (1919) 
zadovoljevali predvsem univerzi v Trstu, ki je bila ustanovljena 1924. leta, in 
Padovi, slovenski izobraženci iz Istre in Primorske pa so študirali tudi v Pra-
gi, na Dunaju in v Budimpešti. Prav zanimiva pa je zgodovina ustanavljanja 
ljubljanske univerze, ki je pomembna za razumevanje kasnejšega dogajanja ob 
ustanovitvi Univerze na Primorskem. Slovenska novejša zgodovina 1848–1992 
(Borak, Fischer, 2006) v poglavju Vprašanja ljubljanske univerze (Dolenc, 

3 Knaflič, Vladimir (1912): Vseučilišče v Trst! Spomenica slovenski javnosti. Gorica: Goriška tiskarna A. 
Gabršček. 
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2006, 285–287) izpostavi dejstva, ki so na las podobna tistim, ki so ovirala 
razvoj Univerze na Primorskem.

V letu 1919, po sedemdesetih letih prizadevanj za nastanek ljubljanske uni-
verze, so slovenski katoliški politiki izrabili ugodne razmere in ustanovili Uni-
verzo v Ljubljani. Najmočnejša stranka v tedaj skupni državi Srbov, Hrvatov 
in Slovencev pa ni podpirala njenega nastanka in investiranja v novo univerzo. 
Posledice politične spornosti njenega delovanja so bile nenehne denarne težave in po-
navljajoče se grožnje z ukinitvijo posameznih fakultet ali oddelkov, ki so se navadno 
pojavile ob vsakoletnem oblikovanju državnega proračuna. V primerjavi z beograjsko 
in zagrebško univerzo je bila ljubljanska večkrat prikrajšana tudi pri delitvi investi-
cijskega denarja … (Dolenc, 2006, 286). Po oblikovanju r-r jugoslovanske vlade 
(Radikali-Radič) in potem ko je Stjepan Radič postal minister za prosveto, je ta 
decembra 1925 v svojem govoru na shodu Samostojne kmetijske stranke v Ljub-
ljani javno izjavil namero o zaprtju fakultet ali celo ljubljanske univerze v celoti, 
kar je dvignilo val ogorčenja v državi in vzbudilo močan čut solidarnosti ostalih 
visokošolskih ustanov (Dolenc v Borak, 2006, 286). V bran ljubljanski univerzi 
so se postavile tudi politične stranke in organizacije vseh ideoloških opredelitev. 
Radič je zaradi protestov začel umikati svoja stališča in je konec leta 1925 pri-
pravil zakon o univerzah, ki je temeljil na obstoječem stanju. Do leta 1927 se je 
ljubljanska univerza utrdila kot simbol slovenskih kulturnih pridobitev. Pasiven 
odnos do te ustanove ali celo podpora njeni okrnitvi bi bila od sredine dvajsetih let 
za vsako politično stranko v Sloveniji velika napaka (Dolenc v Borak, prav tam). 

Po osvoboditvi leta 1945, ko je Koper postal politično, upravno, kulturno in 
gospodarsko središče jugoslovanske cone Svobodnega tržaškega ozemlja (sto), 
je začelo mesto doživljati velike narodnostne in družbene spremembe. Zaradi 
spremenjene narodnostne sestave in razvojnih potreb širšega zaledja se je novim 
razmeram prilagodil tudi vzgojno-izobraževalni sistem. Oblikovanje modela 
šolstva na dvojezičnem območju je naletelo na mnoge zgodovinsko zaznamo-
vane ostaline. Dogajanja na začetku tega procesa izredno slikovito pred stavlja 
Fulvio Tomizza v svojem prologu romana Zlo prihaja s severa – čeprav  s kancem 
pisateljske svobode, vendar z na zgodovinskih dejstvih zasnovanim pisanjem in 
opisom dogajanja pred velikim izseljevanjem italijanskega prebivastva po pa-
riški mirovni pogodbi 1947, imenovanim tudi Esodo istriano. (Tomizza, 1984, 
7–63). Ob italijanskih izobraževalnih usta novah je bila ob koncu oktobra 1945 
ustanovljena slovenska gimnazija, novembra istega leta osnovna šola, leta 1946 
pa je sprejel prve gojence tudi Dijaški dom Koper.

Po letu 1954, ko se je po Londonskem memorandumu nekdanja cona B 
Sto priključila k Sloveniji, so potrebe po strokovnih kadrih hitro naraščale, 
zato sta bili ustanovljeni Srednja ekonomska šola in Industrijsko-kovinarska 
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šola, ki sta se kasneje preimenovali v Srednjo ekonomsko in družboslovno 
šolo in Srednjo kovinarsko in prometno šolo Koper. 

Dobra povojna leta 

Sedemdeseta leta 20. stoletja so bila ugodna za razvoj visokega šolstva (usta-
novitev Univerze v Mariboru in oddelkov Pedagoške akademije v Kopru in 
Novi Gorici), kajti Kavčičev4 policentrizem je spodbujal lokalni razvoj. Med 
posameznimi obdobji pa so tudi faze stagnacije, v katerih se pobude za zagota-
vljanje intelektualne rasti umirijo. Nove pritiske na šolsko politiko občutimo 
v poznih sedemdesetih oz. v osemdesetih letih. V šolskem letu 1974–75 je v 
Kopru zaživel tudi višješolski študij strojništva, ki pa je kljub potrebam po 
strojniškem kadru na obalnem območju kasneje zamrl. 

V tem obdobju je bila potreba po visokošolskem izobraževanju še vedno 
povezana s posameznimi oblikami dislociranega študija, ki ga je na Primor-
skem ponujala Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani. Vendar to dejstvo ni 
zaustavilo prizadevanj primorskih intelektualcev, da dobijo svoje visokošolsko 
središče. Med drugimi Miro Kocjan, koprski župan (1967–1974), omenja več 
zanimivih pobud in podpore nastajanju intelektualnega središča v Istri.5 

Kocjan omenja več pogovorov z Marcellom Spaccinijem (župan Trsta 
1967–1977), ki jih je imel v času svojega županovanja. Teme mesečnih sre-
čanj obeh županov so bile različne, predvsem pa je šlo za razvoj Luke, Pri-
morja in podobno. Kocjan se spominja nekaterih izjav Spaccinija: Menim, 
da bo potrebno utrditi sodelovanje med Koprom in Trstom. Zgodovinsko je ne-
sprejemljivo, da po izginotju cone A in cone B ostaneta mesti vsako po svoje; 
potrebno bo marsikaj skupaj narediti, kot na primer: skupna uporaba prostorov 
starega pristanišča Trst, urediti bo potrebno promet med Koprom in Trstom, 
utrditev visokega šolstva, ipd. (po spominu 20116). Spaccini je sicer govoril 
o tržaški univerzi, vendar je bil ne glede na kakovost te univerze prepričan, 
da bi bilo tudi cono B potrebno utrditi z neko izobraževalno ustanovo. 
Bolje bi bilo vanjo umestiti predvsem tehnične študije. Z razvojem Luke in 
gospodarstva, je menil Spaccini, bo ostal Koper brez intelektualnega jedra. 
Sodelovanje med obema županoma je pomenilo zgodovinski premik, ven-
dar konkretnih skupnih akcij ni bilo. 

4 Stane Kavčič, predsednik slovenskega izvršnega sveta t. i. slovenske republiške vlade (1967–1972).
5 Kocjan, Miro: strukturiran intervju, avtorizacija 4. 1. 2011.
6 Kocjan, Miro, 2011, prav tam.
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V razgovoru s predsednikom izvršnega sveta Stanetom Kavčičem je na 
vprašanje Mira Kocjana o potrebi po tretjem izobraževalnem središču Kavčič 
menil, da sta v Sloveniji že dve univerzi in bi bilo zelo težko na hitro usta-
noviti novo visokošolsko središče. Govorilo se je o možnosti takega središča  
v Kopru ali Novi Gorici. Tomaž Bizajl, sekretar za šolstvo v Kavčičevi vladi, je 
podpiral in spodbujal razmišljanja v tej smeri. Glede na zgodovinska dejstva je 
Kavčič soglašal, da bi bilo za Primorsko dobro, da dobi univerzo. S podporo 
Kopru pri tem pa bi predsednik izvršnega sveta imel težave z Goričani, ki so 
tudi gojili zamisel o univerzi v Novi Gorici. Jožko Štrukelj, tedaj Kavčičev 
tesni sodelavec, je s to pobudo nadaljeval vse do leta 1994, ko je z ustanovitvi-
jo Foruma za Goriško s sedežem v Novi Gorici ustanovitev goriške univerze 
postala prednostna naloga goriških intelektualcev. 

Veliko je bilo pogovorov med Kocjanom in Spaccinijem, v katerih se je 
omen jala potreba po intelektualnem jedru na Primorskem. Spaccini je na 
primer omenjal princa Konrada Hohenlohe-Schillingsfürsta7, ki je že v času 
Avstro-ogrske monarhije podpiral slovensko zamejsko prebivalstvo. Slovence  

7 Konrad Hohenlohe-Schillingsfürst, kraljevi namestnik Trsta do leta 1913, kratek čas predsednik 
avstrijske vlade, zagovornik Slovanov.

slika 3: Kavčičeva 
vlada; Tomaž  
Bizajl stoji prvi  
desno. Osebni 
arhiv. 
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je rdeči princ8 cenil kot obrtnike in ribiče, vendar je bilo po njegovem mnen-
ju potrebno slovensko prebivalstvo Trsta izobraziti in s tem dvigniti njegovo 
intelektualno raven.

Miro Kocjan je o dvigu intelektualne ravni Primorcev pogosto razpravljal 
tudi s Petrom Martincem9, ki je podpiral razvoj humanistične misli na Pri-
morskem. Predsednik zvezne države, federativne Jugoslavije, Josip Broz Tito, 
je ob svojih poteh mimo Kopra imel kratke postanke v Žusterni. Miro Kocjan 
se mu je kot župan po navadi pridružil. Nekoč je Tito vprašal Kocjana, kako 
daleč je Trst. Na podatek, da je med mestoma le 20 km razdalje, je pripomnil, 
da prostorska bližina terja sodelovanje. Ob omembi, da bi lahko sodelovali na 
ravni visokošolskega izobraževanja, se mu je ta zamisel zdela zanimiva. 

Ob vseh razgovorih pa se je zamisel, da bi nastala tretja slovenska univerza 
na Primorskem, zdela tedaj še neuresničljiva. Težnja po unitarizmu iz časov 
nastajanja ljubljanske univerze, ki naj bi se tedaj po predlogu zakonodaje iz 
leta 1921 udejanjil v eni (beograjski) univerzi z dislociranimi enotami po dr-
žavi Jugoslaviji, se je celo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pojavila tudi 
v primeru ustanavljanja primorskih visokošolskih in raziskovalnih zavodov. 
Leta 1994 so se ob ustanavljanju Znanstveno-raziskovalnega središča Repub-
like Slovenije, Koper, kovnice strategij za novo univerzo, nekateri vplivni ljub-
ljanski univerzitetniki močno trudili, da bi namesto samostojnega raziskoval-
nega zavoda ustanovili dislocirano enoto Znanstvenega inštituta Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani. Vztrajnost primorskih izobražencev in široka 
akcija v znanstvenih in poslanskih krogih sta to težnjo zavrgla. Od oblasti 
dirigiran unitarizem ob ustanavljanju ljubljanske univerze je v primeru pri-
morske univerze zamenjala težnja slovenske oblasti po privatizaciji visokega 
šolstva pod krinko regionalizacije. V tem scenariju pa so bila prizadevanja, 
da Primorska dobi javno univerzo, ki naj bi jo ustanovila država, moteč ele-
ment. V sedemdesetih letih se je Obalna skupnost začela temeljiteje ukvarjati 
z ustanavljanjem višjih in visokih šol na Obali in zadolžila Alda Černigoja  
v analitični službi, da v ta namen vzpostavi delovanje posebne skupine stro-
kovnjakov. Poleg tega je podporo dejavnosti za vzpostavitev visokega šolstva 
na Primorskem pomenilo tudi dejstvo, da je vodenje Sekretariata za prosveto 
in kulturo v Kavčičevi vladi 1972. prevzel Primorec Tomaž Bizajl, ki je pod-
piral ta proces. Kljub temu je bilo potrebno strniti strokovne moči in utrditi 

8 “Roter Prinz”, Ősterreich lexikon (1/25), http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.h/h780412.htm,  
16. 8. 2012.
9 Martinc Peter (1899–1978), Kosovelov prijatelj, pedagog in prevajalec, soustanovitelj slovenskega 
srednjega šolstva na Primorskem po drugi svetovni vojni. Osebnosti. Veliki slovenski biografski leksi-
kon. Mladinska knjiga, 2008, 674.
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politično voljo za ta pomemben projekt, saj je Resolucija o dolgoročnem razvoju 
Socialistične republike Slovenije do leta 1985 predvidevala delovanje le dveh 
univerz (Bizajl, 2009, 114). Proti sleherni državni politiki, ki s pogledom iz 
centra v geografskem in strateško pomembnem obrobju Slovenije ni videla 
svoje lastne usode, je sredi osemdesetih let pesnik in domoljub Ciril Zlobec 
zapisal: 

Naš geopolitični položaj je očitno tak, da v modernem svetu moramo, če se 
hočemo ohraniti kot narod, živeti odprto in hkrati strnjeno v sebi, kajti za nas sta 
enako smrtni tako zakrnelost kot razpršenost. Biti moramo odprto jedro! (Zlobec, 
1986, v 2011, 3) 
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v izije in dejanja:  
  razhajanja in zbliževanja

Sedaj gre zares

Slovenija naj bi spričo svojega teritorialnega obsega ne potrebovala več 
kot dve univerzitetni središči, kar je bilo tudi izpostavljeno v Reso-

luciji o dolgoročnem razvoju sr Slovenije do leta 1985. Poleg tega naj bi 
v duhu policentričnega razvoja razvijali posamezne oblike visokošolskega 
študija tudi v drugih središčih. Vse večja gospodarska razvitost občin Koper, 
Izola, Piran je zahtevala od lokalne politike na Obali, da je začela hitreje 
razvijati šolsko mrežo srednjih, višjih in visokih šol (Bizajl, 1972). Bizajl v 
svojem prispevku v reviji Obala citira tudi osnovne smernice dolgoročnega 
razvoja obalnega območja, sprejete na Obalnem svetu sredi leta 1970. Do-
kumentom so sledila tudi stvarna prizadevanja, saj je Obalni svet Komisiji 
za razvoj in koordinacijo višjega in visokega šolstva predal nalogo, da do 1. 
julija 1972 izoblikuje akcijski program za to področje. Vsako odlašanje reše-
vanja tega pomembnega vprašanja pomeni resno ogroziti nadaljnji predvideni 
napredek, ki je tesno povezan z vsemi komparativnimi prednostmi tega območja 
(Bizajl, 1972, v Bizajl, 2009, 191). Pri tem avtor posebej izpostavlja obvez-
nost do mladih generacij in razvoj študijskih smeri, ki so tesno povezane s 
pomorskim značajem obalnega območja (pomorstvo, ekonomija, turizem). 

Ob tej inačici “pričakovane” regionalizacije ob pretežni centralizaciji viso-
kega šolstva pa se je v praksi uveljavljala in obveljala njena “mehka” varian-
ta, saj sta se v zahodni Sloveniji razvila dva pomembnejša regionalna centra, 
Koper in Nova Gorica, ki sta v sicer v medsebojnem tekmovalnem odno-
su združeno kljubovala Ljubljani in Mariboru. Goriško in južno Primorsko 
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označujejo sorodnosti, ki so oblikovale njun razvoj – zahodna Slovenija je bila 
tradicionalno odprta na zahod oziroma na urbana središča, ki jih je meja ob 
koncu druge svetovne vojne odrezala od dobršnega dela njihovega zaledja. Na 
ta način sta se v grobem oblikovali dve različni enoti, in sicer bolj periferno in 
redkeje poseljeno severnoprimorsko območje ter bolj urbanizirano južnopri-
morsko območje. Obmejni pas zahodne Slovenije se je v šestdesetih letih 20. 
stoletja začel intenzivneje vključevati v čezmejne izmenjave. 

Začetek poti do visokega šolstva v slovenski Istri po drugi svetovni vojni sega 
v šestdeseta leta, ko je bila ustanovljena Višja pomorska šola Piran. Ta je nasta-
la na tradiciji šolanja slovenskih pomorščakov v preteklosti v različnih oblikah 
in v različnih obdobjih: od habsburške srednje šole za matematiko in navtiko, 
ustanovljene 1754 v Trstu (Scuola di matematica e nautica Trieste), in Akademije 
za trgovino in navtiko, ustanovljene tudi v Trstu 1817, do Slovenske pomorske 
trgovske akademije, ustanovljene 1947 v Kopru. Ta se je 1949 preselila v Piran. 
V programu šole so bili predvideni trije odseki: navtični, strojni in ladjedelski. 
Razvoj tehnologij v pomorstvu in prometu je spodbudil nadaljnje šolanje po-
morščakov in po vzoru drugih pomorskih šol (Split, Dubrovnik, Kotor) je tudi 
piranska šola pripravila višješolski program pomorstva. Ljudska skupščina rs 
je 24. junija 1960 sprejela zakon o ustanovitvi Višje pomorske šole Piran. Red-
ni višješolski študij je potekal prvo leto na daljavo, na ladjah v dopisni obliki,  
v drugem letniku pa se je izvajal na šoli. Leta 1962 sta se srednja pomorska in 
višja pomorska šola preselili v nove prostore v Portorož. Iz leta v leto se je šola 
posodabljala, dobivala nove kabinete in laboratorije in postajala tehnično in 
didaktično vedno sodobnejša višja šola (Twrdy et al., 2010). S širjenjem študij-
ske ponudbe in kapacitet se višja pomorska šola leta 1986 preimenuje v Višjo 
pomorsko in prometno šolo in leta 1992 v Visoko pomorsko in prometno šolo. 
27. decembra 1995 pa Državni zbor rs sprejme odlok o preoblikovanju visoke 
šole v Fakulteto za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani. Svet za visoko 
šolstvo leto kasneje da soglasje k prvim magistrskim in doktorskim študijskim 
programom fakultete. V času rasti in delovanja je nekdanja višja šola prerasla 
v univerzitetno ustanovo, ki se poleg visokošolskega izobraževanja na področju 
pomorstva in prometa z znanjem in raziskovalnimi dosežki vključuje v med-
narodne raziskovalne programe in projekte ter sodeluje s podjetji in drugimi 
partnerji pri razvoju pomorstva v srednji in jugovzhodni Evropi.

V začetku sedemdesetih let je usmeritev k policentrizmu tudi sicer dala prve 
rezultate. Kot smo že zapisali, sta 1972 nastala dislocirana oddelka Pedagoške 
akademije v Novi Gorici in Novem mestu, 1974 pa v Kopru. V Mariboru se je 
Združenje visokošolskih zavodov intenzivno pripravljalo na ustanovitev univerze, 
ki je bila tudi ustanovljena 1975. leta. Istega leta je Ljudska republika Slovenija 
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dobila tudi nov visokošolski zakon, katerega botra je bila Aleksandra Kornhauser. 
S tem zakonom so članice univerze poleg fakultet postale tudi akademije in višje 
šole. Po mnenju nekaterih je s tem univerza izgubila notranjo homogenost (Bi-
zajl, 2009). Zakon so pozdravili v Mariboru, saj jim je bila s tako organiziranostjo 
odprta pot do ustanovitve univerze, pa tudi v Portorožu, saj je 1975. leta Univerza 
v Ljubljani pod svoje okrilje sprejela tedaj Višjo pomorsko šolo. 

Vendar prizadevanja za postavitev primorskega izobraževanja na področju 
pomorstva na višji stopnji niso bila osamljena. Skoraj v istih letih si je Društvo 
medicinskih sester prizadevalo za odprtje dislociranega oddelka Višje zdravstve-
ne šole Univerze v Ljubljani v Valdoltri.10 Strokovna javnost (učitelji in vodstvo 
Višje zdravstvene šole v Ljubljani) je pokazala naklonjenost ustanovitvi dislo-
ciranega oddelka, z anketnim vprašalnikom so pridobili podporo 150 zdrav-
stvenih delavcev. Motor teh prizadevanj je predstavljala Majda Ban, glavna 
sestra bolnišnice Valdoltra (1965–1974). Bila je članica razširjenega kolegija 
Inštituta za varovanje zdravja, delala je v komisijah na področju zdravstva in 
poznala pomanjkljivosti v znanju in praksi zdravstvenih delavcev. Pobudo k po-
stavitvi višješolskega zdravstva je podprla Obalna konferenca Socialistične zveze 
delovnega ljudstva (szdl) in ustanovila delovno skupino, katere gonilna sila je 
bila Majda Ban. Zanimivo je na primer, da so se kandidati za vpis izrekli, da 
so šolanje pripravljeni kriti iz lastnih sredstev.11 Glede na rezultate sprejemnega 
izpita (40 kandidatov) je bila ustanovitev oddelka Višje medicinske šole Uni-
verze v Ljubljani na Primorskem upravičena. Podpora srednje šole v Piranu, ki 
je ponudila sedež dislociranemu oddelku, in Bolnišnice Valdoltra, kjer so tekla 
predavanja, je bila bistvena. Praksa se je izvajala v obalnih zdravstvenih zavo-
dih in v Ljubljani (onkologija, ginekologija). Zaprt vpis za regijo je bil izveden 
šele 1990/91. Študij je trajal tri leta, diplome Višje zdravstvene šole Univerze  
v Ljubljani so bile podeljene 11. aprila 1997. 

Zaradi vse večjih potreb po strokovnjakih z višjo izobrazbo na področju 
strojništva je 1976 Fakulteta za strojništvo Ljubljana ustanovila oddelek za 
izredni študij, ki je organiziral dislociran študij strojništva po Sloveniji. Na 
območju Primorske je bilo pomembno izobraževalno središče v Postojni, kjer 
je leta 1981 Gimnazija Postojna poleg dislociranih programov lesarstva in 
ekonomije izvajala tudi program strojništva. Ti zametki so kasneje prerasli  
v Šolski center Postojna, ki je izobraževal za nadaljnji študij in za poklic.

Tudi srednja tehniška šola v Kopru, tedaj imenovana Industrijsko kovinarska 
šola Koper, je od leta 1960 skupaj z gospodarstvom in fakulteto za strojništvo 

10 Majda Ban: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. 
Strukturirani vprašalnik, 2. 9. 2010.
11 Zapisniki sej Sveta za zdravstvo pri Obalni konferenci Koper 19. 4., 26. 5., 14. 6. in 20. 6. 1988.
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iz Ljubljane izvajala višješolski študij strojništva ob delu (Kalin, 2010, 330).  
V študijskem letu 1969/70 je fakulteta na svojih dislociranih enotah poleg višje-
šolskega študija ponudila tudi visokošolski študij strojništva. Najdlje, kar 16 let 
(1974/75–1990/91), se je ta študij izvajal v Kopru (Kalin, 2010, 348).

 Če se povrnemo k dogodkom v kronološkem redu, ugotovimo, da je 
1962 tudi Obalna konferenca szdl sprejela sklep, da se začne s pripravami 
za ustanavljanje novih višjih in visokih šol na Obali. To nalogo je kasneje 
prevzela Skupnost obalnih občin (soo). Analitično službo na soo je 1973 
prevzel Aldo Černigoj. Na osnovi dokumentov in statističnih podatkov je 
Černigoj pripravljal različne analize o potrebah po strokovnih delavcih, na 
osnovi katerih sta Pedagoška akademija in Fakulteta za strojništvo Univerze 
v Ljubljani načrtovali ustanovitev oddelkov za ti dve študijski smeri v Kop-
ru.12 Pri ustanavljanju oddelka Pedagoške akademije je sodeloval tudi Vlado 
Rotar, tedaj predstojnik koprske enote Zavoda za šolstvo. Nastajale pa so 
tudi pobude za ustanovitev dislociranega oddelka višje komercialne šole iz 
Maribora in prava Pravne fakultete iz Ljubljane. Uresničitev teh načrtov so 
ovirale predvsem finančne težave, saj je bilo treba pokrivati materialne stroš-
ke dislociranih enot iz občinskih sredstev. 1974 je bila pri soo ustanovljena 
Komisija za razvoj srednjega in visokega šolstva, ki jo je vodil Tomaž Bizajl. 
Potrebno je bilo utrditi delovanje koprskega oddelka Pedagoške akademije 
v Ljubljani, ki ji je grozila ukinitev po nekaj letih delovanja. 1975. leta 
je Inštitut za regionalno ekonomiko in socialni razvoj izdelal zasnovo in 
strategijo razvoja do 1985, ki sta v zaključnem poglavju predstavili analizo 
delovanja in razvoja visokih šol.13

Leta 1978 se je po nekaj letih premora na soo vrnil Aldo Černigoj in 
na daljeval delo koordinatorja na področju višjega in visokega šolstva vse do 
1993, ko je bila soo ukinjena. Tedaj se je le z veliko truda ohranil koprski 
oddelek Pedagoške akademije v Ljubljani. Obstoj oddelka so utemeljevali ne-
kateri specifični programi, kot na primer program za usposabljanje učiteljev 
za potrebe šol z italijanskim jezikom, ki ga je v ta namen s podporo Obalne 
skupnosti Italijanov zasnovala Lucija Čok. 

Na soo je bila 1992 ustanovljena delovna skupina za pripravo strokovnih 
gradiv za nadaljnji razvoj visokošolskega izobraževanja.14 Komisija je zasno-
vala  svoje delo na dveh dokumentih: študija Dragana Marušiča Obala ni več 
12 Zapis k strukturiranemu intervjuju, Aldo Černigoj, 17. 6. 2010
13 Kržičnik, E., in Majcen, N. (1975): Koncepcija in strategija razvoja do leta 1985. Skupščina Obalne 
skupnosti Koper. V Krnel Umek, Duša, 2004.
14 Skupščina skupnosti obalnih občin: Ugotovitve, stališča in sklepi. 23. 7. 1992. Člani delovne sku-
pine: Duša Krnel Umek, Dragan Marušič, Rudi Kocjančič, Alenka Malej, Bogdan Valentin, Danijel 
Božič, Lucija Čok, Luciano Monica in Aldo Černigoj. 
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provinca (1991)15 in projektna naloga Razvoj visokega šolstva na Obali (1992).16 
Koordiniranje posameznih sklopov projektne naloge, katere organizacijske in 
finančne posle je prevzela Visoka prometna šola Piran, je bilo zaupano članom 
skupine in sodelavcem, strokovnjakom različnih področij. Naloga se je delila 
na več projektnih sklopov: Kampus univerza, Matematika in računalništvo, 
Humanistika in družboslovje, Gostinstvo in turizem, Nadaljnji razvoj Viso-
ke prometne in pomorske šole, Drugi možni programi visokega šolstva in 
Prostorski vidiki visokošolskega središča na Obali. Projekt naj bi trajal dve 
leti, sredstva v višini štirih milijonov tolarjev, to je polovico vseh sredstev, naj 
bi prispevala soo. Projekt pa ni dobil finančne podpore občin, čeprav je bil 
tedanji minister za znanost Peter Tancig pripravljen prisluhniti predlogom in 
podpreti projekt (Krnel Umek, 2004, 14).

Študija Dragana Marušiča med drugim poudarja, da je kulturno izročilo 
obmorskega prostora osnova za oblikovanje visokošolskih programov. Ti naj 
bi poleg obstoječih (pomorstvo in promet, hotelirstvo in turizem ter visoko-
šolski pedagoški študij) ponujali še programe računalništva, uporabne mate-
matike in prevajalstva. Pokazala se je tudi potreba po programih humanistike 
(etnološke in lingvistične vsebine), kmetijstva, turizma, prometa in zvez. Od-
prta univerza naj bi bila organizirana v oddelkih za naravoslovje, humanistiko 
in družboslovje, metaznanosti, umetnosti in svobodne dejavnosti. Tedaj je 
Marušič utemeljil potrebo po več univerzah v Sloveniji in potrebo po univerzi 
v slovenski Istri. 

Dodatni spodbudi k prizadevanjem za nastanek univerze sta dve nameri, 
podpisani s strani pomembnih ustanov in vidnih posameznikov iz kultur-
nega, političnega in gospodarskega sveta v slovenski Istri in Sloveniji. Pismo 
o namerah za ustanovitev visokošolskega središča na Slovenski obali, ki so ga 
30. marca 1993 podpisali predsednik Milan Kučan, župani obalnih občin, 
predsednik obalne skupščine in predstavniki primorskega gospodarstva, ter 
zgoščeno dogajanje strokovnih skupin in posameznikov ter civilne družbe 
na sploh v prid ustanovitvi univerze so spodbudili tudi državne veljake, da 
so 20. novembra 1995 podpisali Pismo o namerah za zagotavljanje pogojev 
razvoja visokega šolstva v občinah Izola, Koper in Piran. Med podpisniki so bili 
predstavniki obalnih občin in gospodarstva ter tedanji minister za šolstvo, 
Slavko Gaber.

15 Marušič, Dragan: Obala ni več provinca – ali zakaj potrebujemo v Sloveniji novo univerzo.  
Ekspertiza. Skupnost obalnih občin (1991).
16 Razvoj visokega šolstva na Obali, razvojni projekt, Skupnost obalnih občin, december 1992.
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Več poti do univerze 

Dogovarjanja o tem, kako in kdaj ustanoviti univerzo, so se vlekla od sredine 
sedemdesetih do začetka devetdesetih let, kar sicer v primerjavi z zgodovin-
skim podatkom o prvi zamisli o ustanovitvi univerze na Primorskem ni dol-
ga doba. O prizadevanjih tržaških izobražencev, da to primorsko mesto dobi 
slovensko univerzo, in o spomenici slovenski javnosti smo pisali že v prvem 
poglavju. Zgodovina je bila tudi sicer močan zavetnik okrepljenih prizadevanj 
za nastanek univerze na Primorskem. Nanjo so se sklicevali tudi izobraženci, 
ki so se 1. februarja 1995 v Ankaranu združili v Akademsko društvo za uni-
verzo zahodne Slovenije. 55 ustanovnih članov, izobražencev vseh področij, 
predvsem visokošolskih učiteljev, je predstavljalo deset predstavnikov, ki so 
na Upravni enoti Koper s svojimi overjenimi podpisi 9. februarja 1995 vpisali 
društvo v register.17 Društvo je imelo svoj statut, organi društva so bili: izvršni 
odbor v Kopru in Novi Gorici, nadzorni odbor in senat društva. Predsednik 
društva je bil Stojan Plesničar, zakladnik Oton Lahajnar, tajnik pa Gorazd 
17 Seznam ustanovitvenih članov Akademskega društva za univerzo zahodne Slovenije. Arhiv društva.

slika 4:  
Predsednik Kučan 
in podporniki uni-
verze ob podpisu 
pisma o nameri, 
30. 3. 1993.    
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Drevenšek. Društvo je bilo izredno dejavno: sestajali so se z župani, predsed-
nikom državnega zbora, s primorskimi poslanci v državnem zboru, z vladnimi 
ministri, s številnimi direktorji podjetij, s predstavniki izobraževalnih institu-
cij v Sloveniji in zamejstvu, predstavniki študentov in univerzitetnimi pro-
fesorji. Prejeli so podporo politične, strokovne in širše javnosti, tudi pomoč  
v obliki manjših donacij – podporo številnih direktorjev primorskih podjetij, 
ki so bili pripravljeni prispevati sredstva v sklad konzorcija podjetij, s katerim 
naj bi financirali aktivnosti v procesu ustanavljanja primorske univerze. Izra-
žena je bila tudi pripravljenost programskega in drugega strokovnega sodelo-
vanja slovenskih univerzitetnih profesorjev v Sloveniji in v tujini ter izobra-
ževalnih ustanov (Lahajnar, 2011).18 Društvo si je prizadevalo za takojšnjo 
ustanovitev univerze, ali najkasneje v dveh ali treh letih. Ustanovitev univerze 
v čim krajšem času so utemeljevali tudi z dejstvom, da je Univerza v Ljubljani 
ob svoji ustanovitvi imela le 9 profesorjev. 

Razhajanja tedaj prodirajočih vizij, kako do univerze, so bila predvsem  
v različnem videnju časa in potenciala za ustanovitev univerze. Razlika med 
prvo vizijo, ki je nastajala s podporo lokalnih oblasti in je želela postaviti z 
visokošolskim središčem odskočno desko do univerze, in drugo, društveno vi-
zijo, ki je želela s premočrtno potjo do univerze in ne preko skupnosti visokih 
šol, ni bila le v poimenovanju univerze, temveč v dilemi o njeni naravi. Te-
danji koprski župan Aurelio Juri je podpiral usmerjenost univerze v lokalno 
specifiko dvojezičnega okolja, v katerem naj bi univerza delovala (Delo, 8. 3. 
1995). Člani društva so tej zasnovi ugovarjali. Dragan Marušič, ki je kot član 
izvršnega odbora akademskega društva podpiral zamisel o univerzi, jo je vi-
del kot vseslovensko in mednarodno središče z uporabo angleškega jezika pri 
izvajanju univerzitetnih študijskih programov (Delo, 29. 3. 1995). Zanj je bila 
tedaj uresničljiva samo kampus univerza zunaj mesta, anglosaksonskega zna-
čaja, na kateri naj bi se uveljavil kreditni študij (Marušič, 1996).19 Imela naj bi 
dva kampusa, enega v Kopru in enega v Novi Gorici. Za začetek si je Marušič 
zamislil manjšo univerzo s tisoč ali dva tisoč študenti, notranja struktura or-
ganiziranosti naj bi bila oddelčna, njen status (javna ali zasebna univerza) pa 
bi določali dosegljivi viri (državni proračun ali denarni sklad). Mesto v med-
narodnem prostoru bi si univerza pridobila z gostujočimi profesorji iz tujine 
in izmenjavo študentov med univerzami. Sistem študija naj bi opredeljeva-
li: kreditno vrednotenje dosežkov, delitev med splošno in specialno diplomo, 

18 Lahajnar, Oton: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru.  
Strukturirani vprašalnik, 13. 2. 2011.
19 Zapisnik konstitutivne seje senata Akademskega društva za univerzo zahodne Slovenije, 
Kobjeglava na Krasu, 28. 6. 1996. 
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ločene faze v ritmu predavanja-izpiti-počitek in ločevanje med dodiplomsko in 
podiplomsko ravnjo študija. Slojevitost univerze naj bi se pokazala v razisko-
valni, izobraževalni dejavnosti in povezavi z okoljem. Nenehno intelektualno 
interakcijo med profesorji in študenti si je, po trditvi Marušiča, mogoče zamis-
liti le ob enotni lokaciji dejavnosti, to je kampusu, in ne ob razpršenosti po 
mestu delovanja (Marušič, D., 1997). Univerza po vzoru ameriških univerz, 
kot si jo je zamišljal Marušič, bi lahko nastala le po spremembi slovenske pod-
ročne zakonodaje. Vendar na Ministrstvu za šolstvo niso kazali pripravljenosti 
za spremembo zakonodaje, po ukinitvi soo leta 1993 pa so zamisel o hitrejšem 
razvoju visokega šolstva na Obali celo opustili.20

O tekmovalnosti in različni viziji modela pri ustanavljanju primorske uni-
verze je predsednik društva Stojan Plesničar zapisal svoje videnje: Ne preseneča 
raznovrstnost idej in zamisli ter s tem tudi dejavnosti. Prisoten je občutek nekakš-
nega neravnovesja, pa tudi pojavljanje kompetitivnosti. Čim se pri intelektualni 
in ustvarjalni dejavnosti pojavi poceni tekmovalno ozračje, potem najhitrejši ver-
jetno najbolj izgublja (Plesničar, 1997). 

Zanimiva so bila tudi razmišljanja o tem, kakšno naj bo poslanstvo univer ze, 
ki bi delovala na severozahodnem delu države. Ciril Zlobec je v svojem pisanju 
(1994)21 razmišljal: Petdeset let po osvoboditvi, ko smo prvikrat v svoji zgodovini 
prisiljeni razmišljati kot država, bi bil skrajni čas, da pritegnemo v samo srčiko 
slovenskega življenja tudi primorsko intelektualno komponento, ki sicer že dolgo 
obstaja, s premalo korenin v lastnem prostoru. Univerza je zmeraj bila žarišče, 
ljubljanska premalo žareča v primorski prostor. Primorstvo kot način življenja, kot 
mišljenje in natura je toliko specifično, da ima naravno pravico do svoje polne no-
tranje organiziranosti, do polnega razmaha, tako zaradi lastnega dobrega počutja 
kot zaradi koristi celote. In Slovenija si ne more privoščiti nobenega civilizacijskega 
obrobja, še zlasti pa ne na tako dinamični meji, kot je meja z Italijo!

Tako sta v resnici v primorskem prostoru nastajali dve smeri razvoja viso-
kega šolstva, ali bolje, prisotna so bila alternativna izhodišča za ustanavljanje 
univerze. Mnogi zastavljeni cilji in poslanstva bodoče univerze so bili sicer 
za obe smeri enaki ali vsaj podobni: z univerzo ohranjati doma intelektualni 
potencial, ki bo razvijal konkurenčnost primorskega gospodarstva, združiti 
primorski prostor pod okriljem ene univerze z dvema kampusoma, v Kopru 
in Novi Gorici, izkoristiti strateško lego obmejnega prostora in oblikovati so-
dobno univerzo, ki bi se razlikovala od ljubljanske ali mariborske. Še posebej 

20 Črnigoj, Aldo: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik, 
17. 6. 2010. 
21 Zlobec, Ciril, citira svoje pisanje, Ponikve, 19. 4. 1994, v članku Primorska univerza – glasujem 
zanjo! Odmevnik Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Sreda 26. 4. 1995, 4. 
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v poudarkih, da je izobraževanje temelječe na raziskovanju bodočnost tre-
tje univerze, sta obe viziji soglašali (Bufon, Čok, 1997). Prednost delovanja 
akademskega društva je bila predvsem v uigranosti in usklajenosti njegovih 
članov ter izrazite akademskosti. Med dvanajstimi člani senata društva je bilo 
šest rednih profesorjev,22 trije izredni profesorji ter dva docenta. Pomanjklji-
vosti društva so se kazale v načrtovanju postopkov, ki so bili v danem trenutku 
in usmerjenosti državne normativike neuresničljivi,23 in v pomanjkanju kon-
kretnih predlogov novih študijskih programov. 

Druga smer, ki je nastajala na lokalno-upravni ravni s podporo gospodar-
stva (predhodno opisana prizadevanja primorskih lokalnih oblasti in Skupnosti 
obalnih občin) ter znotraj nastajajočih samostojnih visokošolskih zavodov, ka-
terih podlage so nastajale v bolj ali manj formalnih skupinah, je delovala manj 
premočrtno. Poskušala je združiti več dejavnikov v prizadevanjih za skupni pri-
tisk na državno oblast in s tem prepričati stratege slovenskega visokošolskega 
prostora, da oblikujejo zakonske podlage za ustanovitve univerze. 

Zato so se v obeh smereh delovanja razlikovali tudi postopki ustanovitve 
univerze: Akademsko društvo je želelo postaviti bodisi javno bodisi zasebno 
univerzo na osnovi akreditiranih študijskih programov, ki bi jih pripravljale 
programske skupine v sodelovanju z učitelji ljubljanske univerze, iz zamejstva 
in iz tujine. Z zasebnimi visokošolskimi zavodi, ki so se ustanavljali v primor-
skem prostoru (Politehnika Nova Gorica, Znanstveno-raziskovalno središče 
rs Koper, Visoka šola za hotelirstvo in turizem Portorož, Visoka šola za mana-
gement Koper), so bili v društvu pripravljeni sodelovati na osnovi proste volje 
in konstruktivne udeležbe pri ustanavljanju univerze. Izhodišče za ustanovitev 
univerze bi bile po prvem predlogu tri fakultete (Lahajnar, 1994),24 po dru-
gem pa pet fakultet, ki bi pokrivale naslednja področja: 1) družboslovje, 2) 
naravoslovje, 3) tehnika, 4) jeziki in pravo, 5) interdisciplinarne vede. Glede 
na to, da zapisniki društva25 omenjajo koncesijo za delovanje in načrtujejo 
ustanovitev fundacije, je mogoče sklepati, da so njeni promotorji načrtovali 
zasebni visokošolski zavod, oziroma javno-zasebno partnerstvo ustanoviteljev. 
Zametek goriškega kampusa bi bila tedanja Fakulteta za znanosti o varstvu 

22 Jože Toporišič, Anuška Ferligoj, Dragan Marušič, Janez Justin, Boštjan Žekš, Stojan Plesničar.  
Zapisnik konstitutivne seje senata Akademskega društva za univerzo zahodne Slovenije, Kobjeglava  
na Krasu, 28. 6. 1996. Arhiv društva.
23 Projekt nove slovenske univerze. Marušič, D., in Drevenšek, G. (1995): Delovno gradivo  
Akademskega društva za univerzo zahodne Slovenije. Arhiv društva.
24 Kako bomo ustanovili Univerzo zahodne Slovenije. Delovno gradivo Akademskega društva za 
univerzo zahodne Slovenije. 29. 11. 1995.
25 Zapisniki sestankov Izvršnega odbora društva z dne 3. 4. 1996, 15. 4. 1996, 29. 5. 1996.  
Arhiv Akademskega društva za univerzo zahodne Slovenije.
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okolja (kasneje sestavni del Politehnike), ki bi s prehodom na univerzo kot 
fakulteta ustrezala zamisli o univerzi. V Kopru tedaj še ni bilo inštitucije, ki 
bi ustrezala konceptu univerze, kot si ga je zastavilo društvo, zato so v društvu 
eno od lokacij predvideli v kompleksu Adria Konvent, kjer je društvo imelo 
svoj sedež. V društvu sta bila izdelana program in osnovna prostorska doku-
mentacija za kampus v Ankaranu v prostorih turističnega kompleksa.26 Glede 
na nadaljnji razvoj dogodkov bi lahko bila prva koprska fakulteta Fakulteta za 
humanistične študije, saj sta tedaj zadolžena za koprski kampus (Danilo Zavr-
tanik in Boštjan Žekš) kasneje sodelovala pri njenem ustanavljanju.27 Načrtov 
društva Mestna občina Koper (mok), ki je bila lastnica turističnega komplek-
sa, ni podpirala. Lastninjenje Adrie Konvent je smatrala kot sovražni prevzem. 
Nadaljnja razhajanje načrtov med društvom in občinskimi oblastmi, šibka 
podpora gospodarstva in pomanjkanje operativne sile znotraj društva pri ures-
ničevanju načrtovalnih nalog so zavrli njegovo delovanje in postopoma so 
aktivnosti za ustanovitev univerze usihale. 

Pobudam soo za združevanje intelektualnih potencialov iz leta 1993 so tri 
obalne občine sledile in podpirale priprave za ustanovitev univerze. Po ukinitvi 
soo, kjer se je utrdila zamisel o visokošolskem središču, je prešel del nalog za 
nadaljnji razvoj visokega šolstva na Obali na koprsko občino, potlej pa na Vi-
sokošolsko središče, ki je bilo ustanovljeno 1995. leta. Zanimivo je vedeti, da 
so v Odboru za pripravo programskih in organizacijskih osnov za ustanovitev 
Visokošolskega središča sodelovali predstavniki obeh vizij modela univerze.28 
S postavitvijo Visokošolskega središča v Kopru (vsk) je nastala organizacijska 
struktura, ki je spodbujala, usmerjala in ustanavljala nove visokošolske usta-
nove. Visokošolsko središče v samem osrčju starega mesta Koper je postalo 
referenčni dejavnik pridobivanja informacij, urejanja potreb ter ponudba uslug 
novim vpisnim generacijam študentov. Usmerjeno raziskovanje in vsebina ra-
ziskovalnih programov pa sta bili nalogi Znanstveno-raziskovalnega središča v 
Kopru, ki ga je država ustanovila konec leta 1994 kot prvi javni raziskovalni 
zavod na Primorskem. V vlogi prenosnika metodoloških pristopov in znan-
stveno-raziskovalnih dognanj na univerzitetno raven je zrs Koper sodeloval  
z Visokošolskim središčem v Kopru pri organizaciji in uresničevanju podlag za 
nastanek in razvoj visokega šolstva na Primorskem. Država Slovenija je tedaj 

26 Lahajnar, Oton: Vizija 9. 1. 1996. Arhiv društva. 
27 Zapisnik konstitutivne seje senata Akademskega društva za univerzo zahodne Slovenije, Kobjeglava 
na Krasu, 28. 6. 1996. Arhiv društva.
28 Sklep občin Izola, Koper, Piran štev. 108-5/95 o imenovanju Odbora za pripravo programskih in 
organizacijskih osnov za ustanovitev Visokošolskega središča. 14. 2. 1995. Člani: Neven Brandt, Duša 
Krnel Umek, Dragan Marušič, Lucija Čok, Claudio Battelli, Anuška Ferligoj, Tomaž Pisanski, Stojan 
Plesničar, Marjan Tkalčič. 
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v svoj Nacionalni program visokega šolstva zapisala: Ob uspešnem nadaljnjem 
kadrovskem in prostorskem razvoju obalnega visokošolskega središča in ob kako-
vostnem delu sedanjih visokošolskih zavodov je tako zaradi razvojnih ciljev visoke-
ga šolstva kot zaradi skupnih nacionalnih interesov to območje potencialni prostor 
za ustanovitev tretje slovenske univerze (mšš, 1997, 33). 

Predsedniki upravnih odborov območnih zbornic gzs Koper, Nova Gorica 
in Postojna ter župani mestnih občin Koper, Nova Gorica in občine Postojna 
so 23. maja 1998 v Lipici podpisali pismo o namerah za podporo izvedbenemu 
projektu Univerza na Primorskem.29 Ta naj bi postavil strokovne podlage za 
sprejemanje organizacijskih, programskih, kadrovskih in prostorskih rešitev v 
procesu ustanavljanja univerze. Poleg stvarnih rešitev za krajše obdobje pa naj 
bi nosilci projektnih nalog izdelali tudi strategijo razvoja visokošolskega šolstva 
za tretje tisočletje. Spodbujali in vodili naj bi tudi aktivnosti, ki bi pripomogle 
k nastajanju ugodne strokovne, politične in družbene klime v prid ustanovitvi 
nove slovenske univerze. V ta namen je mok financirala razvojni projekt Koper 
2020, v katerem je kasneje Znanstveno-raziskovalno središče Koper pripravilo 
področje družbenih dejavnosti in predstavilo razvojne vizije tako visokošolske-
ga izobraževanja kot drugih primerjalnih prednosti obalnega območja v publi-
kaciji z istim naslovom (Čok et al., 1998).

V obdobju od 1981 do 1995 je bilo na ravni regije kot osnova za postavitev 
univerze opravljenih 77 raziskovalnih nalog, od tega v času od 1991 do 1994 
po 10 nalog letno. Dva projekta phare – sep Tempus 376730 na koprski enoti 
Pedagoške fakultete in tempus-s-jep-0780231 na Visoki gostinski in hotelirski 
šoli – sta spodbudila nastanek novih študijskih programov. 

Raziskovalno delo na Obali in Goriškem se je izvajalo razpršeno po različnih 
dislociranih enotah javnih raziskovalnih zavodov, v muzejih, arhivih in drugih 
kulturnih ustanovah. Večji projekt, ki je združil kulturne ustanove in raziskoval-
ce in je bil zasnovan interdisciplinarno ter je vključeval tudi mlajše raziskovalne 
sodelavce v znanstveno raziskovanje in publiciranje, je bil projekt Znanstve-
nega inštituta Filozofske fakultete v Ljubljani: Kultura narodnostno mešanega 
ozemlja slovenske Istre (Krnel Umek, 1993). Tudi ta projekt naj bi prispeval 
k prizadevanjem za ustanovitev primorske univerze. Leta 1992 so v elaboratu 
Duše Krnel Umek nastala tudi izhodišča za ustanovitev znanstvenega inštituta 
za humanistiko in družboslovje.32 Zgodovinsko društvo za južno Primorsko je 
29 Univerza na Primorskem, razvojni projekt. Visokošolsko središče v Kopru. Maj 1998. 
30 sep tempus-3767 (1992–1995): Učenje in poučevanje drugega in tujega jezika na predšolski stopnji 
in v osnovni šoli.
31 sep tempus-7802 (1994–1997), Center za izobraževanje in razvoj v turizmu, Portorož, d. o. o. 
32 Krnel Umek, Duša (1994): Inštitut za humanistične študije in družboslovne raziskave – ustanovitev 
in delovanje. Elaborat. Izvršni svet Skupnosti obalnih občin. 
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v istem času predložilo Izvršnemu svetu soo alternativni predlog za ustanovitev 
nacionalnega raziskovalnega inštituta v Kopru. Za lažje in bolj usklajeno delo-
vanje je društvo ustanovilo poseben Iniciativni odbor za ustanovitev inštituta 
pod vodstvom Avgusta Lešnika. Darko Darovec je v okviru priprav za ustanovi-
tev inštituta vodil in koordiniral delo v zvezi s prijavami projektov temeljnih in 
aplikativnih raziskav na razpis Ministrstva za znanost in tehnologijo rs ter ves 
čas zelo aktivno sodeloval pri usklajevalnih postopkih in oblikovanju koncepta, 
naziva in programa bodočega inštituta. Na 7. občnem zboru Zgodovinskega 
društva za južno Primorsko, ki je potekal 24. februarja 1994 v Kopru, so člani 
pod 2. točko dnevnega reda po razpravi sprejeli pobudo za ustanovitev Medna-
rodnega znanstvenega inštituta v Slovenski Istri (Gregorič, 1994).

V navzkrižju interesov je bilo treba poiskati kompromis, tako je bilo konec 
leta 1994 ustanovljeno Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Ustanovila 
ga je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti je prevzela 
Vlada rs, soustanoviteljici pa sta bili soo in Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti. 

Vizija raziskovalne univerze na Primorskem se je začela uresničevati. Znan-
stveno-raziskovalno središče v Kopru je že od samega začetka postalo inkubator 
mladih raziskovalcev za potrebe bodoče univerze. Mnogi izobraženci in nav-
dušenci iz vse Slovenije so tedaj načrtovali kampus univerzo, ki naj bi nastala 
z zakonom in s sredstvi države, pri financiranju pa naj bi sodelovali tudi spon-
zorji, donatorji in civilna iniciativa. Tuje univerze naj bi v skladu z obstoječo 
zakonodajo postopoma umestile svoje programe v obalni prostor, vsekakor pa 
je bilo sodelovanje gostujočih učiteljev tujih univerz ves čas prisotno. Razvoj 
visokega šolstva na Primorskem je torej že pred Bolonjskim procesom predvi-
deval kar nekaj sodobnih usmeritev, zamisli o njihovem uresničevanju pa so 
nastajale prezgodaj.

V letu 1999 je Slovenska znanstvena fundacija naročila ekspertizo o stališ-
čih akademske skupnosti v zvezi z nadaljnjim razvojem slovenskega visokega 
šolstva (Piciga, 1999). V ekspertizi so bile usmeritve razvoja tega področja v 
povezavi z vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo podprte z odgovori petin-
tridesetih univerzitetnih profesorjev iz Slovenije in tujine. V njej je bil tudi 
pregled visokega šolstva na Primorskem. Sodelujoči v ekspertizi so močno 
podprli razvoj regionalnih visokošolskih središč. S tehtnimi argumenti so 
podprli ustanovitev Univerze na Primorskem. 

Tvorci podlag za ustanovitev univerze pa so pričakovali večjo podporo po-
litike in države. Liberalna demokracija Slovenije, tedaj najmočnejša politična 
stranka, ki ji je predsedoval Janez Drnovšek, je v svoj volilni program leta 
2000 zapisala:
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V tem desetletju se je izven Ljubljane in Maribora visoko šolstvo še zlasti okre-
pilo na Primorskem, med Portorožem in Koprom ter v Novi Gorici: tu se je število 
študentov v tem času povečalo kar za desetkrat, tako da jih je zdaj že preko 5.000. 
Študenti na šestih visokošolskih zavodih ter dveh raziskovalnih inštitutih z rasto-
čim številom visokošolskih učiteljev, asistentov in raziskovalcev že tvorijo močno 
visokošolsko središče s perspektivo preraščanja v tretjo slovensko univerzo. Namesto 
velikih besed, ki na tem zahtevnem področju ne pomenijo dosti, se bomo usmerili 
v zagotovitev nujnih pogojev za to preraščanje, zato smo v ta namen že pripravili 
predlog posebnega razvojnega zakona (lds, 2000, 85). 33

V upanju, da ta vsebina programa ne bi ostala med velikimi besedami poli-
tične demagogije, so v pričakovanju zakona obstoječi visokošolski zavodi, de-
lovne skupine in posamezniki nadaljevali z dejavnostmi za ustanovitev univerze. 
Vendar je za nastajanje kritične količine, ne le izobraževalnih, pač pa tudi znan-
stvenih vsebin, bilo nujno oblikovati pogoje in razmere za raziskovalno delo. 

Idejo o zasnovi Inštituta za oljkarstvo in sredozemsko kmetijstvo so že leta 
1997 podprli vse obalne občine, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrs-
tvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (mkgp) ter Društvo oljkarjev slovenske 
Istre. Prvotne zamisli, ki se kasneje niso uresničile, naj bi združevale raziskovalne 
in razvojno-strokovne naloge s področja oljkarstva. Vendar se je mkgp leta 1999 
odločilo, da ustanovi Center za oljkarstvo pri kgzs Nova Gorica, kjer je zaposlilo 
enega človeka, nakupilo laboratorijsko prešo in področje oljkarstva močno raz-
delilo na “potrebne” naloge (strokovno-svetovalne) in “nepotrebne” in predrage 
raziskovalne naloge. Kljub vsemu pa sta v tem obdobju Znanstveno-raziskovalno 
središče in zasebni laboratorij labs z zelo skromnimi državnimi sredstvi začela 
razvijati kemijski laboratorij z vrhunsko analitsko opremo in kadri. 

Več o dejavnostih in razvoju Znanstveno-raziskovalnega središča v nadalje-
vanju tega dela, v zvezi z njegovim delom promocije za podporo novi univerzi 
pa le nekaj besed. Znanstveni tisk je dobil svoj okvir in zagon že leta 1991  
z rojstvom revije Annales. Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. Izda-
jatelj, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, v povezavi z zrs Koper, je s 
tem postavil podlage za kasnejšo znanstveno založbo. Vendar je publiciranje 
že v zgodnji dobi, čeprav s poudarkom na znanstvenih vsebinah, bilo usmer-
jeno tudi v promocijo vsebin, človeških virov in potreb uporabnikov bodoče 
univerze. 

V letu 1999 so Mestna občina Koper, Open society institute Slovenia in 
zrs postavili skupen projekt z naslovom Revitalizacija historičnega mestnega 
jedra Kopra. List za oživljanje starega mestnega jedra Kopra in zaledja Moje 

33 Slovenija gre naprej. Volilni program lds 2000. Terciarno izobraževanje (višje in visoko šolstvo), str. 85.
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mesto – La mia città34 je kot brezplačnik v štirih zaporednih številkah in 3000 
izvodih prinašal občanom različne informacije o potrebah mladih v Kopru 
in Sloveniji, o življenju univerzitetnih mest, o intelektualnem in razvojnem 
potencialu primorskega prostora in podobne vsebine spodbujanja javnega 
mnenja v prid ustanovitvi univerze. Gospodinjstva koprske mestne občine 
so publikacijo prejela v svojih poštnih nabiralnikih. Občani so se odzivali na 
vsebino lista ali odgovarjali na zastavljena vprašanja. V okviru istega projekta 
je bila izvedena anketa na vzorcu 15 odstotkov celotne populacije gimnazij-
cev v mok (368 dijakov), ki je preverjala seznanjenost dijakov z nastajajočimi 
študijskimi programi, njihova interesna študijska področja in njihovo pripra-
vljenost za vpis na novo univerzo.35 

34 Moje mesto – La mia città, list za oživljanje starega mestnega jedra Kopra in zaledja. Sedmak,  
Mateja (ur.). Znanstveno-raziskovalno središče rs Koper. Štev. 1 do 4. 1999. 
35 Mihelj, S.: Revitalizacija historičnega mestnega jedra Kopra. Kultura mladih v Kopru,  
zrs Koper, 1999.

slika 11:  
Naslovnica prve 
številke revije  
Annales
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Združevanje intelektualne moči

Strateškega pomena obmejnega prostora Slovenije kot “družbeno-kul-
turnega kontaktnega” prostora v času po osamosvojitvi Slovenije ni 

bilo težko utemeljiti; enako je bilo mogoče razumeti izpostavljenost tega 
prostora konkurenčnima tujemu znanju in ekonomski moči. Prostor ob za-
hodni slovenski meji od Tržiča do Pirana je v tem obdobju postal megapo-
lis, ki so ga na ozemlju Republike Italije zaznamovala kar tri univerzitetna 
središča (Videm, Gorica in Trst s svojimi oddelki v različnih krajih Furlanije 
- Julijske krajine), na ozemlju Slovenije pa je bila v zadnjih dveh desetletjih 
dvajsetega stoletja kot javna služba ustanovljena ena fakulteta Univerze v 
Ljubljani, delovale so posamezne enote obeh slovenskih univerz, ustano-
vljeni so bili tudi štirje samostojni, organizacijsko nepovezani visokošolski 
zavodi. Na področju raziskovalne dejavnosti pa so delovale poleg na novo 
ustanovljenega Znanstveno-raziskovalnega središča posamezne dislocirane 
enote javnih raziskovalnih zavodov iz prestolnice (nib in zrc sazu). V de-
vetdesetih letih je visokošolska mreža, razpeta med Portorožem, Koprom in 
Novo Gorico, postopoma pridobivala tako vsebino kot podobo novega viso-
košolskega središča. Tudi podpora primorskega gospodarstva ter spodbude 
družbenih in strokovnih dejavnikov na ravni primorskih občin so se izkazale 
v mnogih dokumentih. 

Če naštejemo vse znanstvene ali visokošolske potenciale na slovenski strani, 
so med letoma 1994 in 2003, ko je nastala up, delovali:
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• Na področju visokega šolstva: Visoka šola za hotelirstvo in turizem  
v Portorožu (od 1994)36, Visokošolsko središče v Kopru (od 1995)37 in 
Visoka šola za management Koper (od 1995)38. Leta 1996 je nekdanji 
počitniški dom v Portorožu postal študentski dom Korotan, investicij-
ska dela v standard bivanja pa so se izvajala vse do leta 199939. V štu-
dijskem letu 1973/74 je Pedagoška akademija v Ljubljani odprla svoj 
oddelek za razredni pouk v Kopru. Ta je v letu 1984/85 postal Enota 
Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki je v letu 1988/89 razpisala prve 
visokošolske programe za pedagoški poklic (Medved Udovič, 1994). 
Leta 1995 se je Visoka šola za pomorstvo in promet Portorož preob-
likovala v Fakulteto za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani,40 v 
Novi Gorici pa je bila ustanovljena samostojna Fakulteta za znanost o 
okolju.41 1996 je v Portorožu dobila svoj sedež leto prej ustanovljena 
samostojna Visoka šola za podjetništvo.42 V študijskem letu 1997/98 
so posamezne enote obeh slovenskih univerz na Primorskem v sode-
lovanju z ljudskimi univerzami izvajale programe ekonomije (Koper, 
Sežana, Postojna), upravnih ved (Nova Gorica) in prava (Postojna). 

• Na področju raziskovalne dejavnosti je zrc sazu že v osemdesetih letih 
ustanovil dve enoti zunaj matičnega sedeža, Inštitut za raziskovanje 
Krasa v Postojni (1981) in Zgodovinski inštitut Milka Kosa v Novi Go-
rici (1987). Tretja regionalna enota zrc sazu je 1995. nastala v Tolmi-
nu. Istega leta, po tridesetih letih svojega delovanja kot instrumen talna 
postaja, postane Morska postaja Piran enota Nacionalnega inštituta za 
biologijo iz Ljubljane. Inštitut Jožef Štefan pa ustanovi Znanstveno-ra-
ziskovalni inštitut v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. Konec leta 1994 
je bilo ustanovljeno Znanstveno-raziskovalno središče Koper kot prvi 
javni raziskovalni zavod zunaj prestolnice. 

36 Akt o ustanovitvi Visoke šole za hotelirstvo in turizem, 28. 11. 1994. Ustanovitelj: konzorcij cirt. 
Arhiv mvzt, Urad za višje strokovno in visoko šolstvo.
37 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče v Kopru – uradna objava mok št. 22, 17. 
11. 1995. Izola, Piran, gzs. Arhiv mvzt, Urad za višje strokovno in visoko šolstvo.
38 Akt o ustanovitvi Visoke šole za management, 13. 10. 1995. Ustanovitelji: občine Koper, Izola, 
Piran, gzs. Arhiv mvzt, Urad za višje strokovno in visoko šolstvo.
39 Božič, Danijel: Poročilo direktorja vsk 23. 2.–15. 6. 1999. Arhiv vsk, 15. 7. 1999.
40 Soglasje Sveta za vš k preoblikovanju Visoke šole za pomorstvo in promet v fakulteto, 27. 11. 1995. 
Arhiv mvzt, Urad za višje strokovno in visoko šolstvo.
41 Soglasje Sveta za vš k ustanovitvi fakultete Podiplomska šola znanosti o okolju kot samostojnega 
visokošolskega zavoda. 7. 7. 1995. mvzt, Urad za višje strokovno in visoko šolstvo. 
42 Akt o ustanovitvi zasebnega visokošolskega zavoda Visoka strokovna šola šole za podjetništvo, 25. 1. 1995. 
Ustanovitelji: občine Koper, Izola, Piran, gzs. Arhiv mvzt, Urad za višje strokovno in visoko šolstvo.



4140 4140

Kot v znanosti je tudi v izobraževanju primorski in obmorski prostor  
s svojimi potrebami le delno vplival na oblikovanje univerzitetnih programov. 
Na področju visokega šolstva sta Visoka šola za pomorstvo in promet s svojimi 
programi ter Visoka hotelirska in turistična šola v Portorožu sicer res nastali 
na osnovi potreb v okolju. Tudi Pedagoška fakulteta s svojo Enoto Koper je z 
nekaterimi sestavinami svojih programov (zgodnje učenje italijanskega jezika, 
usposabljanje učiteljev za šole z italijanskim jezikom v Sloveniji in šole s slo-
venskim jezikom v zamejstvu) odražala neposredne potrebe multietničnega in 
multikulturnega okolja, v katerem je delovala. Visoka šola za management v 
Kopru in Visoka strokovna šola za podjetništvo v Portorožu sta se s svojimi 
programi odzvali na potrebe gospodarstva in drobnega gospodarstva. Fakulte-
ta za znanost o okolju v Novi Gorici je ponudila usposabljanje strokovnjakom 
okoljskega managementa. 

Mogoče bi bilo ponuditi veliko več. Področja, kot na primer materialna, 
druž bena in duhovna dimenzija slovenske kulture v multietničnem stiku in vp-
livanju skozi čas, večjezičnost, obmejna geografska in družbena danost, morska 
ekologija, umetnost, varovanje ter obnavljanje umetnostnih del, sredozemska 
arhitektura, krajinarstvo, mednarodni odnosi in politična geografija, šport in 
zdravje, informacijska tehnologija in tehnika, so sicer potrebovala nove poklice, 
vendar je za usposabljanje na teh področjih bilo potrebno pripraviti osnove tako 
z znanstveno-preučevalnega kot s pedagoško-uporabnega vidika. 

Že omenjeni razvojni projekt Dragana Marušiča, ki se je izvajal pri Obalni 
skupnosti do ustanovitve Visokošolskega središča pod naslovom Razvoj viso-
kega šolstva na Obali, in pred tem študija istega avtorja Obala ni več provinca 
sta poskušala predstaviti vizijo nove univerze s predlogi za programe, ki jih bo 
prostor, v katerega naj bo univerza vpeta, potreboval. Ti programi bi sloven-
skemu prostoru ponudili alternativne vsebine in oblike študija ter možnosti 
novih povezav na univerzitetni ravni tako doma kot na tujem. 

Znanstvena dejavnost, ki je omogočila prve raziskave in predstavljala za-
metke znanstvenih misli, ki so strnile svoje dosežke v kasnejšem javnem ra-
ziskovalnem zavodu, ima svoj organski vir v nastanku založniške dejavnosti 
okrog revije Annales, ki jo je Zgodovinsko društvo za južno Primorsko začelo 
izdajati leta 199043 po zaslugi urednikov Darka Darovca in Salvatorja Žitka.

Znanstvena publicistika je spremljajoča dejavnost raziskovalnega dela. Pu-
blicistični del je na vseh področjih preučevanja, še posebno pa v družboslovju in 
humanistiki, zaključna in najbolj odmevna, predvsem pa znanstvenemu vred-
notenju najbolj izpostavljena faza. Ta je v času nastajanja visokošolskih zavo-
dov na Primorskem imela svojo kovnico v osrednji Sloveniji, v pretežnem delu  
43 Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Koper, št. 12/1990, z dne 20. 9. 1990.

Nov veter v Jadrih
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v Ljubljani. Ko je z vabilom na konstitutivno sejo domoznanskega zbornika 
južne Primorske društvo zbralo primorsko intelektualno elito zgodovinarjev in 
strokovnjakov,44 predvsem družboslovnih znanosti, si verjetno ni predstavljalo, 
da je s tem dejanjem zasadilo seme bodoči znanstveni rasti na Primorskem.45 
31. avgusta 1991 je bila predstavljena prva številka revije Annales46  na sedežu 
zavarovalniške družbe Adriatic, takoj za tem pa še v Narodnem muzeju v Ljubl-
jani. Predstavitvi sta pritegnili veliko zanimanje tiska in strokovne javnosti. Za 
njenega založnika, glavnega urednika Darka Darovca, in avtorje prispevkov je 
to bil pravi praznik. Že prva številka je odšla v svet v medknjižnično izmenjavo. 

Kasnejša so-izdajateljska vloga Znanstveno-raziskovalnega središča Koper 
v znanstvenem publiciranju okrog revije Annales47 je podprla raziskovalno 
delo in upravičila pričakovanja širše strokovne javnosti. Informacijsko-doku-
mentacijsko delo, ki se je odprlo raziskovalnim in univerzitetnim potrebam 
bodoče univerze, a tudi vsem drugim zainteresiranim uporabnikom, obliko-
vanje sodobnih, elektronsko podprtih mednarodnih, medinštitutskih in me-
duniverzitetnih informacijsko-dokumentacijskih mrež so bili osnova za rast 
raziskovalne ustanove in razvoj njenega dela. 

Osrednje mesto v založniški dejavnosti sta od samega začetka predstavljali 
periodični publikaciji Annales. Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin, 
ki se kasneje preimenuje v Anali za istrske in mediteranske študije, Series historia 
et sociologia za humanistične in družboslovne razprave. Istočasno se od druž-
boslovne serije odcepi naravoslovna revija Series historia naturalis pod ured-
ništvom Lovrenca Lipeja iz Morske biološke postaje. Od ustanovitve ti dve 
seriji predstav ljata za znanstveno stroko vrhunski in mednarodno primerljivi 
reviji za pretok in menjavo znanstvenih in strokovnih dosežkov v okviru Slo-
venije, Evrope in sveta. S svojo programsko zasnovo obravnavata zaokroženo 
območje treh držav ob severnem Jadranu, posegata pa tudi v območje primer-
jalnih raziskav po Jadranskem morju navzdol, v sfero uveljavljanja mediteran-
skih študij, in sicer na podlagi interdisciplinarnih in primerjalnih preučevanj 
med- in večkulturnih in multietničnih odnosov s pomočjo humanističnih in 

44 Izdajateljski svet zbornika: Duša Krnel Umek (predsednica), Julij Titl (podpredsednik) in 22 članov. 
Uredniški odbor: Darko Darovec (glavni urednik), Salvator Žitko (odgovorni urednik), Jože Žumer 
(tehnični urednik) in člani: Amalia Petronio, Dario Marušič, Flavij Bonin, Vesna Gomezel, Alenka 
Malej, Vida Rožac Darovec, Alenka Šauperl Zorko, Duška Žitko, Radovan Cunja, Aleksej Kalc.
45 Vabilo na konstitutivno sejo Domoznanskega zbornika južne Primorske, Zgodovinsko društvo za 
južno Primorsko – Koper, št. 25/1990, z dne 8. 11. 1990.
46 Annales. Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. 1/1991. Yu issn 0353-828. 
47 Pogodba o so-izdajateljstvu revije Annales in zbornika Acta Histriae, 5. junij 1996. Zgodovinsko 
društvo za južno Primorsko – Koper, zanj Salvator Žitko, in Znanstveno-raziskovalno središče rs – 
Koper, zanj Lucija Čok.
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družbenih ved, bivanjska plat pa je predstavljena na podlagi naravoslovnih 
ved, zlasti naravovarstvenih. Opisana programska zasnova in uredniška politi-
ka sta obrodili že mnoge sadove, saj sta se reviji v slovenskem prostoru uvrstili 
v prvi razred znanstvenih publikacij, s številnimi citati v mednarodnih publi-
kacijah pa vzbudili zanimanje tudi mnogih tujih univerzitetnih in znanstvenih 
ustanov. V domačem znanstvenem založništvu sta pridobili ugled in veljavo, 
saj je v letu 2005 Založba Annales za znanstveno odličnost svoje dejavnosti 
prejela nagrado Prometej znanosti Slovenske znanstvene fundacije. Prav tako 
se je revijama kasneje uspelo uvrstiti v nekatere pomembne sezname tovrst-
ne literature v slovenskem in mednarodnem prostoru. Revija Annales, Series 
historia et sociologia je vključena v elitne podatkovne baze: Thomson Reuters: 
Arts and Humanities Citation Index (a&hci, usa) in elitno evropsko bazo 
scopus. Revija Annales, Series historia naturalis pa v podatkovne baze: Bio-
sis-Zoological Record (uk); Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (asfa); 
revija Acta histriae pa je poleg naštetih uvrščena še v Social science citation 
index (ssci) in ima tudi faktor vpliva.

V ožji in širši strokovni javnosti se je dodobra uveljavila tudi bogata spreml-
jajoča organizacijska in publicistična dejavnost, ki ji je dalo temeljni polet ravno 
izdajanje revije Annales. To so v prvi vrsti mednarodni simpoziji ter zborniki 
re feratov z le-teh, objavljeni v periodičnih publikacijah Acta Histriae, številna pa 
so tudi monografska dela, izšla v knjižnih zbirkah Knjižnica Annales in Knjiž-
nica Annales Majora. Periodična publikacija strokovno-informativnega značaja 
Glasnik zrs Koper z dvema številkama letno prinaša letna poročila in druge in-
formacije o delu zrs Koper. Zbirka Mladi glasnik, ki je sicer zamrla, je predstavl-
jala dosežke s področja mladinskega raziskovanja, ki ga je uvajal in spremljal zrs 
Koper kar dobro desetletje. Poleg izdaj v rednih zbirkah pa občasno prihaja tudi 
do posamičnih izdaj. Danes se tradicionalnim zbirkam pridružujejo nove, in 
sicer: Annales Mediterranei, Annales Kinesiologiae, Annales Turistica, Annales 
Ludus, Annales ad salutem in Annales Manuel.

Razvoj Založbe Annales, ki smo ga zgoraj namenoma opisali, danes vidi-
mo kot temeljno znanstveno publicistično osnovo, na kateri je up gradila 
svo jo znanstveno odmevnost, tako v okviru širjenja že obstoječih kot tudi 
pri uvajanju novih področij, kot je na primer prevodna literatura. Sem sodi 
tudi sodelovanje z drugimi članicami Univerze na Primorskem na področju 
založniške dejavnosti, ki prek svojih publikacij (znanstvenih in strokovnih 
monografij, tekočih publikacij, učbenikov idr.) predstavljajo novo univerzo  
v celoti in širijo njen ugled. V tem smislu je Založba Annales organsko postala 
znanstvena in univerzitetna založba up. 

Nov veter v Jadrih
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Inkubatorja bodočih članic UP: Znanstveno-raziskovalno 
središče RS Koper in Visokošolsko središče Koper.

Znanstveno-raziskovalno središče RS Koper 
Znanstveni tisk okrog revije Annales je oral ledino, na kateri naj bi gradili 

ustanovo za raziskovalno delovanje bodoče univerze. Vendar je do ustanovitve 
Znanstveno-raziskovalnega središča (zrs Koper) bilo potrebno odpraviti kar ne-
kaj ovir. Poleg iniciativnega odbora za ustanovitev Inštituta za mediteranske štu-
dije, ki ga je sestavljal intelektualni krog okoli Darka Darovca in so ga podpirali 
raziskovalci zrc sazu z direktorjem Otom Lutharjem in sodelavci Institutuma 
studiorum humanitatis (ish) z direktorjem Bracom Rotarjem, so si tudi druge 
iniciativne skupine prizadevale za podporo Ministrstva za znanost in tehno-
logijo pri ustanavljanju prve raziskovalne inštitucije na Obali. Razhajanja so 
bila predvsem v obliki organiziranosti in vsebini dela bodočega raziskovalnega 
središča. Darovčeva skupina je vztrajala pri samostojnem javnem raziskovalnem 
zavodu širokega raziskovalnega področja s povdarkom na mednarodni vpetosti, 
skupina Duše Krnel-Umek pa je v soglasju s sodelavci Filozofske fa kultete Uni-
verze v Ljubljani želela postaviti enoto Znanstvenega inštituta  ff ul (ziff). Ta 
naj bi raziskovala in preučevala predvsem državotvorne in domovinske teme ter 
na ta način ohranjala in krepila identiteto, jezik in kulturo slovenstva v obmej-
nem prostoru. Duša Krnel Umek je večkrat izpostavila svoje videnje delovanja 
javnega raziskovalnega zavoda v slovenski Istri: Prepričana sem, da je prva naloga 
znanstvenikov, predvsem zgodovinarjev in humanistov na tem območju raziskovan-
je slovenske zgodovine in kulture v Slovenski Istri.48

Ciril Baškovič, tedaj državni sekretar Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo, ki ga je vodil minister Rado Bohinc, je poskušal razumeti razliko med 
omenjenimi iniciativnimi odbori in pripeljati zgodbo do srečnega konca. Av-
gust Lešnik, tedaj predsednik iniciativnega odbora za ustanovitev Inštituta za 
mediteranske študije, se spominja: 

Po spletu okoliščin sem bil v tistem času pri kolegu državnemu sekretarju Ci-
rilu Baškoviču (sicer z drugo prošnjo: financiranje Britovškovega zbornika) in 
izkoristil priložnost za pojasnitev vsebinskih razlik med vsemi odbori/programi ter 
apeliral nanj, da ministru Bohincu ‚“prišepne”, da vendarle podpre intelektualni 
krog okoli Darovca, ki ponuja znanstveno-raziskovalno vizijo razvoja humanisti-
ke na Obali (kar ne nazadnje že dokazuje z revijo in knjižnico Annales). Sicer ne 
vem, kakšno težo/vpliv je imel ta razgovor, če sploh; kakorkoli že, čez mesec dni je 
naš Iniciativni odbor dobil podporo mzt (Lešnik, 2010)49.

48 Pismo Matjažu Jančarju, Ministrstvo za zunanje zadeve, 30. 6. 1995. Arhiv up zrs.
49 Lešnik, Avgust: Pismo 26. 9. 2010, osebna korespondenca avtorice. 
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Minister Rado Bohinc je zasnoval regionalizacijo znanosti in je podpiral 
nastajanje raziskovalnih jeder zunaj prestolnice. Ko se je udeležil predstavitve 
projekta o kulturi slovenske Istre,50 ki se je v enem delu že izvajal na obalnem 
območju, je dal pobudnikom nekaj časa, da se odločijo o obliki in vodstvu 
javnega raziskovalnega zavoda. 

Znanstvene podlage za ustanovitev inštituta so že nastajale, k njegovi usta-
novitvi pa so pripomogli projekti, katerih izvajalci so bili tedaj formalno drugi 
javni raziskovalni zavodi, raziskovali pa so domači strokovnjaki, ki so se lotili 
raziskovanja z vso hevristično vnemo. Projekti, ki jih je v prvem letu delovanja 
prevzelo in vodilo raziskovalno središče, so bili: Raziskave zgodovine inštitucij 
in vsakdanjega življenja v Slovenskem primorju v povezavi z Mediteranom (no-
silec Boris Gombač), Mediteranske gospodarske panoge severne Istre ter njihov 
vpliv na oblikovanje duhovne in materialne kulture (nosilca Eva Holz in Darko 
Darovec), Pojmovnik humanističnih disciplin in razvoj informacijskega centra 
za humanistične študije (nosilka Alenka Šauperl Zorko), Kulturne, družbene 
in prostorske dimenzije Slovenske Istre ter funkcija istrskega kulturnega prostora v 
prekomejnih integracijskih procesih Slovenije (nosilec Milan Bufon), Strokovne 

50 Kultura narodno mešanega ozemlja Slovenske Istre. pors 10, Programski sklop 5, Regionalne raziskave 
skupnega pomena. ziff ul, nosilec sklopa Dušan Nečak, 1986–1992.

slika 5:  
In memoriam 
Vinka Šribarja, 
pobudnika lokalne-
ga zgodovinopisja; 
Kortina pri Sv. An-
tonu, 29. 10. 1996 
(Salvator Žitko, 
Lucija Čok, Matej 
Župančič.    
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podlage za naravovarstveno vrednotenje Slovenske Istre (nosilec Mitja Kaligarič) 
in nekateri aplikativni projekti domačih naročnikov s področja medicine, šol-
stva, socialnega varstva, medijev in oljkarstva. Med večjimi projekti velja ome-
niti tudi temeljni projekt Kultura narodno mešanega ozemlja Slovenske Istre; 
naravna in kulturna dediščina in njeno varovanje (nosilka Sonja A. Hoyer).51 

Svoje raziskovalne dosežke in preučevanja s področja humanistike in nara-
voslovja je zrs Koper že v prvem letu svojega obstoja predstavil strokovni jav-
nosti na znanstvenih sestankih in delavnicah. Ti so potekali kjerkoli, v javnih 
in zasebnih prostorih. V svojem pismu Ministrstvu za znanost je na primeru 
svojega projekta Milan Bufon predstavil specifiko družbenega raziskovanja 
novoustanovljenega raziskovalnega središča: V svoji vsebinski in metodološki 
zasnovi sploh se (projekt) uvršča med evropske poskuse celovite obravnave ob-
mejnih regij, ki omogočajo aplikacijo rezultatov v oblikovanju planskega scenarija 
regionalnega razvoja obravnavanega obmejnega prostora v odnosu do državnega 
ozemlja in mednarodne skupnosti.52

Prevladala je zasnova samostojnega zavoda in Znanstveno-raziskovalno sre-
dišče Koper je bilo s sklepom vlade ustanovljeno novembra 1994, vpisano v 
sodni register januarja 1995.53 Vršilka dolžnosti direktorja je z imenovanjem 
vlade postala Duša Krnel Umek.54 Duši Krnel Umek in Darku Darovcu je 
bilo naloženo, da pripravita njegove pravne in materialne podlage (registraci-
jo, statut, lokacijo, razpis za direktorja središča). Iskanje primerne lokacije je 
vključevalo vse tri obalne občine, saj je bilo v poročilih zrs omenjeno, da bi 
za potrebe raziskovalnega dela bila na voljo celo Kosmačeva hiša v Portorožu. 
Mestna občina Koper je skupaj z zagonskim kapitalom 5 milijonov tolarjev 
po nudila del stavbe na Garibaldijevi 18 v upravljanje za nedoločen čas.55 Na 
tem naslovu je bil vse do leta 2001 sedež novega raziskovalnega zavoda. Začeli 
so se prenos projektov, nakup opreme in pridobivanje sredstev. V prvem letu 
delovanja je središče razpolagalo skupaj z raziskovalnim denarjem z enajstimi 
milijoni tolarjev (približno 47.000 eur). 

Jeseni 1995 je po javnem razpisu in izboru Upravni odbor zrs Koper predlagal 
ministru Radu Bohincu imenovanje Lucije Čok za direktorico novega razisko-
valnega zavoda.56 Spremembe v vladi, ki so povzročile umik ministra Bohinca in 

51 Duša Krnel Umek in Darko Darovec, Program dela Znanstveno-raziskovalnega središča rs za leto 
1995. Arhiv up zrs, 15. 12. 1994.
52 Duša Krnel Umek in Milan Bufon: Pismo mzt, 26. 4. 1995.
53 Sklep o vpisu v sodni register štev. 2562/94, 24. 1. 1995. Ustanovitelji: Izvršni svet Skupnosti 
obalnih občin, Vlada rs, Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 
54 Sklep Vlade 108-01/94, z dne 1. 12. 1994. Arhiv up zrs.
55 Izvršni svet mok, sklep štev. 363/56/94, 26. 11. 1994. Arhiv up zrs.
56 Sklep 5. redne seje uo zrs Koper, 21. 12. 1995. Arhiv up zrs.
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imenovanje za novega ministra za znanost, so povzročile spremembe zastavljene 
vizije zrs Koper. Minister Andrej Umek je želel preklicati imenovanje Čokove in 
spremeniti usmeritve zrs-ja. Ker za zamenjavo direktorice ni bilo pravne osnove, 
se je vihar ob ustanovitvi zrs-ja počasi umiril in Lucija Čok je kljub nasprotovanju 
ministra Umka ostala na svoji funkciji. Bila je njegova prva direktorica in je vodila 
središče do leta 2000, ko jo je Janez Drnovšek povabil v vlado in je vodenje razis-
kovalnega središča prevzel Darko Darovec. 

Z vzpostavitvijo Znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru je v sloven-
skem Primorju nastala institucija, katere temeljni cilji so bili: raziskovati, 
spodbujati raziskovanje in širiti dosežke raziskovalnega dela v jugozahodni 
Sloveniji ter s tem prispevati k razvijanju intelektualnega potenciala na tem 
območju, s povezovanjem v okviru skupnega slovenskega kulturnega prostora 
in potrjevanjem znanstveno-raziskovalne odličnosti ter se uveljaviti tudi zunaj 
državnih meja. Raziskovalnemu in preučevalnemu delu na zrs Koper so se 
ponudili v raziskovanje vprašanja zgodovinskega razvoja obmejnega obmor-
skega prostora, problemi oblikovanja lokalnih oblasti, deželnih in državnih 
enot, regionalnih, etničnih in jezikovnih skupnosti, učinkov prepletenosti 
in součinkovanja med omenjenimi družbenimi in kulturnimi enotami ka-
kor tudi učinkovanja političnih transformacij na razvoj družbeno-kulturne 
strukture v tem prostoru. Usmerjeno raziskovanje in vsebina raziskovalnih 
programov so postavili zrs Koper v posebno vlogo, za katero so ob problem-
sko kompleksnih vsebinah značilni interdisciplinarni metodološki pristopi ter 
prenos teh pristopov in znanstveno-raziskovalnih dognanj na univerzitetno 
raven. V tej vlogi je zrs Koper od samega začetka sodelovalo pri organizaciji 
in uresničevanju podlag za nastanek in razvoj visokega šolstva na Primorskem.

Raziskovanje, inovativnost in znanstveno-tehnološki razvoj v prepletanju 
z izobraževanjem so se zrs Koper ponujali tudi kot možnost in priložnost.  
V tem laboratoriju je Znanstveno-raziskovalno središče v nadaljnjih letih ob-
stoja gradilo zgodovinsko šolo zgornjega Jadrana, utrdilo uporabno razisko-
vanje geografskih stičnih prostorov, poneslo v širši evropski prostor geneti-
ko istrske belice in njenega olja, razčlenilo družbeno danost medkulturnega 
in večjezičnega prostora, izkopalo iz nedrij istrske zemlje arheološke zaklade 
preteklosti, razgrnilo Evropi in svetu biološko raznolikost sredozemskega ha-
bitusa. Vse to in še mnogo več je v Založbi Annales kot orodju znanstvene 
publicistike znanstveno središče predstavilo strokovni javnosti. Vendar je bil 
temeljni cilj raziskovalcev in raziskovalk prenos in presaditev novih znanj v pe-
dagoški proces in posledično priprava študijskih programov bodoče univerze.

Vedno pa ni bilo lahko vzpostaviti novega področja raziskovanja. Na pod-
ročju oljkarstva, na primer, je dinamika raziskovalnega dela, ki bi postavila to 
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panogo na višjo raven razvoja, večkrat naletela na ovire. Od ustanovitve zrs 
Koper so oljkarji raziskovali različne vidike oljkarstva, genetike oljke in upora-
be oljčnega olja. Projekt Izoblikovanje znamke oljčnega olja v Slovenski Istri (no-
silec Bojan Butinar)57 je prvi v nizu projektov, ki so postavili kulturo oljkarstva 
v slovenski Istri na znanstveno raven. 4. 11. 1997 so vsi, ki so se posvečali kul-
turi gojenja in vrednotenja oljčnega olja v slovenski Istri, podpisali z Ministrs-
tvom za kmetijstvo pismo o nameri, da se v okviru Znanstveno-raziskovalnega 
središča ustanovi enota za razvoj oljkarstva. Gonilna sila teh prizadevanj je bila 
Milena Bučar Miklavčič. V sodelovanju ministrstev, zadolženih za kmetijstvo 
in prehrano ter za raziskovanje in razvoj, naj bi nastalo središče, ki bi pove-
zovalo raziskave z neposredno pridelavo olja in gojenja oljčnikov. Izdelana je 
bila ekspertiza, v letu 1998 so raziskovalci pridobili 19 milijonov tolarjev za 
analitsko opremo, vendar jih niso mogli izkoristiti, ker ni bil zajamčen lastni 
delež sredstev.58 Prav tako se je izjalovila investicija v palačo Panajotopulus v 
Bertokih, kjer naj bi se umestila enota za oljkarstvo, ker Mestna občina Koper 
ni izdala soglasja za investiranje v stavbo, ki bi jo obnovilo Ministrstvo za kme-
tijstvo z javnimi sredstvi.

Kot omenjeno, je bil temeljni cilj raziskovalcev in raziskovalk od samega 
začetka povezovanje raziskovalnega dela s prenosom novih znanj v pedagoško 
prakso. V ekspertizi, ki sta jo po naročilu Agencije za raziskave in razvoj (arrs) 
leta 2003 izdelala prva rektorica Lucija Čok in prorektor za raziskovalno de-
javnost Milan Bufon, je predstavljena strategija mlade univerze za integracijo 
znanstvenega in pedagoškega dela ter faze njene uresničitve. 

Integracija znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela na univerzah je na-
mreč proces, ki se v Sloveniji doslej ni uspel nikjer zares udejanjiti zaradi različnih 
načinov vrednotenja in financiranja, a tudi različne in ločene razvojne naravna-
nosti raziskovalnega in pedagoškega dela. Dokaj kompleksno vprašanje zadeva 
tudi up pri vzpostavitvi ustrezne horizontalne organizacije znanstveno-razisko-
valne dejavnosti. V tem pogledu se po eni strani postavlja le na videz obrobno, v 
pogledu samega “managementa” in formalnih zahtev pri izvajanju raziskovalnega 
dela pa pomembno vprašanje, ali bi bilo smotrneje, da se raziskovalno delo v 
celoti opravlja v okviru obstoječih raziskovalnih zavodov, ali pa tudi samostojno 
v okviru fakultet in drugih pedagoških enot. Struktura oziroma organizacija ra-
ziskovalnega dela bi na up lahko temeljila na dveh temeljnih stebrih, kjer bi prvi 
pokrival v glavnem družboslovno-humanistično področje, drugi pa naravoslovne, 
matematične in tehnične vede. Znotraj teh dveh raziskovalnih enot/članic up bi 

57 Aplikativni projekt L4 7208.1510-95. 
58 Pismo direktorja zrs Darka Darovca ministru za kmetijstvo Francu Butu, 6. 2. 2001.  
Arhiv up zrs.
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delovali posamezni inštituti, ki bi bili praviloma bolj disciplinarno usmerjeni in 
predstavljali raziskovalno plat študijske organiziranosti oddelkov na fakultetah 
ali univerzitetnih kateder. Bolj disciplinarna usmerjenost inštitutov bi bila prila-
gojena po eni strani potrebam dodiplomskega študija (prva stopnja) in razvijanja 
kadrov znotraj discipline na podiplomskem študiju (druga in tretja stopnja), a 
tudi slovenskega “načina” financiranja raziskovalnega dela, ki je praviloma nepri-
jazno do interdisciplinarnih projektov in programov. Koordinacija med oddelki 
oziroma katedrami in inštituti bi omogočala konkreten pretok med pedagoškim in 
raziskovalnim delom (Čok, Bufon, 2004, 37).

V svojem razvoju je Znanstveno-raziskovalno središče sledilo tej usmeritvi, 
saj so iz raziskav zrs in kasneje up zrs nastale cela vrsta študijskih programov 
(vsi prvi študijski programi Fakultete za humanistične študije, Aplikativna ki-
neziologinja, Sredozemsko kmetijstvo in Biodiverziteta) in vsaj dve fakulteti: 
Fakulteta za humanistične študije in Fakulteta za grajeno okolje. 

V prvih projektih in elaboratih, ki so želeli postaviti vizijo novi univerzi, 
je bila humanistika le obrobno omenjena. Delovanje Znanstveno-raziskoval-
nega središča in projekti njegovih raziskovalcev, ki so poglobili interdiscipli-
narno razpetost humanistike, so ji podelili enakovredno vlogo pri nastajanju 
podlag za visoko šolstvo na Primorskem. Znanstveno-raziskovalno središče je 
v tradiciji dvojnosti, celo trojnosti prepletanja kultur in znanja kljub omeje-
nim človeškim virom že na začetku svojega delovanja izbralo prostor severne-
ga Jadrana za svoj laboratorij. V njem so raziskovalci in raziskovalke prepo-
znali civilizacijske vrednosti in tradicijo humanizma, sožitje etnij in sobivanje 
jezikov, naravni ekosistem in stični prostor kultur, gospodarskih gibanj ter 
družbenih vrednot. Čeprav sta čas in prostor še hranila zgodovinski spomin 
nekdanjih konfliktov, so ustanovitelji prvega javnega raziskovalnega zavoda 
na Primorskem verjeli, da je vse, kar družbeni in naravni laboratorij ponuja, 
potrebno prepoznavati in razbirati predvsem z namenom zaščite doseženih 
konsenzov v preteklosti, naravne danosti ter družbene in kulturne izkušnje 
Istre in Evrope kot celote. Dialog med znanostjo in življenjem so uporabili 
kot sredstvo, ki pomeni bogatenje na ravni življenjskih izkušenj, zgodovinski 
in kulturni spomin pa je zavedanje o preteklosti, nenadomestljivo vezje in 
obenem orodje izgrajevanja prihodnosti. Raziskovanje v prepletanju z izobra-
ževanjem se je mlademu raziskovalnemu zavodu ponudilo kot sistematično 
poglabljanje, širjenje in utemeljeno povezovanje znanj o človeku in svetu, ki 
presega vsakdanje vedenje in vključuje posebno “znanstveno” prakso, ki teži k 
celostnemu reševanju problemov človeka in sveta.

V svojem razvoju je Znanstveno-raziskovalno središče sicer uporabilo 
lo  kalno umeščenost v svoj prid, ni pa postalo sredstvo lokalnih interesov. 
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Gradilo je svojo mednarodno prepoznavnost v vsebinah, ki so iz razisko-
valnih laboratorijev učinkovale najprej v družbeni stvarnosti, njihov pomen 
pa se je dokončno utrdil v študijskih programih mlade univerze. Raziskovalno 
usmerjen študijski proces mora namreč umeščati posameznika v družbene, 
zgodovinske, politične in kulturne spremembe sodobnega sveta. In taka je 
ves čas bila raziskovalna politika Znanstveno-raziskovalnega središča, ki je  
v odličnosti raziskav poskušala slediti kakovosti raziskovanja in visokošolske-
ga izobraževanja razvitih evropskih okolij, zato upravičeno lahko trdimo, da 
je bilo Znanstveno-raziskovalno središče inkubator raziskovalnih podlag za 
študijske programe Univerze na Primorskem in posledično tudi univerze kot 
raziskovalne inštitucije.

slika 6:  
1998 – raziskovalci 
in sodelavci up zrs 
zazrti v bodočnost.     
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Visokošolsko središče Koper
Znanstveno-raziskovalno središče Koper je lahko uspešno izpolnilo svojo 

vlogo le v trajni navezi z Visokošolskim središčem v Kopru (vsk), ki sicer ni bilo 
nacionalni zavod; v doprinos k skupni razvojni strategiji ustanavljanja univer-
ze so ga 1996 ustanovile občine Izola, Koper in Piran.59 Spodbuda za njegov 
nasta nek je bilo že omenjeno Pismo o namerah za ustanovitev visokošolskega 
središča na Slovenski obali (1993). Osnutek tega pisma, ki je nastal že leto 
prej60, je zanimive vsebine, saj so v njem velikopotezni načrti o lokaciji, vse-
bini in delovanju tega zavoda. Znotraj turističnega kompleksa Belveder nad 
Izolo naj bi s skupnimi močmi več ministrstev, gzs, petih primorskih občin 
in vseh obstoječih visokošolskih ustanov na Obali v petih letih od podpisa 
vzpostavili visokošolski kampus, ki naj bi združil vse visokošolske potenciale 
na Obali. Načrti so se podrli, ko je občina Izola ugotovila, da turistični delavci 
ne želijo deliti turističnega naselja z visokim šolstvom. Prostore za delovanje 
Visokošolskega središča Koper (vsk) po ustanovitvi sta občina Koper in mvzt 
zagotovila v pritličju Case Corner na Cankarjevi ulici v Kopru. Njegova prva 
direktorica je bila Nada Trunk Širca.

vsk je bil ustanovljen za opravljanje organizacijskih, strokovnih, razvojnih, 
svetovalnih in koordinacijskih nalog s področja visokega šolstva. V tesnem 
sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom, obema univerzama in 
drugimi visokošolskimi zavodi je povezovalo obstoječe in razvijalo nove viso-
košolske programe in z njimi povezane dejavnosti. V skladu s Pismom o na-
merah za zagotavljanje pogojev razvoja visokega šolstva v občinah Izola, Koper in 
Piran mu je bilo zaupano, da pripravi, koordinira in stimulira razvoj visokega 
šolstva na Obali in pripravi formalnopravne podlage za nastanek Univerze 
na Primorskem. Pismo so 20. 11. 1995 podpisali minister za šolstvo, Slavko 
Gaber, obalne občine in predstavniki gospodarstva. Znotraj Visokošolskega 
središča je bil ustanovljen Projektni svet Univerze na Primorskem, zadolžen 
za konkretno pripravo posameznih projektov ustanovitve novih visokošolskih 
zavodov (Fakulteta za Humanistične študije, Visoka šola za zdravstveno nego) 
in pripravo elaborata o ustanovitvi Univerze na Primorskem. 13. 10. 1995 
je v Uradnih objavah primorskih občin izšel sklep o ustanovitvi samostojnega 
visokošolskega zavoda Visoka šola za management. 

59 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče v Kopru – Uradne objave  
pn št. 22, 17. 11. 1995.
60 Pismo o namerah za ustanovitev visokošolskega središča na Slovenski obali. Osnutek. 8. 10. 1992. 
Štev. spisa: 021-12/92-14. Arhiv vsk.
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Po ustanovitvi vsk in imenovanju projektnega sveta pri njem, ki ga je vo-
dil Livij Jakomin, je projekt Univerza na Primorskem dobil matičnega izvajal-
ca. Posamezna področja so prevzeli v skrbništvo: Rado Bohinc statusno-pravna 
vprašanja, Boštjan Žekš temeljna programska vprašanja, Danijel Božič kadre in 
prostorske pogoje ter Vilma Milunovič finančna vprašanja. V skupini za temelj-
na programska vprašanja sta delovali podskupini za vzpostavitev fakultete za hu-
manistične in družboslovne študije, ki jo je vodila Lucija Čok, in za ustanovitev 
visoke šole za zdravstveno nego, ki jo je vodila Nadja Plazar.61 V predstavitvi pro-
jekta s prilogami so kratkoročni cilji in naloge tako za izobraževalne, znanstvene 
in raziskovalne temelje univerze kot za vzpostavitev materialnih in prostorskih 
pogojev za njihovo nadgradnjo. Načrtuje se med drugim ustanovitev fakultete za 
humanistiko in družboslovje, preoblikovanje koprske enote Pedagoške fakultete 
Univerze v Ljubljani v fakulteto, pridružitev Fakultete za pomorstvo in promet 
k novi univerzi, preoblikovanje Visoke turistične šole v fakulteto, ustanovitev 
visoke šole za zdravstvo, povezava Visoke šole za management in Visoke šole za 
podjetništvo ter njuno preoblikovanje v fakulteto ekonomsko-upravljavskih zna-
nosti, integriranje znanstvene dejavnosti vseh ustanov, priprava podiplomskega 

61 O projektu Univerza na Primorskem, 23. 6. 2000, in Teze za načrt preoblikovanja v Primorsko 
univerzo, 28. 2. 2000. Visokošolsko središče Koper. Dopis s prilogami. Arhiv vsk.

slika 7:  
Podpisovanje pisma 
o nameri za ustano-
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študijskega programa morske biologije v sodelovanju fakultete za pomorstvo in 
morske biološke postaje v Piranu ter razvoj univerzitetnega centra za jezike; ob 
preoblikovanju v združenje članic kot enovito pravno osebo pa utrditev hori-
zontalnih oddelčnih povezav, ki bi jih omogočale tudi katedre na ravni univerze.

Poleg finančnega načrtovanja, ki je v dogovoru s sponzorji v gospodarstvu in 
lokalnimi oblastmi omogočalo izhodiščni kapital,62 je programski svet precej na-
tančno načrtoval tudi investiranje v prostorske pogoje. Kuratorij vsk je pripravil 
dolgoročni načrt gradenj za visoko hotelirsko in turistično šolo v Portorožu, ob-
novo Armerije Foresterije in Aneksa 1 za fakulteto za humanistiko in družboslo-
vje, pridobitev prostorov za visoko šolo za zdravstvo v prostorih Bolnišnice Izola, 
obnovo palače De Belli v Kopru za potrebe univerze, gradnjo študentskih domov 
v Portorožu, Kopru in Ankaranu, ureditev prostorov za visokošolsko središče  
v prostorih koprske srednje kovinarske šole in ureditev središča vodnih športov 
v Portorožu.63 Dokument bi lahko opredelili kot prvi strateški načrt nastajajoče 
univerze, ki se je uspešno uresničeval pred in po njeni ustanovitvi.

vsk je več kot desetletje uspešno opravljal svojo vlogo inkubatorja študij-
ske dejavnosti bodoče univerze. Izredno dinamično dogajanje je terjalo od 
vodstva brezkončno dogovarjanje z lokalnimi oblastmi, s primorskim gospo-
darstvom in ministrstvi pri zagotavljanju materialnih osnov za delovanje na-
stajajočih visokošolskih zavodov. Pogovori z rektorjem Univerze v Ljubljani 
glede pristopa Fakultete za pomorstvo in promet ter s Politehniko v Novi Go rici 
glede koordiniranja nadaljnjega dela, urejanje lokacijskih načrtov za bodoče 
novogradnje in investicijska dela v Korotanu, urejanje podjemniških razme-
rij (s Pošto Slovenije za začasne prostore bodoče Fakultete za interkulturne 
študije,64 z Občino Izola, Ministrstvom za zdravstvo in Bolnišnico Izola za 
potrebe nastajajoče visoke šole za zdravstveno nego), vodenje bivalnih razmer 
v Študentskem domu Korotan in pri zasebnikih, organiziranje predavanj s 
strokovnjaki in srečanj s politiki, vodenje prvih športnih dogodkov (Čista 
desetka), koordiniranje projektnega sveta in drugih delovnih teles – vse to je 
terjalo izredno spretnega in učinkovitega managerja.65

62 Poročilo finančnega deleža sponzorjev je v prilogi tega dela.
63 Aktualne razvojne potrebe vsk za zagotovitev prostorskih temeljnih pogojev za vzpostavitev Primor-
ske univerze. Kuratorij vsk, 1. 10. 1999, s pogodbama (Pogodba o vlaganju v izgradnjo visokošolskega 
kompleksa na območju hotela Korotan. 24. 4. 1996, podpisniki: mšš, Občina Izola, Mestna občina 
Koper, Občina Piran; Pogodba o prenosu v upravljanje visokošolskega kompleksa na območju Hotela 
Korotan. 5. 9. 1995, podpisniki: Srednja pomorska šola Piran, mšš, Visoka pomorska in prometna 
šola Piran) ter Dogovor med Občino Piran in Ministrstvom za šolstvo in šport rs, 5. 9. 1995, podpis-
nika Franko Fičur, župan, in Pavel Zgaga, državni sekretar mšš. Arhiv vsk.
64 Prvo delovno ime za kasneje imenovano Fakulteto za humanistične študije.
65 Božič, Danijel: Poročilo direktorja vsk 23. 2.–15. 6. 1999. Arhiv vsk, 15. 7. 1999.
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Po prvi direktorici vsk, Nadi Trunk Širca, ki je leta 1998 predala vodenje 
vsk Danijelu Božiču, je ta uspešno vodil središče do leta 2002. Za njim je 
vodenje za leto dni prevzel Robert Brsa (24. 1. 2002–23. 1. 2003). Zadnji 
direktor, ki je po ustanovitvi Univerze na Primorskem spremljal tudi ukinitev 
vsk, 18. novembra 2004,66 je bil Bojan Vavtar. 

Visokošolsko središče je bilo vsekakor zgodba o uspehu.

66 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Visokošolskega središča Koper štev. 64-
2/2004 z dne 6. 12. 2004. Občina Izola, K64-4/2004, z dne 11. 12. 2004, Mestna občina Koper, 
02200-3/99, z dne 18. 12. 2004, Občina Piran.
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Prve samostojne visoke šole, znanilke sprememb 

V okviru tedanjih programskih usmeritev slovenskega visokega šolstva in 
uveljavljanja potreb primorskega prostora so nastali ali so bili v nastajanju na 
Obali in v Novi Gorici novi dodiplomski in podiplomski študijski progra-
mi na področjih šolstva, kulture in zdravstva, humanistike in naravovarstva, 
turizma, hotelirstva, prometa in zvez, ekonomije, poslovnega in okoljskega 
managementa. 

V času zgoščenega delovanja za nastanek univerze se je, na primer v štu-
dijskem letu 1996/97, v obstoječih visokošolskih ustanovah izobraževalo 
nad 2000 študentov v rednih oblikah študija in ob delu. Dve leti kasneje je 
samo vpis na redni študij presegel to število. Število študentov na rednem 
študiju je bilo v letu 1999/2000 2538, na študiju ob delu pa 2769 (tabela 
1). V študijskem letu 1996/97 je bilo na obalnih visokošolskih ustanovah 
zaposlenih 65 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Površina prostorov, na-
menjena izvajanju visokošolskih programov, je v istem študijskem letu obse-
gala 6.390 m2. Študentski dom Korotan v Portorožu je to površino obogatil  
z dodatnimi 8000 m2. 

99/00

98/99

97/98

96/97

95/96

skupaj

izredni

redni

tabela 1:  
Vpis v programe 
visokošolskega 
študija na Primor-
skem 1995–2000 
(obalno področje in 
Goriška).    
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O vlogi in pomenu študija pomorstva in prometa, ki se je razvijal od viš-
je, preko visoko strokovne in končno do univerzitetne ravni, smo že pisali  
v prejšnjem poglavju. Prav tako so v istem poglavju predstavljena prva priza-
devanja za študij zdravstva, edukacijskih ved in strojništva. 

Visoka šola za hotelirstvo in turizem – Turistica
Leta 1990 je Obalni izvršni svet naročil prvi elaborat o študiju hotelirstva 

in turizma z naslovom: Oblikovanje profila strokovnjaka z višjo izobrazbo za 
področje tehnologije gostinstva in turizma. Pozneje je poročilo projekta izšlo kot 
monografija z istim naslovom (Ostan et al., 1990). 

Pričevanje Marjana Tkalčiča,67 kasneje prvega dekana visoke šole, kaže 
trnovo pot, ki so jo morali pred 1994 in pred nastankom Zakona o viso-
kem šolstvu68 prehoditi ustanovitelji samostojnih visokih šol. Po peripetijah  
v stroki (plagiatorstvo študijskih programov visoke šole s strani drugih šol) 
in zavlačevanju šolskih oblasti je s pomočjo Obalne skupnosti in konzor-
cija gospodarstva cirt (Center za izobraževanje in razvoj turizma, d. o. o., 
Portorož), formalnega ustanovitelja šole, bila 28. 11. 1994 Visoka šola za 
hotelirstvo in turizem – Turistica tudi ustanovljena. To je bila prva samo-
stojna visoka šola v Sloveniji, primer in model za ustanavljanje drugih vi-
sokih šol na Obali. Prva generacija študentov se je v njen študijski program 
vpisala v študijskem letu 1995/96. 27. 6. 2001 je Senat Turistice sprejel 
sklep o podpori ustanavljanju Univerze na Primorskem, v kateri naj bi bila 
šola polnopravna članica. Tedaj je Turistica vpisovala študente v strokov-
ni visokošolski študijski program Hotelirstvo in turizem kot redni študij 
v Portorožu, izredni študij istega programa pa v Ljubljani in Radencih.  
V študijskem letu 2001/2002 je bilo na Turistici vpisanih 456 rednih in 
1053 izrednih študentov.69

Že leta 1999 so se začela prizadevanja za pridobitev lastnih prostorov šole, 
saj je bila najemnina za prostore v Vili Mariji Portorož, v kateri je bila šola 
podnajemnik, prevelik zalogaj za proračun šole. Pripravljali so se zazidalni načrti 
na lokaciji med Fakulteto za pomorstvo in promet ter Korotanom, sredstva 
naj bi se delno pridobila iz poroštva države za investiranje v visoko šolstvo.70 
Zapleti z rušenjem zasebne hiše na tej lokaciji so zavlačevali investicijski načrt. 

67 Tkalčič, Marjan: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik, 
23. 9. 2010. 
68 Zakon o visokem šolstvu, Uradni list rs, št. 67/1993, z dne 17. 12. 1993. 
69 Všeč mi je modro. Študijsko leto 2002/2003. Glasilo vsk, zanj Robert Brsa.
70 Zapisnik 17. seje Kuratorija vsk, 2. 7. 1999. Arhiv vsk.
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Oktobra 2001 je ministrstvo, zadolženo za visoko šolstvo, na prošnjo visoke 
šole umaknilo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnjo na tej 
 lokaciji.71 Šele veliko kasneje, leta 2007/08, se je na tej lokaciji zgradila za vi-
soko šolo sodobno opremljena zgradba za izvajanje njenih študijskih progra - 
mov. V letu 2008 se je visoka šola preoblikovala v Fakulteto za hotelirstvo in 
turizem – Turistica.

Visoka šola za management 
Do leta 1995, ko je bil v Kopru ustanovljen tudi prvi samostojni visokošol-

ski zavod Visoka šola za management, je programe ekonomske in administra-
tivne smeri v sodelovanju z visokimi šolami obeh slovenskih univerz izvajala 
Ljudska univerza Koper. 

S sklepom treh obalnih občin in gzs območne zbornice Koper o ustanovit-
vi samostojnega visokošolskega zavoda je 13. oktobra 1995 bila ustanovljena 
Visoka šola za management (všm). Akt o ustanovitvi zavoda je bil objavljen  
v Uradnih objavah Primorskih novic.72 Soglasje k delovanju te šole je 3. novem-
bra 1995 dal tudi Svet za visoko šolstvo.73 Za ustanovitev in začetek dela šole 
so ustanovitelji in vsk prispevali devet milijonov tolarjev v dogovorjenem raz-
merju. Za sedež všm je bil pripravljen prizidek Dijaškega doma v Kopru, ki je 
bil urejen za dejavnosti visokega šolstva (učilnice, knjižnica s čitalnico, prostori 
študijskega referata in uprava). Prvi dekan visoke šole je bil Cene Bavec, direk-
torica pa Nada Trunk Širca.

Prve študente je v svoje študijske programe visoka šola vpisala 1996/97. 
Izredno veliko zanimanje za študij managementa se je pokazalo že v nekaj le-
tih. Pred ustanovitvijo up v študijskem letu 2002/03, je visoka šola imela 453 
rednih in 1259 izrednih študentov v dodiplomskem visokošolskem strokov-
nem študijskem programu Management in dveh podiplomskih specialističnih 
študijskih programih: Management v izobraževanju in Management v evrop-
skem okolju.74 V študijski proces je visoka šola vgradila proces institucionalne 
samoevalvacije in programske evalvacije, kreditni sistem ects, izbirnost vse-
bin, praktično usposabljanje in vključevanje študentov v raziskovalno delo. 
Redni študij je všm izvajala v Kopru, izredni pa v Kopru in na treh enotah 
visoke šole: v Škofji Loki, Novi Gorici in Celju. Pri izvajanju specialističnih 

71 Sklep o umiku vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnjo Visoke šole za turizem na zemljišču 
bivšega hotela Korotan, 17. 10. 2001. Arhiv mšzš, Urad za višje strokovno in visoko šolstvo. 
72 Primorske novice. Uradne objave štev. 25: 162.
73 Arhiv mvzt, Urad za višje strokovno in visoko šolstvo.
74 Všeč mi je modro. Študijsko leto 2002/2003. Glasilo vsk, zanj Robert Brsa. 
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programov je od 1998 sodelovala tudi Manchester Metropolitan University iz 
Anglije. všm je sodelovala tudi s Fakulteto za znanost o okolju v Novi Gorici 
in z Morsko biološko postajo v Portorožu v projektu tempus, ki je bil namen-
jen strukturiranju univerzitetnega študijskega programa Management okolja.

Visoka šola za management je 18. septembra 2001 zaprosila Svet za visoko 
šolstvo za mnenje o preoblikovanju visoke šole v fakulteto. 5. oktobra 2001 
istega leta je poslala na mvzt gradivo, vezano na ustanovitev univerze.75 Ob 
ustanovitvi univerze pa je nastal v zvezi s statusom te visoke šole zaplet, ker 
se je istočasno preoblikovani visokošolski zavod zapisal v sodni register kot 
samostojna pravna oseba. Ko je visoka šola pristopila k novi univerzi, je o 
prenosu ustanoviteljskih pravic odločal ustanovitelj, to je Državni zbor rs, 
svojo odločitev pa zapisal v Odlok o ustanovitvi univerze. 31. člen odloka je 
določil, da z ustanovitvijo univerze postane Visoka šola za management Koper 
njena članica s spojitvijo. Ustanoviteljske pravice so bile prenesene na enovito 
pravno osebo, Univerzo na Primorskem. Statusno preoblikovanje visoke šole 
je torej pomenilo, da je šla v univerzo Visoka šola za management, kot člani-
ca univerze pa je postala Fakulteta za management. Univerza je postala njen 
pravni naslednik in je prevzela vse njeno premoženje, pravice in obveznosti.  
Z dnem vpisa univerze v sodni register so na novo imenovane članice v odloku 
prenehale obstajati kot pravne osebe, vršilka dolžnosti direktorja univerze pa 
je začela postopek za njihov izbris iz sodnega registra. To je bilo storjeno tudi 
za Visoko šolo za management in zaradi vzporednega vpisa s strani nove čla-
nice, Fakultete za management, v sodni register je nastal sodni zaplet. 

Ustrezna prostorska umestitev dejavnosti Fakultete za management se na-
črtuje in slabo uresničuje že od ustanovitve tega visokošolskega zavoda. Med 
vsemi investicijskimi načrti naj omenimo enega najbolj ambicioznih, in sicer 
ureditev Servitskega samostana za potrebe fakultete. Servitski samostan iz 14. 
stoletja sodi med dragocene primere koprske arhitekture. Izredno umetniško 
vrednost ima predvsem arkadni križni hodnik, poslikan s freskami. Samostan 
je bil v času nastajanja univerze nacionalni spomenik kulturne dediščine prve 
kategorije in je bil v lasti Republike Slovenije, z njim pa je upravljalo Minis-
trstvo za kulturo. Ministrstvo za kulturo je razpolagalo tudi s konservatorskim 
načrtom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz Pirana. Adaptaci-
ja in prizidava samostana bi omogočala razvoj Fakultete za management in 
hkrati tudi razvoj mesta Koper. Obnova Servitskega samostana bi omogočila 
tudi kongresno dejavnost ter različna strokovna in kulturna srečanja univerze. 
V njem bi mesto našla tudi univerzitetna knjižnica. 

75 Pregled dokumentacije ob ustanavljanju Univerze na Primorskem. Delovno gradivo. Arhiv mšzš, 
Urad za višje strokovno in visoko šolstvo.
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Visoka šola za management je leta 2002 pripravila za umestitev fakultete  
v samostan idejni načrt, ki je bil javno predstavljen. Sledili so mnogi koraki:  
v Upravnem odboru univerze potrjen investicijski načrt (2006), prva sredstva 
iz proračuna (2008), vključitev projekta v prijavo na ess mestne občine Ko-
per76 in projekt prenove 2010,77 ki pa do danes tega velikega investicijskega 
načrta niso približali k uresničitvi.

Visoka šola za zdravstvo Izola 
O prvih programih zdravstvene nege smo v tem delu že pisali. Po daljšem 

premoru od prvih programov zdravstvene nege je v okviru projekta programskega 
sveta Visokošolskega središča Nadja Plazar prevzela vodenje skupine za pripravo 
visokošolskega študija zdravstvene nege. Po številnih razgovorih na Ministrstvu za 
zdravstvo in socialno skrbstvo ter Ministrstvu za šolstvo in šport je nastal v skla-
du z nastajajočo zakonodajo na področju zdravstva osnutek študijskega progra-
ma Zdravstvena nega za poklic medicinska sestra za nadzorovanje okužb. Prvi 
osnutek programa, ki ga je predlagala Zlata Dragaš, je bil poslan v usklajevanje, 
saj so v istem času na ravni Evropske unije nastajale usmeritve za reguliran poklic 
na področju zdravstvene nege. V elaboratu, ki ga je urejala Nadja Plazar, so prve 
usmeritve študija predvidevale usposabljanje na področju higiene, nadzorovanja 
okužb in geriatrije.78 Potrebni so bili mnoga usklajevanja s stroko in bolnišnicami 
ter sodelovanje z obema že obstoječima visokima zdravstvenima šolama v Ljubl-
jani in Mariboru. Nastali so prvi načrti o izvajanju študija in pripravi vloge za 
akreditacijo programov, ki so potrebni za ustanovitev šole. V finančni načrt vsk 
za leti 1999 in 2000 se uvrsti tudi financiranje programov zdravstvene nege iz 
prispevka občin. Direktor vsk Danijel Božič pa je začel pogajanja z Občino Izola 
in Ministrstvom za zdravstvo za ureditev prostorov za izvajanje študijskih progra-
mov zdravstva v Bolnišnici Izola ob selitvi srednje medicinske šole v prenovljene 
prostore v bolnišnico.79 V primeru, da ti prostori še ne bi bili dosegljivi, so ustano-
vitelji šole načrtovali izvajanje študija v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. 

Visoka šola za zdravstvo v Izoli je bila ustanovljena 2001. V letu 2002/2003 
je še v fazi ustanavljanja v publikaciji Visokošolskega središča Koper80 objavila 

76 Mestna občina Koper: Priprava Regionalnega razvojnega programa Južne primorske 2007–2013. 
ess, ukrep: Znanje za gospodarstvo, aktivnost: Razvoj infrastrukture.
77 Bugarič, Boštjan (2010): Servitski samostan Koper. Idejni projekt prenove kompleksa za potrebe 
Univerze na Primorskem.
78 Plazar, Nadja: Poročilo o delu skupine za pripravo programa visokošolskega študija Zdravstvena 
nega. 25. 5. 1999. Arhiv vsk. 
79 Zapisnik 17. Seje Kuratorija vsk, 5. 7. 1999.
80 Všeč mi je modro. Študijsko leto 2002/2003. Glasilo vsk, zanj Robert Brsa.
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60 vpisnih mest za redni študij v visokošolski strokovni program 1. stopnje 
Zdravstvena nega. Prva sredstva iz državnega proračuna (3.309.600,00 sit) je 
vzši prejela šele leta 2003.

Visoka šola za zdravstvo je že ob ustanovitvi načrtovala priključitev k uni-
verzi. Po sprejemu statuta na novo ustanovljene univerze leta 2003 je na svo-
jem senatu sprejela Pravila o organizaciji in delovanju članice ter izvolila de-
kanjo. Ker rektor univerze še ni bil izvoljen, je prva dekanja visoke šole Nadja 
Plazar prejela soglasje rektorice šele 13. novembra 2003. Junija 2011 se je 
visoka šola kot članica univerze preoblikovala v Fakulteto za vede o zdravju.

Začetek investicije za ureditev prostorov za potrebe Visoke šole za zdrav-
stvo v Bolnišnici Izola sega v leto 2003, v čas, ko je investicije vodilo takratno 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. V avgustu tega leta sta bila izdelana 
idejni projekt in na njegovi osnovi investicijski program, decembra pa je bil 
podpisan dogovor o odstopu nepremičnine, sklenjen med takratnim Minis-
trstvom za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje in Splošno bol-
nišnico Izola, s katerim je nedokončani del objekta Splošne bolnišnice Izola 
prešel v upravljanje Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za namene Visoke 
šole za zdravstvo Izola. Temu dogovoru sta sledila 29. januarja 2004 sklep 
vlade81 in pogodba o financiranju investicije.82 Gradbeno dovoljenje, izdano 
16. septembra 2004 še takratnemu Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, 
je vključevalo poleg dokončanja prostorov za izvajanje študija tudi ureditev 
pripadajoče zunanje ureditve in postavitev transformatorske postaje. Univerza 
na Primorskem je za izvedbo investicije pridobila iz državnega proračuna 649 
milijonov tolarjev.83

Visoka strokovna šola za podjetništvo Portorož
Visoko strokovno šolo za podjetništvo (vsšp) sta 1995 ustanovila Gea Col-

lege, d. d., in Obrtna zbornica Slovenije, ustanovitev šole je podprlo tudi 
Združenje podjetnikov Slovenije. Strokovni študijski program vsšp Podjet-
ništvo, ki je bil potrjen v Svetu za visoko šolo 25. marca 1996, naj bi uspos-
abljal podjetnike za samoiniciativnost, ustvarjalnost, prilagodljivost trgu in 
prepoznavanje podjetniških priložnosti. V prvem študijskem letu delovan-
ja je vsšp razpisala 100 mest za redni študij in 120 mest za izredni študij.  
V študijskem letu 2002/03 je visoka šola imela na rednem in izrednem študiju 
522 študentov. Redni in izredni študij so izvajali v Portorožu, izredni študij pa 

81 Sklep Vlade rs št. 465-322/2003 z dne 29. 1. 2004.
82 Pogodbe mšzš o financiranju št. 3311-03-349107.
83 Poročilo ministru Juretu Zupanu, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 10. 4. 2007. 
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tudi v Ljubljani in Slovenskih Konjicah. Svojo dejavnost so izvajali s sredstvi 
koncesije države, šolnin in donacij. Specialistični študij podjetništva so izvaja-
li tudi v angleščini, na osnovi bilateralnih sporazumov pa so njihovi študentje 
študirali tudi v tujini.84 

Visokošolsko središče Koper in vsšp sta se dogovarjala o podpisu pisma 
o nameri visoke strokovne šole, da pristopi k ustanavljanju univerze.85 Na 
Visoki šoli za podjetništvo so želeli, da obalne občine in vsk pristopijo med 
njihove ustanovitelje ter da v skladu z razvojnimi načrti ustanavljanja univerze 
sodelujejo pri iskanju rešitev v zvezi s prostori za izvajanje njihove dejavnosti. 
Ob nadaljnjem dogovarjanju pa je prišlo do zakonskih ovir, kajti visoka šola 
bi se za pristop k univerzi morala odreči statusu samostojne pravne osebe in 
osebe zasebnega prava. 

Vendar vsšp sodelovanja z up ni pretrgala. Da bi univerza ohranila siner-
gije k razvojnim ciljem obalnega prostora, je vsšp povabila kot partnerja pri 
ustanavljanju Univerzitetnega inkubatorja Primorske (uip). S ciljem sodelo-
vanja univerz v gospodarskem razvoju regije je univerza zaorala ledino in že 
pri svojem nastanku vzpostavila tesen in ploden odnos z gospodarstvom in 
lokalnimi oblastmi. V sodelovanju s tema dvema sferama je oblikovala novo 
posvetovalno in usmerjevalno telo – Svet zaupnikov up. Najbolj zahteven in 
nov cilj pa je bil spodbujati sodelovanje med univerzo in gospodarstvom ter 
lokalnimi skupnostmi na področju priprave, oblikovanja in izvajanja dejav-
nosti uip, ki naj bi skrbel za prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo 
in obratno, povezoval izobraževalni in raziskovalni proces up ter omogočal 
vsem prebivalcem primorske regije, da se poskušajo v podjetništvu. Ministrs-
tvo za gospodarstvo je z razpisom za ustanavljanje univerzitetnih inkubatorjev 
pritegnilo tudi Univerzo na Primorskem in z začetnim kapitalom omogočilo 
pripravo strokovnih podlag in poslovnega načrta ter aktov za ustanovitev in-
kubatorja. Lastniška struktura je bila postavljena v letu 2004, in sicer je bil uip 
v 80-odstotni lasti Univerze na Primorskem in 20-odstotni lasti Gea College 
– Visoke šole za podjetništvo. 

84 Všeč mi je modro. Študijsko leto 2002/2003. Glasilo vsk, zanj Robert Brsa.
85 Pismo o nameri 605-16/95, z dne 6. 11. 1955. 
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Prve, na novo ustanovljene fakultete 

Ustanovitelji Univerze na Primorskem so do zadnjega računali na Fakul-
teto za pomorstvo in promet kot na svojo središčno članico. Na Visoki šoli za 
management so se odvijali postopki in so se krepila prizadevanja, da se visoka 
šola preoblikuje v fakulteto, kar se je tudi zgodilo hkrati z ustanovitvijo uni-
verze. V nastajanju sta bili še dve: Fakulteta za interkulturne študije, kasneje 
preimenovana v Fakulteto za humanistične študije, in Pedagoška fakulteta. 

Fakulteta za humanistične študije Koper
Fakulteto za humanistične študije je ustanovilo Visokošolsko središče Ko-

per. Ustanovni akt fakultete so omogočila soglasja Mestne občine Koper, Ob-
čine Izola in Občine Piran in pozitivno mnenje o izpolnjevanju pogojev za 
ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda, ki ga je izdal Svet za visoko 
šolstvo Republike Slovenije. Okrožno sodišče Koper je 14. septembra 2000 
fakulteto vpisalo v sodni register. Vršilka dolžnosti dekana je bila Lucija Čok.

S tem dejanjem je Znanstveno-raziskovalno središče v Kopru v sodelovanju 
z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umet-
nosti v Ljubljani dokončalo razvojno nalogo Ustanovitev Fakultete za huma-
nistične študije Koper, ki je bila tema dvema javnima raziskovalnima zavodoma 
zaupana. Na osnovi prizadevanj obeh javnih zavodov za razvoj visokega šolstva 
v slovenski Istri so 17. novembra 1998 direktor vsk Danijel Božič, direktorica 
zrs Koper Lucija Čok in direktor zrc sazu Oto Luthar podpisali Pismo o na-
merah za ustanovitev Fakultete za interkulturne študije v slovenski Istri. Pod-
pisniki namere in ustanovitelji fakultete Irena Fister, županja mo Koper, Breda 
Pečan, županja občine Izola in Franko Fičur, župan občine Piran so se obvezali, 
da bodo storili vse, da se do leta 2000 fakulteta ustanovi. 

Programske osnove, pravne podlage in študijske programe je delovna sku-
pina obeh raziskovalnih zavodov, ki jo je imenoval že v jeseni 1997 Projektni 
svet vsk, preučila in predlagala v elaboratu. Koordinatorica skupine in ured-
nica elaborata je bila Lucija Čok, člani skupine pa Milan Bufon, Darko Daro-
vec, Breda Luthar, Oto Luthar in Borut Telban. 

Pri snovanju programov fakultete so predlagatelji elaborata upoštevali so-
naravni in trajnostni ter družbeno-ekonomski razvoj zahodne Slovenije in 
ustrezno ovrednotili njene prednosti. Ustanovitev fakultete je bila pomembno 
dejanje tako za zaščito manjšin na obeh straneh meje in za utrjevanje med-
kulturnosti kot za ohranjanje slovenske kulturne dediščine in slovenskega je-
zika v bodočem integriranem evropskem prostoru. Ukinitev meja je namreč 
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približala slovenskim izobraževalnim in univerzitetnim središčem v zahodni 
Sloveniji potencial, ki sta ga predstavljala obmejni prostor in srednja Evropa. 

Študijsko področje predlaganih programov je vključevalo družboslovne in 
humanistične vede, ki so jih je opredeljevale stičnost, povezanost in medsebojna 
vplivnost idej, vedenj in vrednot, torej medkulturna razsežnost. Študiji s 
področja zgodovine, geografije, antropologije in kulturologije naj bi si postavili 
temeljni cilj vzgajati strokovnjake – raziskovalce, ki naj bi bili usposobljeni za 
čas kulturnih, družbenih in ekonomskih sprememb, ki sta jih doživljala Slo-
venija in srednjeevropski prostor. Interdisciplinarno povezovanje programov 
geografije kontaktnih prostorov, zgodovine Evrope in Sredozemlja, kulturnih 
in antropoloških študijev je omogočal sodobno zasnovan študijski proces, ki 
je bil zasnovan na skupnem delu študija Studium generale, na obveznih in 
izbirnih vsebinah stroke posameznih usmeritev in izbirni del programa dru-
gih strok (podpornih ved). Fakulteta je pripravila tudi en magistrski študijski 
program geografije Krasoslovje. V imenu avtorjev programov sta Lucija Čok in 
Oto Luthar 22. julija 1999 pri Avtorski agenciji za Slovenijo v Ljubljani vpisala 
programe v register o avtorskih pravicah pod številko R-071/99.86

Svet za visoko šolstvo je vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju kadrovskih 
in materialnih pogojev za delovanje fakultete prejel v obravnavo julija 1999. 
Strokovne ocene o vlogi sta pisala dva domača eksperta: Janko Prunk in Jože 
Vogrinc (Univerza v Ljubljani) ter tuji ekspert Colin H. Williams (Cardiff 
Uni versity, uk). 2. junija 2000 je Svet dal k ustanovitvi fakultete pozitivno 
mnenje. Na osnovi pozitivnega mnenja Sveta za visoko šolstvo, na osnovi 7. in 
9. člena Akta o ustanovitvi Fakultete za humanistične študije, ki ga je sprejel 
Upravni odbor ustanovitelja, Visokošolskega središča v Kopru (11. 7. 2000), 
ter skladno z 20. in 21. členom Zakona o visokem šolstvu87 je bila fakulteta 
ustanovljena. Za vršilko dolžnosti dekana je bila imenovana Lucija Čok,88 ko 
je prevzela funkcijo ministrice za Visoko šolstvo in znanost jo je nadomestil 
Darko Darovec. 19. septembra 2000 je Fakulteta na 1. ustanovni seji akadem-
skega zbora izvolila za predsednika zbora Antona Gosarja. 

Vršilka dolžnosti dekana je v okviru svojih pooblastil 21. avgusta 2000 
imenovala senat fakultete v sestavi: Jože Pirjevec, Oto Luthar, Darko Darovec 
za področje zgodovine, Milan Bufon in Andrej Kranjc za področje geografije, 
Aleš Erajvec in Breda Luthar za področje kulturnih študijev, Borut Telban za 
področje antropologije in Lucija Čok za področje jezikoslovja.

86 Potrdilo aas Ljubljana, Potrdilo o vpisu v register, 22. 7. 1999, štev. R-071/99.
87 Zakon o visokem šolstvu, UrL rs št. 67/93 in 99/99.
88 Sklep Upravnega odbora vsk, 11. 7. 2000, in soglasje k vršilstvu dolžnosti Upravnega odbora zrs 
Koper, 28. 6. 2000. 

Nov veter v Jadrih
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25. marca 2000 je Svet za visoko šolstvo dal k dodiplomskima študijski-
ma programoma Kulturni študiji in antropologija in Geografija kontaktnih 
prostorov ter k magistrskemu študijskemu programu Geografija – Krasoslovje 
pogojno soglasje. Vloge je bilo potrebno popraviti v skladu s pripombami 
komisije Sveta v roku enega meseca. Študijski program zgodovina pa je bil 
vrnjen fakulteti v dopolnitev. S tem študijem pa se je še nekaj zapletlo. Čeprav 
v prvem študijskem letu razpisa za vpis študentov 2001/02 program zgodo-
vine še ni bil akreditiran, je bil vključen v promocijski oglas v občilih o vpisu 
v tistem študijskem letu. Oglas z razpisom je morala fakulteta po opominu 
Ministrstva za šolstvo umakniti.89

V letu 2001 je bila fakulteta prepozna za pridobitev koncesije za svoje delo-
vanje. Na svečani seji senata fakultete, 29. 5. 2001, sta ministrici za gospodar-
stvo in visoko šolstvo, Tea Petrin in Lucija Čok, skupaj s sponzorji90 podpisali 
svečano listino o financiranju delovanja fhš v prvem akademskem letu. Pros-
tore ji je iz prispevkov občin in države uredilo vsk na Glagoljaški ulici v Kop-
ru (Stara pošta Koper), za dejavnost pa je bilo potrebno poleg sponzorskih 
sredstev predpisati še šolnino za študente. Učitelji in sodelavci fakultete so se 
lotili temeljite promocije novih študijskih programov in kljub šolnini v prvem 
letu študija pridobili 92 študentov na dodiplomskih študijskih programih in 
15 študentov na magistrskem študiju.

Znanstvenoraziskovalni center sazu je že leta 1999 sprejel sklep, da bo tako 
podprl ustanovitev fakultete kot pomagal s svojimi raziskovalci s pedagoškimi 
nazivi pri izvajanju študija. V programih fakultete vidimo izziv, ki ga prinašajo 
predlagani programi, in možnost za pridobitev dopolnilnih vedenj in znanj na 
znanstvenem in pedagoškem področju slovenskega visokega šolstva, so zapisali v skle-
pu svojega upravnega odbora.91 Od svojega delodajalca je soglasje za dopolnilno 
delovno razmerje na fakulteti prejelo 18 raziskovalcev zrc sazu. Darja Mihelič 
in Aleš Erjavec sta bila med prvimi, s Fakulteto za humanistične študije sode-
lujeta še danes, to je nepretrgano 12 let. Za sodelovanje v študijskih programih 
so soglasja prejeli tudi visokošolski učitelji Nacionalnega inštituta za biologijo, 
Inštituta za geografijo, Inštituta za novejšo zgodovino, Fakultete za družbene 
vede, Pedagoške fakultete, Biotehniške fakultete in Visoke šole za socialno delo 
Univerze v Ljubljani ter Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Štiri soglasja 
je dal zrs Koper, dve jezikoslovki sta prišli z Zavoda rs za šolstvo, Enota Koper, 

89 Dopis ministrice Lucije Čok štev. 604-03-0128/2000, 2. 2. 2001.
90 Banka Koper, Luka Koper, Istrabenz Koper, Adriatic Koper, Casino Portorož, Delamaris Izola, 
Droga Portorož, Intereuropa Koper, Makro 5 Koper, Telekom Slovenije, Vinakoper, Gospodarska 
zbornica Slovenije.
91 Sklep Upravnega odbora zrc sazu, 6. 7. 1999, štev. 22-3.
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in Cimosa Koper. Univerza v Trstu je izdala soglasji za Jožeta Pirjevca in Rado 
Cossutto, Vseučilišče na Reki pa soglasje za Gorana Filipija. Ta nabor 37 soglasij 
kaže, kako velika je bila podpora ustanovitvi in delovanju fakultete, sodelavci in 
sodelavke, pripravljeni sodelovati pri izvajanju študijskih programov, pa so bili 
vrhunski strokovnjaki in strokovnjakinje svojih področij. 

Fakulteta je bila ves čas vpeta v postopke ustanavljanja Univerze na Pri-
morskem. Akademski zbor je 19. septembra 2000 predlagal besedilo sporazu-
ma o sodelovanju med Politehniko Nova Gorica in Fakulteto za humanistične 
študije. V okviru tega sodelovanja naj bi nastala struktura združitve obeh fa-
kultet in zasnova krovne univerze. Predsednik Politehnike Danilo Zavrtanik 
in v. d. dekanje Lucija Čok sta sporazum podpisala. 

Tudi povezovanje s tujino je steklo. Ob ustanovitvi je fakulteta za huma-
nistiko imela podpisane sporazume s šestimi univerzami: Nacionalno univerzo 
Kapodistrias iz Aten (gr), Univerzo Gradec (at), Univerzo Heidelberg (de), 
Univerzo Karlsruhe (de), Univerzo Ca’ Foscari iz Benetk (it), Univerzo Aix–en-
-Province (fr). Sedem uveljavljenih profesorjev teh univerz je oddalo soglasje za 
sodelovanje s fakulteto (Čok, Gomezel Mikolič, 2000, 27). Kako velik pomen 
je imelo tedaj to sodelovanje, kaže tudi pozornost Univerze Kapodistrias, ki 

slika 8:  
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je fakulteti podarila kip Joanesa Kapodistriasa, slovitega politika in državnika, 
katerega rod je izviral iz Kopra.92 Kip danes stoji na Kapodistriasovem trgu, v 
parku Pokrajinskega arhiva v Kopru.

Ob rob ustanovitvi koprske humanistike pa le omemba polemike, ki se 
je tedaj vnela med prijateljskima Koprom in Mariborom. Že leta 1999 je 
namreč senat Univerze v Mariboru ugotovil, da so uresničene vse razmere 
za ustanovitev Filozofske fakultete v Mariboru. Tedanji rektor mariborske 
univerze Ludvik Toplak pa je ustanovitev Fakultete za humanistične štu-
dije v Kopru pred ustanovitvijo Filozofske fakultete v Mariboru označil za 
politično zaroto proti mariborskim interesom in zapravljeno priložnost za 
svojo univerzo. V resnici pa se tedaj Pedagoška fakulteta v Mariboru ni bila 
pripravljena brez ugovorov deliti na dva dela, saj tega Mariborčanom niso 
dopuščali v času ustanovitve koprske humanistike ne kadrovski ne prostor-
ski pogoji.93 

Pedagoška fakulteta Koper 
Koprska enota Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani je nastala tri deset-

letja pred primorsko univerzo, leta 1974, ko je usmerjeno izobraževanje ukinilo 
učiteljišča in je bila potreba po usposabljanju pedagoškega kadra več kot pereča. 
Tedaj je Pedagoška akademija ustanovila svoje oddelke v Kopru, Novi Gorici in 
Novem mestu. Po preoblikovanju akademije v fakulteto in po prehodu progra-
ma Razredni učitelj z višjega na visoki univerzitetni študij je preživela le enota 
v Kopru. Leta 1987/88 je vpisala prvo generacijo študentov, ki so v programu 
Razredni učitelj lahko dosegli visoko izobrazbo z nazivom profesor razrednega 
pouka. Poleg univerzitetnega programa Razredni učitelj je od leta 1996/97 od-
delek, ki je medtem postal enota, izvajal tudi visoki strokovni program Vzgoji-
telj predšolskih otrok. V študijskem letu 2001/2002 je enota imela 287 rednih 
in 73 izrednih študentov in študentk, poleg omenjenih programov pa je razpi-
sovala tudi dvopredmetni univerzitetni program Matematika in računalništvo. 
Sedež enote je s sredstvi države in s sredstvi tempus projekta fakulteta uredila in 
opremila na Cankarjevi 5 v Kopru. Prva njena predstojnica je bila Olga Bertok, 
za njo je od 1986 do 1995 enoto vodila Lucija Čok.

Da je Oddelek v Kopru pridobil poseben položaj kot Enota v Kopru in 
utrdil svoj položaj znotraj svoje matične fakultete v Ljubljani, so predvsem 
doprinesli: ohranjanje kvalitete študija v primerjavi z ljubljanskimi oddelki 

92 Ioannis Antonios grof Kapodistrias (1776–1831), prvi predsednik države po grški osamosvojitveni 
vojni izpod oblasti Otomanskega cesarstva (1821–1831).
93 Zapravljena priložnost za Maribor. Večer, 5. 6. 2000.
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Pedagoške fakultete, prilagojene vsebine programa razredni učitelj za potre-
be zamejskega šolstva in šolstva italijanske narodnosti, v neposredno okolje 
usmerjeni programi, kot so bili programi za izpopolnjevanje razrednih uči-
teljev za poučevanje italijanskega jezika v osnovni šoli, za pouk naravoslovja 
in športne vzgoje. Projekt Inoviranje pouka italijanskega jezika,94 evropski 
projekt tempus phare-375795, seznanjanje mednarodne javnosti z rezultati 
preučevanja zgodnjega poučevanja tujega in drugega jezika (delavnica Sveta 
Evrope 5b, Portorož 1995)96 in več učbenikov, ki so nastali kot rezultat pro-
jektov v teh letih in so uvajali novosti v učno prakso, so prepričali tudi vodstvo 
v Ljubljani o kakovostnem delu enote in upravičenosti njenega obstoja.97

Na enoti se je razvijalo tudi znanstveno-raziskovalno delo in enota se je  
v okviru matične fakultete začela uveljavljati tudi kot nosilka nacionalnih pro-
jektov. Pred ustanovitvijo univerze je enota, ki je medtem po novi organiza-
ciji matične fakultete spet postala oddelek, izvajala en aplikativni projekt na 
področju gibalne vzgoje in dva ciljna raziskovalna projekta (gibalno športna 
vzgoja, dvojezično opismenjevanje) ter sodelovala v dveh mednarodnih pro-
jektih s tujimi univerzami. 

10. maja 2001 je senat Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani na pobudo 
tedanjega predstojnika Rada Pišota potrdil podporo razvoju oddelka v okviru 
Univerze na Primorskem. Koordinacijo postopnega prehajanja v visokošolski 
zavod, članico univerze, je senat zaupal Radu Pišotu.98 Ta je za projektni svet 
vsk v okviru projekta Univerza na Primorskem izdelal elaborat Pedagoška fa-
kulteta Koper. V njem so podatki o predlagatelju (študijski programi in razis-
kovalno delo, podatki o zaposlenih in študentih, materialni pogoji izvajanja 
študija) in utemeljitve procesa preoblikovanja oddelka v visokošolski zavod, 
članico univerze, ter faze tega procesa.99

Po dogovoru med rektorjem Univerze v Ljubljani Jožetom Mencingerjem 
in ministrico Lucijo Čok ter po sklepu senata ljubljanske univerze o podpori 
ustanovitvi Univerze na Primorskem v februarju 2002 so se začela opravila, 
kako pripraviti vse zakonske in materialne podlage za preoblikovanje oddelka 

94 Inoviranje osnovne šole – Specialno didaktična prenova, Lucija Čok, vodja projektne skupine za tuji 
jezik, Pedagoški inštitut v Ljubljani, 1992–93.
95 sep tempus 3767 Učenje in poučevanje drugega in tujega jezika na predšolski stopnji in v osnovni šoli. 
Koordinatorica projekta: Lucija Čok.
96 Learning and teaching Languages in bilingual contexts, Svet Evrope, Razvojni in raziskovalni program 
delavnice 5a in b, 1991–95; Lucija Čok, direktorica delavnice 5b.
97 Skalar, Vinko (1994): Koprska enota Pedagoške fakultete je opravičila svoj obstoj. V Medved  
Udovič, Vida (ur.), Bilten ob 20-letnici Enote v Kopru. Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
98 Izvleček iz zapisnika 8. seje Senata Pedagoške fakultete v Ljubljani, 10. 5. 2001. 20. Sklep seje.
99 Pišot, Rado: Pedagoška fakulteta Koper. Projekt Univerza na Primorskem. vsk, projektni svet.
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v fakulteto: usklajevanje določb v Odloku o ustanovitvi up s postopki preho-
da fakultete, dokazila o materialnih pogojih in finančnih virih za delovanje 
koprske fakultete, soglasje zaposlenih o prehodu k drugemu delodajalcu, ure-
janje prehoda poslovanja in finančnih obveznosti iz ljubljanske na koprsko 
fakulteto, prenos osnovnih sredstev, urejanje statusa in zagotavljanja pravic 
študentov in študentk ter ostala določila različnih zakonov, ki urejajo delo-
vanje visokega šolstva. 

Po ustanovitvi Univerze na Primorskem je več členov odloka urejalo krov-
na dejanja preoblikovanja oddelka v fakulteto, vodenje postopkov v prehod-
nem obdobju in zagotavljanje pravic ter prenos dolžnosti z Univerze v Ljubl-
jani na Univerzo na Primorskem. 22. aprila 2003 se je konstituiral akademski 
zbor up Pedagoške fakultete (pef) Koper in s tem je bil storjen temeljni korak 
k ustanovitvi up pef. Rektor univerze v Ljubljani Jože Mencinger, ministrica 
za šolstvo Lucija Čok, dekan Pedagoške fakultete ul Pavel Zgaga in pred-
stojnik koprskega oddelka Rado Pišot so 30. aprila 2003 podpisali pogodbo 
med Univerzo na Primorskem in Univerzo v Ljubljani o prevzemu progra-
mov, delavcev in študentov pef, za tem pa sta dekan ljubljanske fakultete in 
predstojnik koprskega oddelka sklenila Sporazum o sodelovanju in urejanju 
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medsebojnih razmerij.100 V študijskem letu 2002/2003 je bilo na Oddelku  
v Kopru vpisanih 310 rednih študentov. Iz seznamov študentov v prilogi spo-
razuma je razvidno, da se je za dokončanje študija na Univerzi v Ljubljani 
30. aprila 2003 odločilo 17 rednih študentov razrednega pouka in 19 rednih 
študentov predšolske vzgoje s statusom absolventa, k ljubljanski fakulteti pa 
se je priključilo 42 študentov brez statusa (od vpisne gen. 1987/88 do vpis-
ne generacije 2002/03).101 23. novembra 2003 je na prvi redni seji senata že 
ustanovljene univerze rektorica Lucija Čok imenovala Rada Pišota za dekana 
Pedagoške fakultete v Kopru.

Iz sredstev, dodeljenih s strani države Visokošolskemu središču za urejanje ma-
terialnih pogojev nove univerze, so bili urejeni tudi prostori Pedagoške fakultete. 
15. oktobra istega leta se je prva generacija študentov te fakultete lahko vselila  
v prenovljene prostore. Na otvoritvi te pridobitve je tedaj še predstojnik Rado Pišot 
povedal: Prednosti vključitve in delovanja znotraj nove univerze so številne, seveda ob 
upoštevanju, da bo akademska sredina uspela preseči raven interesa posameznih članic 
v skupnem interesu univerze. Danes, ko povsod ukinjamo tako simbolne kot dejanske 
meje ter poizkušamo razvijati sodobno in dinamično družbo, utemeljeno na znanju in 
humanih vrednotah, je velika priložnost za novo univerzo, ki želi biti odprta v evrop-
ski prostor. Srčno upam, da bomo kolikor se da kmalu tudi sprevideli, da smo vsi del 
enotnega slovenskega visokošolskega prostora. Ta enotnost se začenja že na tem mestu.102

Odpiranje raziskovanja in izobraževanja 
na področjih naravoslovja in tehnike 

Primorski inštitut za naravoslovje in tehnologijo (pint)
pint je ustanovila Primorska znanstvena fundacija 27. septembra 1999103. Ta 

je s ciljem prispevati k ustanovitvi in razvoju Univerze na Primorskem želela 
pospeševati sodelovanje z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi pri vzposta-
vitvi pogojev predvsem za naravoslovno in tehnično raziskovanje in visokošolsko 
izobraževanje. Ustanovitelji fundacije – Norma Suzana Mankoč Borštnik, Eda 
Okretič Salmič, Lojze Marinček, Emona Obala, Splošna plovba, kig-Koperin-
vest ter drugi člani, ki jih je s pooblastili zastopala Eda Okretič Salmič104 – so  

100 Sporazum o sodelovanju in urejanju medsebojnih razmerij med ul pef in up pef, 23. 10. 2003.
101 Evidence iz arhiva up pef.
102 Nagovor predstojnika up pef Rada Pišota ob otvoritvi novih prostorov fakultete, 15. 10. 2003. 
103 Datum sklepa Okrožnega sodišča o vpisu pint-a v sodni register. Arhiv up.
104 Aldo Babič, Vojko Čok, Igor Debernardi, Zdenka Debernardi, Vlado Munda, Zorko Kenda, Igor 
Kocjančič, Bruno Korelič, Boris Kovačič, France Krašovec, Alenka Malej, Stane Pejovnik, Mojmir 
Suhar, Nada Trunk Širca, Ernest Trampuž, Vilma Vidmar.
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v odločbi o ustanovitvi fundacije in v Aktu o ustanovitvi Ustanove Znanstvena 
fundacija105 (19. 6. 1998) določili pravila delovanja  in organe fundacije. Njen 
upravni odbor je vodil Iztok Obad. Fundacija si je zastavila tesno sodelovanje s 
Projektnim svetom vsk, v katerega sta bili povabljeni Norma Mankoč Borštnik 
in Eda Okretič Salmič. 22. julija 1998 sta Projektnemu svetu Univerze na Primor-
skem članici Znanstvene fundacije predstavili elaborat o ustanovitvi pint-a.106  Isti 
elaborat sta oktobra istega leta oddali kot predlog za ustanovitev javnega razisko-
valnega zavoda na Ministrstvo za znanost in tehnologijo rs. 

Ustanovitev inštituta pint so podprli v projektnem svetu Univerze na Pri-
morskem, na senat Fakultete za pomorstvo in promet, na Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti, Območni gospodarski zbornici Koper, Obali Koper 
in v Luki Koper. Vlada je na seji 17. junija 1999 sprejela sklep o ustanovitvi 
pint-a107 kot javnega raziskovalnega zavoda. S pogodbo med Vlado, ki jo je 
zastopal minister za znanost Lojze Marinček, in Ustanovo Primorska znan-
stvena fundacija so bile urejene medsebojne pravice, obveznosti in odgovor-
nosti pri vzpostavitvi delovanja pint-a. V ta namen so bila fundaciji dodeljena 
sredstva v višini 10 milijonov tolarjev.108 Za v. d. direktorice inštituta je bila 
imenovana Norma Suzana Mankoč Borštnik.

V sporočilu za javnost ob ustanovitvi inštituta so zapisani temeljna name-
na in cilji delovanja inštituta. pint naj bi si prizadeval, da z gospodarstvom 
vzpostavi uporabno in razvojno raziskovanje ter oblikuje raziskovalni poten-
cial, ki bo lahko s svojim raziskovanim delom postavil primorsko fakulteto za 
naravoslovne in tehnične vede.109 

Začetki delovanja inštituta so bili usmerjeni predvsem v uporabne raziskave 
v gospodarstvu na področju mehanike materialov, logistiko, sledenje tovorov 
prek medmrežja in ekologijo, kot sta na primer vzorčenje in analiza prašnih 
vzorcev v zraku in drugih dejavnikov onesnaževanja zraka. Prve projekte je 
inštitut pridobil leta 2000 v okviru nacionalnega raziskovalnega programa, 
nekateri med njimi so pritegnili gospodarstvo k sodelovanju. Največji prob-
lem, s katerim so se soočali raziskovalci inštituta, je bil v zvezi z vzpostavitvijo 
ustreznih laboratorijev. Podjetje Tomos je sicer bilo pripravljeno nuditi 300 m² 
prostora v najem, vendar je bila za laboratorije naravoslovja potrebna draga 
oprema. Ob vzpostavitvi pogojev za pridobitev soglasja Sveta za visoko šol-
stvo za ustanovitev primorske fakultete za naravoslovje in tehnične vede je 
105 Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede (1999), uredili: Eda Okretič Salmič, Alenka Klokočov-
nik, Anica Trobec, Helena Stevanovič, Vilma Vidmar. Ustanova Primorska znanstvena fundacija Koper. 
106 Zapisnik 5. seje Projektnega sveta pri vsk. 
107 Iz prepisa 114. seje Vlade, 17. 6. 1999, v Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede (1999).
108 Iz prepisa sklepa Vlade, prav tam.
109 Sporočilo fundacije za javnost, 22. 7. 1999.
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direktorica pint-a pisala ministroma za šolstvo Lovru Šturmu in za znanost 
Lojzetu Marinčku pismo, v katerem je izpostavila tudi ta problem. Prosila je 
tudi oba ministra za soglasje, da je pint ustanovitelj fakultete in da ministrstvi 
pomagata vzpostaviti ustrezne materialne pogoje za njeno delovanje.110 

pint je na svojem Upravnem odboru 8. septembra 2000 podprl dejavnosti 
ustanavljanja Univerze na Primorskem in s svojim pismom o nameri sodelo-
vanja v teh dejavnostih obvestil obe resorni ministrstvi.111 Izjavo o podpori 
ustanovitve Fakultete za informacijske tehnologije112 so podpisali predstavniki 
gospodarstva (Luka Koper, Cimos Commerce Koper, Tomos Koper in drugi) 
ter Gospodarska zbornica Slovenije.

Po volitvah 2000 in zamenjavi vlade se je direktorica Norma Suzana Mankoč 
Borštnik obrnila na ministrico za šolstvo, znanost in šport Lucijo Čok, da bi 
predstavila delovanje inštituta in zasnove fakultete za informacijske tehnologije. 
Ta naj bi pripravila programe računalništva, informatike in računalniško-infor-
macijskega inženiringa. Vloga za ustanovitev fakultete je bila poslana na Svet za 
visoko šolstvo jeseni 2000. Svet za visoko šolstvo je vlogo obravnaval in zahteval 
dopolnitve k vlogi za nadaljnjo obravnavo. Manjkali so soglasje države k usta-
novitvi, finančna zagotovila za delovanje fakultete in primerni prostori in labo-
ratoriji za izvajanje študija. Tudi ministrica je menila, da se projekt ustanovitve 
fakultete vključi v projekt univerze pri Programskem svetu vsk.

Na osnovi pogovorov s predsednikom Projektnega sveta Livijem Jakominom 
se je pojavilo vprašanje, ali se programi Fakultete za informacijske tehnologije 
ne prekrivajo s programi računalništva in matematike, ki jih izvajata Pedagoška 
fakulteta in Visoka šola za management. V pismu 12. novembra je direktorica 
Mankoč Borštnik zagotovila, da so načrtovani programi fakultete usmerjeni v 
tehnologije in so namenjeni usposabljanju strokovnjakov, ki bodo delali v in-
dustriji in ne v pedagoškem poklicu ali v managementu. Sicer pa si članice 
univerze med seboj lahko izmenjujejo vsebine v zunanjih izbirnih predmetih.113

Vzporedno z dejavnostmi pint-a za pripravo programov s področij na-
ravoslovja, tehnike in informacijskih tehnologij sta oddelka za matematiko 
in za teoretično računalništvo Inštituta za matematiko, fiziko in Mehaniko 
(imfm Ljubljana) za vključitev v univerzo pripravljala program podiplom-
skega študija za Računsko intenzivne metode in aplikacije. Poimenovali so ga 
prima. Pripravljen je bil po vzoru univerz štirih držav, Kanade (Waterlooja), 

110 Pismo direktorice pint Norme Mankoč Borštnik, 10. 10. 2000. Arhiv mvzt.
111 Dopis pint, 8. 9. 2000, in Pismo o nameri o vključevanju v Univerzo na Primorskem,  
2. 8. 2000. Arhiv mvzt.
112 Novo ime za isto fakulteto. 
113 Pismo Norme Suzane Mankoč Borštnik predsedniku projektnega sveta vsk, 12. 11. 2001. Arhiv vsk.
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Nove Zelandije, Velike Britanije (Londona) in Italije (Pise), s katerimi so 
nosilci programa imeli tudi stike. Zanimivo je bilo predvsem to, da v Slo-
veniji to področje še ni bilo pokrito in da bi podiplomska šola dajala širšo 
možnost vpisa, saj bi omogočala študentom poslušanje različnih programov 
ter vpis različnim profilom114. Program podiplomske šole je 7. februarja 2002 
skupina: Andrej Brodnik, Dragan Marušič, in Dušanka Janežič predstavi-
la sežanskemu županu Miroslavu Klunu in ministrici Luciji Čok. Sežanska 
občina je ponudila prostore za izvajanje programa v Sežani in predstavila 
možnosti študentskih namestitev, kasneje pa tudi stanovanja za profesorje 
in morebitna zagonska sredstva za začetek delovanja šole. V skupini so se 
dogovorili, da naj bi bil program dokončan do 20. aprila 2002, pripravljene 
pa naj bi bile potrebe po infrastrukturi in načrtovana zagonska sredstva za 
izvajanje programa.

Sežansko občinsko vodstvo je ponudilo začasne prostore v Poslovno-ino-
vacijskem centru Sežana, kasneje (2004–2005) pa v delu starega gradu, ki je 
bil predviden za Visokošolsko središče v Sežani. Skupina predlagateljev podi-
plomske šole je pričakovala, da naj bi že v juliju istega leta program obravnaval 

114 Program Oddelka za matematiko in teoretično računalništvo. imfm-pint. 28. 5. 2002.

slika 10:  
Korak bliže do 
fakultete famnit. 
Ob konstituiranju 
akademskega zbora 
bodoče pef; 11. 
4. 2003 (Dragan 
Marušič, Andrej 
Brodnik).



7372 7372

senat Univerze na Primorskem in takoj nato Strokovni svet za Visoko šolstvo 
in da bi se prvič razpisal v jeseni naslednjega leta.115

Pred tem je direktorica pint-a ugotavljala, da bi se s premikom njene Fa-
kultete za informacijske tehnologije v ustanavljanju v Sežano onemogočilo 
izvajanje študijskih programov, saj je bila neposredna gospodarska baza, s ka-
tero so študijski programi povezani, v Kopru ali v neposredni bližini Kopra, 
zato je bilo projektu Mankoč Borštnikove težko zagotoviti prostore za izva-
janje študija v Kopru. 

Vendar se tudi projekt skupine prima ni uresničil. Pobudniki so sicer pri-
pravili vlogo za ustanovitev fakultete,116 vendar je Fakulteto za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehnologije (famnit) Univerza na Primorskem 
dobila leta 2006. Pozitivno mnenje Sveta za visoko šolstvo za ustanovitev nove 
članice up je univerza prejela 9. junija 2006, na vlado pa je poslala predlog za 
razširitev odloka z novo članico 21. junija istega leta.117 

Obalni model univerze med zamislijo in uresničitvijo 

Modelov organiziranosti univerze ni mogoče prevzemati na slepo. Vsak pros-
tor ima svoje prostorske, družbene, kulturne, geografske in etnološke poseb-
nosti, ki opredeljujejo njegov razvoj in možnosti. Nastajanje visokega šolstva na 
Primorskem je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja spremljal javni interes, v 
katerega so se vključevali lokalne skupnosti in gospodarstvo, ki so prepoznavali 
v procesu oblikovanja Univerze na Primorskem potencialne možnosti za lasten 
razvoj. Okolja, v katera so se umeščale visokošolske ustanove, so v svojih doku-
mentih načrtovala prostorsko projekcijo v luči novih visokošolskih dejavnosti. 
Mestna občina Koper je nastajanje mestne univerze prepoznavala v več arhitek-
tonskih delavnicah, ki so tekle v tem času. Prva zamisel o kampusu je nastala 
že v elaboratu Dragana Marušiča (1993), prispevki o prostorski umestitvi tretje 
univerze v Reviji 2000 pa so natančneje opredelili možnosti, da se ta zamisel ures-
niči. Kampus pojmujemo v celovitosti vsebinsko-prostorske, torej oblikovne in 
vsebinske zaokroženosti. Umestitev kampusa v okolje pomeni nastajanje naselja 
tipa akademske vasi ali celo mesta. Tradicije kampusov v Sloveniji ni bilo, saj je 
Slovenija sledila zgledom starih evropskih univerz, ki so bile večinoma mestne. 

115 Zapis sestanka, 7. 2. 2002, na občini Sežana.
116 Vloga za pridobitev mnenja o ustanovitvi fakultete za informacijske, matematične in računalniške 
znanosti. (fimiriz) R-78/00-D. Marušič, T. Pisanski, J. Shawe-Taylor.
117 Sklep senata Univerze na Primorskem, 10. 5. 2006, in dopis up Ministrstvu za šolstvo, znanost in 
šport za spremembe Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, 21. 6. 2006.
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Dogovarjanje o namerah za ustanovitev univerze na Primorskem v dveh 
kampusih za eno univerzo se je ne glede na končni dogovor moralo soočati 
vsaj z dvema modeloma: z modelom zaokroženega področja, namenjenega 
le univerzi (kampusom), ali z modelom integrirane mestne univerze. Če naj 
bi se težilo k postavitvi kampusa ali celo dveh kampusov, primernih za po-
trebe tako Obale kot Goriške, bi pomenila zamisel o kampusu na Koprskem 
zamujeno priložnost združitve starega mestnega jedra z univerzo. Na pragu 
drugega tisočletja je bilo nemogoče ločiti obstoječe prostorsko tkivo, namen-
jeno visokošolskim zavodom, ker bi tako osiromašili ponudbe in prostorske 
povezave. Mestna univerza namreč soustvarja mesto, ne zgolj z umestitvijo v 
mestni prostor, v vitalna jedra javne mestne ponudbe ali programskega odziva 
na probleme mesta, ampak v celovitem spoju s socialnim, naravnim in kul-
turnim okoljem mesta (Zupančič Strojan, 1997, 125). Stroški za izgradnjo 
celotne infrastrukture kampusa, kamor bi se preselila nova univerza – v ko-
likor bi sredstva za tako investicijo bila na voljo – bi lahko močno zavrli ali 
celo ogrozili proces ustanavljanja univerze na Koprskem. Ne da bi slepo sledili 
vzorcu, je bilo smiselno preučiti zasnove nekaterih pomembnih tujih mestnih 
univerz (Catania, Urbino, Montpelier, Innsbruck).

Univerza je prostor kulture in znanosti ter javna funkcija. V Kopru je 
bilo visoko šolstvo že del mesta, ga soustvarjalo in mu pripadalo. Postavitev 
integrirane mestne univerze v Koper je pomenila umestitev univerzitetnega 
delovanja v naravno, kulturno in družbeno delovanje zgodovinskega mest-
nega jedra, prostoru mesta je ponudila ustrezen, bivanjsko soodvisen, vendar 
razvojno obetaven izziv in nadaljevanje procesa nastajanja novih univerzi-
tetnih struktur v mestu. S postavitvijo univerzitetnega središča v svoje osrčje 
so ustanovitelji univerze menili, da je imel Koper najboljšo možnost, da v le-
tih 2000–2010 umesti v zgodovinsko mestno jedro ustanove, ki so temeljnega 
pomena za delovanje mestne univerze.
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Univerza kot dodana vrednost

a) Revitalizacija starega koprskega mestnega jedra in univerza118

Predlog oblikovanja integrirane mestne univerze v zgodovinskem mestnem 
jedru Kopra je ponujal priložnost tako za revitalizacijo zamirajočega mestnega 
jedra kot za realno postavitev tretje slovenske univerze vanj. Zgodovinska mest-
na jedra v Istri počasi zamirajo, naglo pa se razvijata suburbanizacija in pozidava 
praznih površin ob mestnih jedrih. Posledice so večplastne. Niža se kakovost 
življenja mestnih in primestnih prebivalcev. V zamirajočih mestnih jedrih ni več 
potrebne zgoščenosti vsebin in dejavnosti, ki bi zagotavljala obstoj mesta v kla-
sičnem pomenu besede. Mesto ni le prostorski, temveč tudi družbeno-socialni 
fenomen. Tvorita ga pester preplet socialne strukture mestnega prebivalstva ter 
zgoščenost dejavnosti: kulturnih, družbenih, razvedrilnih in izobraževalnih pre-
ko celega dneva in leta, ki jih mesto mora ponujati tudi okoliškim prebivalcem. 
Zaradi neracionalne poselitve tudi prebivalci slovenske obale postajajo vse bolj 
odvisni od osebnih prevozov, kar otroke, ostarele in socialno šibkejše postavlja v 
podrejen položaj in kakovost njihovega življenja še dodatno niža.

Primerno strategijo nadaljnjega razvoja ponuja prostorski trajnostni razvoj. 
Njegov cilj je izenačevanje in dviganje življenjskega standarda vseh prebival-
cev, sedanjih in bodočih. Pričakujemo lahko, da bo v naslednjih desetletjih 
postal paradigma vsakega nadaljnjega razvoja.

Kaj je pomenil v času nastajanja univerze prostorski trajnostni razvoj  
v mestu Koper? Pri razvoju mesta in uvajanju novih dejavnosti bi morali upo-
števati, da je potrebno pred vsako novogradnjo ali širitvijo naselja uporabiti 
obstoječi stavbni fond; obnoviti zanemarjene stavbe ali zamenjati neustrezne 
urbane strukture ter s tem prispevati k vsebinski in oblikovni oživitvi mesta 
ter k njegovi multifunkcionalnosti in interkulturnosti. Potrebno je bilo ob-
noviti objekte kulturne dediščine in jim dati primerno vsebino. Prav tako je 
pred vsako širitvijo bilo nujno uporabiti sive cone – razvrednotena območja 
v obstoječi urbani strukturi, določene površine ob mestu pa ohraniti prazne. 
Sledeč načelom trajnostnega prostorskega razvoja bi bil v primeru Kopra mo-
del mestne univerze primernejši od modela univerzitetnega kampusa. Prispe-
val bi k novi uporabi zanemarjenega stavbnega fonda, obnovi stavb, vnašanju 
novih vsebin v mestne sive cone. 

Pridobivanje stavbnih zemljišč in stavb, kulturnih spomenikov v mestnem 
jedru, kamor naj bi umestili izobraževalne in raziskovalne dejavnosti za nasta-
jajočo univerzo, je pomenilo velik izziv in problem obenem. 

118 Čok, Lucija (ur.), Plazar Mlakar, Manca (ur.), Mikolič, Vesna (ur.) [1998]. Razvojni projekt Koper 
2020. 11. zvezek, Razvoj družbenih dejavnosti. Koper: Mestna občina Koper.
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b) Študentski utrip v zgodovinskem mestnem jedru 
 Kopra: študentski standard drugače 
Z razvojem študijskih dejavnosti že obstoječih visokošolskih ustanov (kop-

rska enota Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Visoka šola za manage-
ment, Visokošolsko središče Koper, Znanstveno-raziskovalno središče Koper) 
so v staro mestno jedro Kopra študentje in študentke skupaj s srednješolsko 
mladino prinesli nov utrip življenja. Vizija sodobne kampus univerze, ki naj 
bi stala po nekaterih vizijah na Belvederju nad Izolo, po drugih pa v Anka-
ranu, je začela bledeti ob zanimivem dejstvu, da se je koprsko mestno jedro 
začelo ponujati kot bivanjski, študijski, rekreacijski prostor za enega od bodo-
čih središč univerze na Primorskem. Casa Corner na Cankarjevi ulici in njen 
prizidek, ki sta dajala streho nad glavo dvema visokošolskima ustanovama, sta 
dokazala svojo funkcionalnost. Nove možnosti, ki so jih ponudile Foresterija 
na glavnem mestnem trgu, Santorijeva palača in druge stavbe kulturni spome-
niki v zgodovinske mestnem jedru, so spodbudile načrtovanje mestne univer-
ze po vzorcu nekaterih tujih univerz (Cortona, Perugia, Urbino, Montpelier), 
to je univerzitetnega središča znotraj strukture samega mesta. 

Ureditev zgodovinskega jedra mesta Koper za potrebe visokega šolstva (uprava, 
ena ali dve fakulteti oziroma visoki strokovni šoli, dokumentacijsko-informacijski 

slika 11:  
Apollonio, Marko: 
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center, raziskovalni inštitut), vključevanje kulturnih ustanov v obštudijske dejav-
nosti (galerijska dejavnost, muzejska in arhivska ponudba, zunanje in dvoranske 
površine za šport) in bivanjska ponudba za študentsko populacijo (spodbujanje 
prebivalcev mesta k investiranju v stanovanjske prostore) so za umirajoče mest-
no jedro pomenili večje možnosti prenove javnih in zasebnih stavb, pospeše-
no rast dejavnosti, kot so banke, trgovine, gostinski obrati, ter večjo poselitev v 
starem mestu. Nastajanje novih ponudb za vse mestno prebivalstvo (prireditve 
kulturnih, družabnih, športnih vsebin) in še posebej dvig bivanjske kulture na 
novo, višjo raven ter pomladitev mestnega prebivalstva so pomenili dvig kvalitete 
življenja v zgodovinskem mestnem jedru in primestnih naseljih.

Po neuspelih ali deloma uspelih dejavnostih prenove, ki so bile opravljene 
za oživitev zgodovinskega mestnega jedra, je imelo mesto Koper s postavitvijo 
univerzitetnega središča v svoje osrčje najboljšo med možnostmi:

• da v letih 2000–2010 umesti v mestno jedro ustanove temeljnega po-
mena za delovanje univerzitetnega središča (rektorat, informacijsko-do-
kumentacijski center ali univerzitetno knjižnico, fakultete družboslovja 
in humanistike, edukacijskih ved) ter razvije še boljše pogoje v Kopru 
delujočih visokih šol;

• da v letih 2010–2020 širi univerzitetne površine v obmestne predele in 
obalna mesta (Izola, Piran); v nova študentska naselja naj bi se umestili 
novi programi študija (računalništvo, kmetijstvo, tehnika, šport), hkra-
ti pa naj bi se širil študentski standard (laboratoriji, bivalni prostori, 
športne površine).

c) Univerzitetno dokumentacijsko in informacijsko 
 središče – znanje na enem mestu
Med temeljnimi pogoji za uspešno znanstveno-raziskovalno delo in viso-

košolsko izobraževanje na Primorskem je tudi povezovanje obstoječih sploš-
noizobraževalnih, visokošolskih in specialnih knjižnic v raziskovalnih in kul-
turnih zavodih (muzejih in arhivih) v tehnološko sodobno urejeno mrežo. 
Specifičnost načina nastajanja univerzitetnega središča se je izkazovala v pove-
zovanju obstoječih institucij in njihovega knjižnega gradiva v enotni sistem, ki 
je postopoma omogočil delovanje knjižničnega informacijskega sistema nove 
slovenske univerze. Ta naj bi omogočal dostop do vseh dokumentov, ki so v 
knjižničnih informacijskih sistemih, dostop do domačih in tujih podatkovnih 
zbirk in dostop do elektronskih baz objavljenih člankov in dokumentov. Sis-
tematično in integrirano izobraževanje študentov za uporabo informacijskih 
virov in knjižničnih informacijskih služb naj bi omogočalo vozlišče, ki bi 
vključevalo znanstvenike, profesorje in študente kot uporabnike knjižnic in 

Nov veter v Jadrih
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informacijskih virov v sistem. Na svetovnem spletu naj bi bili dosegljivi viso-
košolski programi, znanstveni projekti, družbeno in kulturno okolje univerze 
ter institucije, ki v njem delujejo. Pri tem pa je nujno spremljati razvoj strojne 
in programske opreme ter vključevati novosti v sistem, sodelovati v svetovnih 
trendih informacijsko-komunikacijskih zvez, izmenjati podatkovne baze in 
knjižnično gradivo v domačih in mednarodnih okvirih in voditi bibliografijo 
raziskovalcev in univerzitetnih profesorjev.

Načrtovana postavitev univerzitetnega knjižničnega in informacijskega 
sre dišča v Kopru ter vključevanje sorodnih točk, kot na primer manjšinskega 
informacijskega središča za srednjo Evropo, v njegovo delovanje bi pomenila 
bogatenje ponudbe neposrednim uporabnikom sistema ter predstavljala bolj-
še osnove za razvoj slovenske znanosti in s tem njene vloge v sredozemskem in 
srednjeevropskem prostoru. 

d) Kampus univerza se odmika v bodočnost 
V prvem letu delovanja univerze si je njeno vodstvo zastavilo delovanje 

17 lokacij, ki bi se povezovale v integrirano mestno univerzo. Občinskemu 
svetu je predstavilo pobudo, da mesto Koper izkoristi prelomni trenutek in se 
odloči za razvoj v integrirano univerzitetno središče. Staro mestno jedro naj 
se razglasi za “univerzitetno mesto” in nazivu prilagodi tudi mestno razvojno 
strategijo. Univerza naj pridobi posebne možnosti pri razvijanju in uveljavl-
janju svoje izobraževalne, družbene, kulturne, športne, informacijske in bival-
ne infrastrukture.119

V letih, ki so sledila, se je zamisel o integrirani univerzi sicer razvijala, ven-
dar stihijsko in brez pravega strokovnega pristopa. Sredstva, ki so bila namen-
jena revitalizaciji mesta, so bila pičla. Vzporedno je nastala tudi investicijska 
dokumentacija do gradbenega dovoljenja za postavitev kampusa v Livadah v 
Izoli. Veliko zazidalno območje, ki ga je Izola podarila univerzi, je bilo bolj 
primerno za območje univerzitetnega kampusa. Najmanj dve fakulteti, bival-
ne in športne površine za študente in profesorje, knjižnica in laboratoriji, ki 
jih je začrtal idejni projekt, naj bi bili namenjeni naravoslovju, matematiki in 
računalništvu, športnim vedam in tehnologijam. Univerza je načrtovala tudi 
programe naravovarstva in kmetijstva. Tudi zdravstvo naj bi ostalo v Izoli, še 
posebej če bi bilo v bodoče usmerjeno v povezovanje z ostalimi študijskimi 
programi, kot sta na primer dietetika in nutricionizem. 

Manjši kampus, ali bolje celovit visokošolski kompleks v Portorožu, kjer je 
že delovala Turistica, pa naj bi bil namenjen programom turizma in promociji 

119 Apollonio, Marko; Bugarič, Boštjan; Čok, Lucija; Plazar Mlakar, Manca: Univerzitetno mesto Koper – 
Gradivo za obravnavo na Svetu mestne občine Koper, 9. 10. 2003.
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tabela 2:  Načrt 
lokacij Univerze na 
Primorskem. Koper 
pred izzivi tretjega  
tisočletja (Čok,  
Mikolič, 2000).

Obstoječe ustanove v letu 2000

Organizacijske enote ustanov ali 
ustanove v ustanavljanju

Nov veter v Jadrih

jugozahodno središče

Koper, Izola, Piran
severozahodno središče

Nova Gorica

Koper: Integrirana  mestna univerza

Rektorat – skupne službe

Fakulteta za humanistične študije

Znanstveni inštitut (zrs): enote za humanistiko, 
naravovarstvo, sredozemsko kmetijstvo

Visoka šola za management, zunanja trgovina in 
mednarodne finance

Pedagoška fakulteta

Univerzitetna knjižnica in informacijski center

Univerzitetna založba 

Center za obštudijske dejavnosti

Študentski kampus Nova Gorica

Uprava in referati

Politehnika Nova Gorica: ekološki in  
tehnološki management

Fakulteta za naravoslovje 

Center za obštudijske dejavnosti

Študentski dom

Univerzitetna knjižnica

Raziskovalni inštitut (krasoslovje,  
humanistika, tehnika)

Izola – bolnica

Visoka šola za delavce v zdravstvu

Center za tuje jezike

Portorož

Stičnosti posameznih enot

1. Izvajalci programov

2. Vsebina programov (interdiscipliniranost,  
izbirnost vsebin in modularna zasnova  
programov,  alternativne oblike študija)

3. Kazalniki kakovosti študija in evalvacija  
programov in projektov

Fakulteta za pomorstvo in promet

Znanstveni inštitut za naravoslovje (mppo)

Visoka šola za hotelirstvo in turizem

Študentski dom Korotan

Fakulteta za naravoslovje (naravovarstvene in  
prostorske študije)

Center za obštudijske dejavnosti

Posebnosti 

1. Organiziranost vodstva: skupen rektorat,  
koordinacija pri upravljanju enot, dogovarjanje  
o skupnih telesih in nalogah (mednarodni  
projekti, indok, obštudijske dejavnosti)

2. Članice: fakultete, visoke šole, raziskovalni  
zavodi

3. Sestava članice: vodstvo, enote, oddelki, katedre
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intelektualnega kapitala. V njem naj bi tekle poleg študijskih programov po-
letne šole in delavnice. Raziskovalni in študijski prostor so ponujala tudi dru-
ga okolja, na primer Piran in Sežana. 

Zamisel o namestitvi posameznih enot univerze na dveh lokacijah, na Oba l  i 
in v Novi Gorici, je dobila svojo podobo tudi v projektu Koper 2020. V Tabeli 2 
tabeli so prikazane zamisli razporeditve teh enot pred ustanovitvijo univerze  
v tem projektu. 
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Odzivi širšega okolja in civilne družbe

Društvo 2000 je 1997 zbralo v 105. številki Revije 2000 več član-
kov, iz katerih citiramo poglede slovenskih intelektualcev na usta-

navljanje univerze. V njej so ključna vprašanja, ki zadevajo organizacijo in 
vsebine o tem, kakšna naj bi bila univerza bodočnosti. Revija je razdeljena 
na več vsebinskih sklopov. V prvem Za Primorsko univerzo Ciril Zlobec, 
Matjaž Kmecl, Črtomir Špacapan, Breda Pečan, Oton Lahajnar, Ana Strojin 
in Jože Lemut predstavljajo utemeljitve k vprašanju, zakaj tretja univerza 
in zakaj na Primorskem. Branko Marušič in Stojan Plesničar predstavlja-
ta Zgodovino prizadevanj za ustanovitev slovenske univerze na Primorskem 
v drugem sklopu. Tretji sklop, Kakšno univerzo želimo, predstavlja teoret-
ske in filozofske vidike doktrine, ki usmerja univerzitetno dejavnost in 
kulturo, s prispevki Dragana Marušiča, Boštjana M. Zupančiča in Milana 
Kreka. Študijski programi je naslov četrtega sklopa, ki pa ne predstavlja 
le prispevkov izobraževalne vsebine, pač pa tudi raziskovalno usmerjenost 
posameznih disciplin in njihov pomen v družbi. V ta okvir sodijo prispev-
ki Milana Bufona in Lucije Čok, Mladena Franka, Janka Prunka, Matjaža 
Nahtigala in Bojana Bugariča ter Janka Gravnerja. Zadnji sklop Prostorske 
rešitve pa v prispevkih Dušana Ogrina in Tadeje Zupančič Strojan opisuje 
možnosti in uresničljivosti ustreznih lokacij za univerzo. 

V uvodniku Peter Kovačič Peršin zaključuje svoje razmišljanje: Primorska 
univerza ne bi bila nikakršna Potjomkinova vas, ampak samo logičen nasledek 
sedanjega stanja, hkrati pa, zaradi narave stvari same, začetek nove kvalitete 
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življenja na tem prostoru in posledično tudi mlade slovenske države, ki doslej, 
žal, še ni zadovoljivo definirala položaja in pomena geografskega obrobja svojega 
nacionalnega prostora (Kovačič Peršin, 1997, 13).

V svojem prispevku Matjaž Kmecl pripominja: Skorajšnja ustanovitev za-
hodnoslovenske univerze se zdi eno najpomembnejših dejanj naše državice, celo 
samoohranitvenih. Organizacijske podrobnosti, značaj, notranje prioritete, kje 
kaj in podobno so ob takšnem temeljnem imperativu nepomembna bižuterija. 
Skoraj nujno je, da se bodo ob njih udarili različni drobni lokalni interesi in da 
bo država (se pravi uradništvo) stokalo, kdaj pa je šlo brez tega; toda to so le ošpi-
ce, ki jih mora preboleti sleherni otrok; veliko pomembnejše je, če že govorimo o 
otroku, da ga ob pravem času pošljemo na pravo pot (Kmecl, 1997, 18). 

Od pomembnejših dejanj civilne družbe v prizadevanjih za širjenje pobude 
pred letom 2000 naj omenimo delovanje društva Občinski forum. Ta je mar-
ca 1999 v sodelovanju s sazu izdal zbornik razprav Civilna družba v Sloveniji 
in Evropi: stanje in perspektive, v katerem je več prispevkov o visokem šolstvu, 
med drugim tudi prispevek o ustanavljanju Univerze na Primorskem. Podob-
na izdaja istega foruma z naslovom Modra knjiga, Civilna družba v Sloveniji in 
Evropi je ponudila primorski univerzi, da se predstavi (Čok, 1999).

27. novembra 2001 je Slovenska akademija znanosti in umetnosti pripra-
vila posvet Razvoj visokega šolstva v Sloveniji. Upoštevajoč tudi razpravo ude-
ležencev na posvetu je predsedstvo akademije izdalo 22. januarja 2001 pripo-
ročila, ki jih je poslalo Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, visokošolskim 
ustanovam, medijem in drugim javnostim. V 11. točki priporočil je podpora 
ustanavljanju novih visokošolskih ustanov: Slovenija mora zvišati izobrazbeno 
strukturo populacije in čim prej dohiteti vodilne države. Zato podpiramo ustana-
vljanje novih visokošolskih zavodov/programov ob regionalni in državni pomoči, 
posebej v regijah ob meji, na stičišču narodov, jezikov in kultur.120 S tem besedi-
lom so jasno nakazali podporo primorskim prizadevanjem. 

V maju 2002 je Klub študentov občine Koper pripravil program štirih tri-
bun z naslovom Alma mater, s katerimi so želeli študentski populaciji približa-
ti dogajanja v zvezi z ustanavljanjem primorske univerze. Na prvi, z naslovom 
iii. univerza v Sloveniji, so sodelovali predsednik vladne strokovne skupine 
Livij Jakomin, prorektor Univerze v Ljubljani Ivan Leban in predsednik Klu-
ba goriških študentov Klemen Miklavič. V razmiku enega tedna so sledile 
tribune iii. univerza in lokalno okolje na Fakulteti za humanistične študije, iii. 
univerza v Evropi na portoroški Turistici in iii. univerza in študentje na Fakul-
teti za pomorstvo in promet Portorož. 

120 Priporočila Slovenske akademije znanosti in umetnosti o razvoju visokega šolstva v Sloveniji. Za 
predsedstvo akademije France Bernik, predsednik, in Alojz Kralj, podpredsednik, 24. 1. 2002. 
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Septembra 2002 je Forum za Goriško organiziral posvet z naslovom Uni-
verza za danes in jutri. Civilnodružbena skupina je predstavila svoja naspro-
tovanja vključitvi goriških visokošolskih zavodov v Univerzo na Primorskem. 
Posvet naj bi pripomogel k razsvetlitvi problemov v zvezi z ustanavljanjem 
primorske univerze. Poleg visokošolskih učiteljev Univerze v Ljubljani (Zden-
ko Medveš, Ivan Svetlik) sta se posveta udeležila tudi predstavnika politike z 
obeh strani meje (Borut Pahor, Giorgio Brandolin). Temeljno sporočilo po-
sveta je bilo, da je pri ustanavljanju regionalnih univerz potrebno slediti ka-
kovosti in da so pred ustanovitvijo Univerze na Primorskem potrebne analize 
regionalnega razvoja. Med drugim je članica Foruma za Goriško povedala: Ob 
vseh spodrsljajih, ki spremljajo ustanovitev tretje univerze, je povsem utemeljena 
zahteva, da se sedanji postopek ustanavljanja univerze zaustavi in se nadaljuje, 
ko bodo opravljene ustrezne analize in bo dorečena utemeljitev ustanovitve v skla-
du z razvojnimi strategijami obeh regij (južne in severne Primorske, op. av.) in 
Slovenije! (Štrukelj, 2002).121 

Kot odziv na nastajajoča razhajanja je sledilo vabilo društva Primorska srečanja 
ministrici Luciji Čok, da predstavi predlog Odloka o ustanovitvi Univerze na Pri-
morskem.122 V pismu ji je Tomaž Bizajl med drugim zapisal: Napočil je čas, ko se ni 
vredno več na dolgo in široko pogovarjati, ampak predlagati parlamentu ustanovitev 
univerze na Primorskem in s tem omogočiti vsem, ki to želijo, da k temu pristopijo. 

Slovenski univerzi sta se vse bolj vključevali v dogajanja. 7. oktobra 2002 je 
na posvetu Univerze v Mariboru z naslovom Prenos znanja z univerze v gospo-
darstvo Lucija Čok predstavila sodelovanje gospodarstva pri ustanavljanju Uni-
verze na Primorskem (Čok, 2002).

Najbolj motivirani za vzpostavljanje študentskega utripa bodoče univerze so 
tedaj bili študentje visokošolskih zavodov na Obali in na Goriškem. Športne 
ekipe in organizatorji športnih dejavnosti so letno organizirali športni dogodek 
Čista desetka, lotevali pa so se tudi velikih skupnih projektov. Na evropskem 
univerzitetnem prvenstvu v košarki, European University Basketball Champion-
ship, 27. junij–1. julij 2002 v Kopru, je ekipa študentov “Univerze na Primor-
skem v ustanavljanju” v finalu dvanajstih ekip z grško ekipo University of Athens 
zasedla drugo mesto, ženska ekipa pa je bila med desetimi ekipami četrta. Ob tej 
priložnosti so se tudi učitelji in raziskovalci srečali z rektorji sodelujočih univerz 
in predstavili svoja prizadevanja za ustanovitev primorske univerze.123 

121 Štrukelj, Inka (2002): Univerza: naša, vaša, njihova. Teze za posvet Univerza za danes in jutri. 
Forum za Goriško. 
122 Bizajl, Tomaž, pismo z vabilom društva Primorska srečanja, 24. 9. 2002.
123 2nd European University Basketball Championship. Koper, Slovenia, 1. 7. 2002. Vabilo vsk na 
srečanje rektorjev in na finalno tekmo.

Med Cermi
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Tako časnika Delo in Večer kot Primorske novice, lokalni medij in vesten 
spremljevalec dogajanj, so redno objavljali prigode, ki so v slovenskem pros-
toru spremljale ustanavljanje tretje slovenske univerze. Konec leta 1999 so  
v 7. Valu Primorskih novic, na primer, izhajala mnenja, analize, pisma pod-
pore in pomislekov k njenemu nastajanju. Najbolj polemično razpravo je 
s svojim člankom Med Mitteleuropo in Mediteranom odprl Andrej Medved. 
Zavračamo idejo o Kopru kot tretjem univerzitetnem središču v Sloveniji, zato 
ker ni zaledja, pa tudi prave problematike, ki bi pokrila delovanje novega 
središča. Zato predlagamo občinskim, republiškim in pa evropskim instituci-
jam, ki zdaj podpirajo razvoj posameznih področij – regij, da vključijo v svoj 
program Koper kot medregionalni center za mediteranske in srednjeevropske 
študije in raziskave.124 V bistvu povezovalno, transnacionalno in sodobno 
zamisel Andreja Medveda, ki pa je ponudila drugačno in alternativno vizijo 
akademskega združevanja, so pionirji ustanavljanja univerze razumeli kot 
nezaupanje v njihovo delo, predvsem pa predlog, ki s povsem drugačno 
in negotovo uresničitvijo lahko zavre nastajanje že postavljenih podlag za 
ustanovitev univerze. Zato sta na pobudo Andreja Medveda odgovorila naj-
prej Darko Darovec in Lucija Čok, ki je sicer nista zavrnila in sta povabila 
124 Medved, Andrej: Med Mitteleuropo in Mediteranom. Primorske novice, 7. Val. 56/99, 19, 23. 7. 1999.

slika 12:  
Otvoritev evropske-
ga univerzitetnega  
prvenstva v košarki, 
Bonifika, 2002. 
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Andreja Medveda k sodelovanju, vendar sta tudi utemeljila, kako in s kakš-
nimi cilji nastaja nova univerza, ki sta ji v nadaljnjem razvoju čezmejnost 
delovanja in interdisciplinarnost vsebin študija in raziskovanja temeljna po-
stulata.125 Le teden dni kasneje je v prispevku z naslovom Kdo se boji idej? 
Andrej Medved v istem časopisu ovrgel obtožbo, da ruši doseženo raven pri-
zadevanj za nastanek akademske ravni intelektualnega potenciala v Kopru, 
le da svojo alternativo: vidim v študijih, ki ne posnemajo strukture (slovenske) 
univerze, ampak v avtohtonih temah in področjih, pravi Medved in dodaja, 
da je proti vsakemu sistemu institucionalizacije želja in znanja v smislu in-
štituta, ki (si) podreja Želje in Izkušnje.126

Polemika se je nadaljevala v Primorskih novicah s članki več avtorjev. Peter 
Vodopivec, na primer, ugotavlja, da bo tretja slovenska univerza obstoječima 
konkurenčna, če bo bolj moderna, bolj odprta, dinamičnejša, manj skomerciali-
zirana in strokovno ambicioznejša, kot sta univerzi v Ljubljani in Mariboru.127 
Milan Bufon analizira družbeno-geografske razloge za razvoj primorskega 
univerzitetnega središča in med drugim zapiše: Glede človeških resursov velja 
poudariti še dejstvo, da je spričo vse bolj intenzivne mednarodne integracije, kjer 
se za razliko od preteklosti elementi družbenega razvoja v čedalje manjši meri 
ozirajo na nacionalne, oziroma državne okvire, obmejni položaj in medkulturna 
predispozicija prebivalstva dodatna ter večkrat “iskana” prednost in ne več zavi-
ralni dejavnik.128 Egon Pelikan ustanovitvi Fakultete za humanistiko ob rob 
utemeljuje iz zgodovinskega vidika potrebo po univerzitetnem središču med 
Koprom in Ljubljano. Ta naj bi izpolnjeval prazen primorski prostor, ki učinku-
je kot strukturni znanstveni in intelektualni duhovni “vakuum” in nastaja prav 
zaradi pomanjkanja slovenske znanosti v tem prostoru.129 O vsebini študijev, ki 
jih je Andrej Medved imenoval avtohtone in mediteranske, piše Borut Telban 
tako, da posebej izpostavlja program medkulturnih študijev in antropologije, 
ki jih je zasnovala tedaj ustanavljajoča se Fakulteta za humanistične študije. 
V svojem prispevku utemeljuje primerjalno poučevanje lokalnega v global-
nem in globalnega v lokalnem, kar je nepogrešljivo pri ustvarjanju sodobnega 
sveta.130 Oto Luthar kot alternativo klasični univerzi predstavi nekaj speciali-
ziranih univerzitetnih središč, ki z odličnostjo svojega delovanja kljub manj-
šemu številu študentov dosegajo akademsko odličnost. Koper in druga obalna 

125 Darovec, Darko: V zagovor primorski univerzi in Čok, Lucija: Kopru ni pomoči. Primorske novice, 
58/99, 30. 7. 1999.
126 Medved, Andrej: Kdo se boji idej? Primorske novice 60/99, 6. 8. 1999.
127 Vodopivec, Peter: Koprska univerza da! Toda kakšna? Primorske novice, Sedmi val, 29. 10. 1999.
128 Bufon, Milan: Ustvarjanje “težkega jedra”. Primorske novice, 19. 11. 1999.
129 Pelikan, Egon: Pot se pričenja, potovanje je končano … Primorske novice, Sedmi val, 26. 11. 1999.
130 Telban, Borut: V reki sodobnega izobraževanja. Primorske novice, 3. 12. 1999.
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mesta imajo vse možnosti, da postanejo eno takih sredin in pridejo na svetovni 
akademski zemljevid. Sklene Luthar svoje razmišljanje.131

Burne in strokovno utemeljene razprave so pokazale tudi na to, da ima slo-
venski akademski prostor voljo in znanje, da se v visokošolski prostor vnesejo 
spremembe, alternativne oblike in rešitve za nastajanje novega, v bodočnost 
zazrtega znanja.

 

Podpora lokalnih oblasti in gospodarstva 

Obalne občine Koper, Izola in Piran ter primorsko gospodarstvo so pod-
pisovali namere in jih dejansko tudi uresničevali na več načinov. Z mok 
se je vsk dogovarjalo in dogovorilo za: selitev lastne dejavnosti v prizidek 
Pretorske palače, določitev namembnosti poslovnih prostorov na Titovem 
trgu (Armerija in Foresterija, 1994)132 in kasneje s prenosom lastninske pra-
vice Aneksa 1 na že ustanovljeno univerzo za gradnjo stavbe Fakultete za 
humanistične študije.133 Pred tem je že v letu 1995 mok namenila delovanju 

131 Luthar, Oto: Kako in zakaj na akademski zemljevid? Primorske novice, 96/99, 10. 12. 1999.
132 Uradne objave Primorskih novic, št. 7/94.
133 Sklep Občinskega sveta mok, 11. 9. 2003, K4644-15/2003.

slika 13:  
Torta namesto 
temeljnega kamna 
za novo fakulteto 
(Dino Pucer in 
Lucija Čok). 
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Znanstveno-raziskovalnega središča manjšo stavbo na Garibaldijevi 18  
v Kopru, kasneje je tem prostorom mok dodala še 600 m² veliko in 60 
milijonov tolarjev vredno stavbo na Garibaldijevi 1, ki je bila obnovljena s 
proračunskimi sredstvi mšzš.

Občina Nova Gorica je delovala predvsem na Goriškem, saj je bila so-
ustanoviteljica Fakultete za znanosti o okolju in ji zagotavljala prostore za 
izvajanja študijskih dejavnosti. Pismo o namerah, ki so ga 23. maja 1998 v Li-
pici podpisali v podporo ustanovitvi univerze predsedniki območnih zbornic 
Koper, Nova Gorica in Postojna ter župani istih občin, kaže na širšo podporo 
primorskega in notranjskega prostora. Poleg Občine Sežana in njenega župa-
na Miroslava Kluna, ki sta si ves čas prizadevala za vključevanje lastnega okolja 
v nastajanja novega univerzitetnega središča na Primorskem, se je v ta proces 
vključila tudi Postojna. V pismu, ki ga je na pobudo Občine Postojna napisala 
Lucija Čok, tedaj direktorica zrs Koper, je predstavljena vizija razvoja Postoj-
ne kot univerzitetnega mesta. Čokova je predlagala razširitev dejavnosti Inšti-
tuta za raziskovanje Krasa zrc sazu z vsebinami biodiverzitete, kajti razisko-
vanje in študij v naravnem laboratoriju Notranjske s svojo specifično favno in 
floro bi pritegnila raziskovalce in študente. Podiplomske letne šole in moduli 
študijskih programov 2. in 3. stopnje bi našli v domovih in hotelih Postoj-
ne materialne pogoje za delo.134 Občina Komen je vlagala v obnovo Štanjela  
z namenom, da v to zaščiteno okolje umesti visokošolske dejavnosti. Obnova 
Štanjelskega gradu se je uspešno zaključevala, v zimskem semestru 2001/2002 
se je občina dogovarjala za izvajanje podiplomskega študija Politehnike v teh 
prostorih.135

Kasneje se je tem pobudam pridružila tudi občina Ilirska Bistrica, ki je 
želela dati izpraznjenim kasarnam jugoslovanske vojske novo vsebino. Po 
ustanovitvi Univerzitetnega inkubatorja Primorske so se začeli tudi stvarno 
oblikovati predlogi o razvoju podjetništva in informacijskih tehnologij na 
Bistriškem. Severnoprimorske in kraške občine so se vključevale v dogajanja, 
bodisi posamezno bodisi v razpravi vsebine, ki jo je ponujal osnutek Odloka 
o ustanovitvi Univerze na Primorskem.136 

Obalne občine so bile ves čas vir podpore in spodbud za ustanovitev uni-
verze. V letih 1996–2002 so v materialne pogoje za njeno ustanovitev vlo-
žile 321.106.903,09 tolarjev, in sicer mok 213.786.962,43, Občina Izola 

134 Pismo Lucije Čok županu Postojne: Vloga in mesto Postojne v okviru Univerze na Primorskem, 
pismo občinskemu svetu, 24. 7. 2000.
135 Visokošolska dejavnost v Štanjelu. Pismo župana Uroša Slamiča ministrici Luciji Čok, 7. 8. 2001.
136 Brda, Bovec, Miren - Kostanjevca, Tolmin, Kobarid, Šempeter - Vrtojba. Delo, 2. 2001.
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57.874.371,17 in Občina Piran 49.445.569,49 tolarjev.137 Vendar so v delo-
vanje samostojnih visokošolskih zavodov občine prispevale že pred 1996. Na 
osnovi poročila direktorja vsk Danijela Božiča so do leta 1996 obalne občine 
in občina Nova Gorica vložile v visoko šolstvo dodatnih 166.277.000 tolar-
jev.138 Poleg neposrednih finančnih sredstev za delovanje visokošolskih in znan-
stvenih dejavnosti posameznih zavodov so občine namenile ali neposredno 
predale državi svoje nepremičnine za zagotavljanje prostorskih pogojev bodoče 
univerze.

30. septembra 2002 so ministrica Lucija Čok, izolska županja Breda Pečan, 
župan mok Dino Pucer in sežanski župan Miroslav Klun podpisali pogodbo o 
prenosu premoženja v vrednosti milijarde tolarjev, potrebnega za ustanovitev 
Univerze na Primorskem. S pooblastilom Vlade je premoženje prevzelo Minis-
trstvo za šolstvo, znanost in šport pod pogojem, da se ta lastnina stavb, ki jih 
že uporabljajo bodoče članice up, in zemljišča za gradnjo potrebnih prostorov 
za izvajanje študijskega procesa prepiše na up, ko bo ta ustanovljena. S sklepom 
in pogodbo je mok na državo prepisala stavbi Armerija in Foresterija na Tito-
vem trgu139 v skupni vrednosti 216 milijonov tolarjev; Izola je predala objekt v 
Drevoredu 1. maja in 3500 m² veliko parcelo v Livadah v skupni vrednosti 240 
milijonov tolarjev;140 občina Sežana pa je za potrebe bodoče univerze podarila 
zazidljiva zemljišča in stavbišče pri Starem gradu v skupni velikosti 1371 m².  
S prenosom premoženja je bil izpolnjen eden od pogojev, ki ga je zahtevalo Mi-
nistrstvo za šolstvo pri urejanju finančnih podlag za bodočo univerzo: fizična in 
materialna podlaga umeščenosti univerze v prostor. 

Čeprav so predstavniki gospodarstva Primorske skupaj z območnimi zbor-
nicami 1998 v Lipici podpisali pismo podpore k ustanovitvi Univerze na 
Primorskem, so nekatere gospodarske družbe že od samega začetka finančno 
podpirale posamezne dejavnosti visokega šolstva in znanosti pa tudi študent-
ske športne prireditve (Banka Koper, Luka Koper, Istrabenz Koper, Adriatic). 
Štiri leta po podpisu sporazuma v Lipici je ministrica Lucija Čok pisala po-
sameznim gospodarstvenikom o pobudi, da se za pomoč univerzi ustanovi 
poseben sklad. Tedaj je že obstajal sklad Znanstvene fundacije, v katerega so 
posamezna gospodarstva že vlagala, vendar je bila bera precej skromna. Po-
trebno je bilo združiti prizadevanja. Ministrica je predlagala okvirni program, 

137 Namembnost in vsote po posameznih letih in občinah so v prilogi tega dela. 
138 Božič, Danijel: Poročilo o vlaganjih občin v razvoj Primorske univerze v obdobju 1991–2000.  
vsk 26. 1. 2001.
139 Sklep 80. seje Vlade rs k pogodbi o brezplačnem prenosu nepremičnine na Titovem trgu (parcela 
730 in objekt), 27. 6. 2002.
140 Sklep 80. seje Vlade rs k pogodbi o brezplačnem prenosu komunalno opremljenega in bremen 
prostega stavbnega zemljišča v Livadah, Izola (parcele štev. od 2162 do 2167), 27. 6. 2002.



8988 8988

ki bi ga ta sklad lahko sofinanciral: novi, za gospodarstvo zanimivi programi, 
programi visokošolskih zavodov brez koncesije, podjetniško izobraževanje in 
uporabne raziskave po naročilu gospodarstva.141 Tedaj je tesno sodelovanje 
Lucije Čok z ministri v vladi, predvsem pa z ministrico za gospodarstvo Teo 
Petrin in z ministrom za kmetijstvo Francem Butom dalo prve rezultate. Mi-
nistrica za gospodarstvo je želela ustanoviti grozd (cluster) za promet, gospo-
darstveniki so predlagali tudi športni turizem. 

Bolj stvarno je bilo sodelovanje z ministrom Butom. V letu 2002 je v svoj 
proračun vključil 100 milijonov tolarjev za postavitev oljkarskega centra v Vili 
Panajatoupulo v Bertokih. Čeprav je minister pred njim, Ciril Smrkolj, pre-
selil strokovne službe za oljkarstvo v Novo Gorico, je kmetijsko ministrstvo 
podprlo raziskovalno delo v slovenski Istri. zrs Koper je imel več uspešnih 
projektov za seboj, v izvajanju je bil velik mednarodni projekt Oleum nostrum, 
s katerim je Slovenija pridobila zaščitno znamko istrskega oljčnega olja. Za 
investicijo v palačo Panajotopulus v Bertokih je zrs naročil investicijski na-
črt in v okviru obljubljenih sredstev uspel pripraviti predlog za gradbeno 
141 Pismo ministrice skupini gospodarstvenikov, 29. 4. 2002.

slika 14:  
Ob podpisu spora-
zuma o sovlaganju 
gospodarstva za 
uspešen začetek 
delovanja univerze 
(župani, gospodar-
stveniki in ministra: 
Slavko Gaber, Tea 
Petrin); Pretorska 
palača, 17. 4. 2003. 
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dokumentacijo. Projekt je padel v vodo, ker koprski občinski svet, sicer med 
glavnimi vlagatelji v ustanavljanje univerze, tokrat ni dosegel soglasja, da bi 
zrs-ju podaril v last že na pol podrto kolonsko vilo z zemljiščem.

Da bi spodbudila dogajanja, je maja 2002 Območna gospodarska zbornica 
Koper organizirala posvet z ministrico Lucijo Čok in predsednikom gospo-
darske zbornice Slovenije Jožkom Čukom na temo Univerza na Primorskem.142 
Sklepno dejanje sodelovanja gospodarstva pri ustanavljanju univerze pa je bila 
ustanovitev Sveta zaupnikov 17. 10. 2003.143 

Ustanovitev Sveta zaupnikov je bil prvi stvarni korak k tesnejšemu sodelo-
vanju med univerzo in gospodarstvom. Svoje mesto kot svetovalni organ je svet 
dobil tudi v prvem statutu Univerze na Primorskem. Sestavljeno poslanstvo 
univerze pri oblikovanju in prenosu novih znanj naj bi bilo s Svetom zaupnikov 
bolj neposredno in uspešneje uresničljivo v sodelovanju z uporabniki. Ob tej 
priliki je direktor Vojko Čok, predsednik sveta, povedal: Svet zaupnikov, kot 

142 Vabilo na posvet 22. 5. 2002 ob 16.00 v Lipici direktorja ogzs Koper Tomaža Možeta. 
143 Podpisniki sporazuma ob ustanovitvi Sveta zaupnikov: Bruno Korelič za Luko Koper, Vojko Čok 
za Banko Koper, Igor Bavčar za Istrabenz Koper, Jože Kranjc za Intereuropo Koper, Renato Kranjc za 
Tomos Koper, Aldo Babič za Casino Portorož, Aleš Škraba za Emono Obala, Dušan Novak za Adriatic 
Koper, Boris Popovič za Mestno občino Koper, Breda Pečan za Občino Izola, Vojka Štular za Občino 
Piran, Miroslav Klun za Občino Sežana, Silvano Sau za Obalno skupnost Italijanov.

slika 15:  
Svet zaupnikov  
ustanovi Konzorcij 
za naravoslovno in 
tehniško izobraže-
vanje Primorske; 
Kendov dvorec, 
Spodnja Idrija, 22. 
5. 2006.
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posvetovalno telo univerze, prevzema častno nalogo usmerjevalca, mecena in men-
torja v tistih postopkih, ko univerza nova znanja prenaša v življenje, v procesu dela 
in vzajemne družbene odgovornosti pa nastajajo nove dodane vrednosti.144 

Svet zaupnikov je uspešno sodeloval z univerzo in sofinanciral njene projekte 
in študijske programe. Za Vojkom Čokom so Svet zaupnikov vodili: Bruno 
Korelič, Igor Bavčar, Tomaž Može. Iz njegovega uspešnega delovanja vse do 
gospodarske krize ob koncu prvega desetletja drugega tisočletja so zrasli mnogi 
projekti, posveti in izobraževanja; leta 2006 je bil kot nadgradnja Sveta zaupni-
kov ustanovljen Konzorcij za naravoslovno in tehniško izobraževanje Primorske.145 

Vlada in lokalne skupnosti se dopolnjujejo

Junija 2000 je bila izglasovana nezaupnica vladi Janeza Drnovška. Nadomestna 
vlada, ki jo je do jesenskih volitev istega leta vodil Andrej Bajuk, je načeloma 
podpirala razvoj visokega šolstva na Primorskem, le da je oblikovala svoje smer-
nice, ki niso sledile nadaljevanju predhodnih postopkov in dejanj. V obdobju 
te vmesne vlade (7. junij–30. november 2000) so predsednik sazu France Ber-
nik, minister za šolstvo in šport Lovro Šturm, rektor Univerze v Ljubljani Jože 
Mencinger in rektor Univerze v Mariboru Ludvik Toplak podpisali novo pismo 
o nameri za ustanovitev Univerze na Primorskem, ki je ponovilo že napisano v 
drugih dokumentih: primorska univerza bo javni zavod, imela bo dve središči 
(Koper in Novo Gorico), krepila bo primorsko gospodarstvo, pomorsko usmer-
jenost Slovenije in razvijala slovensko nacionalno zavest. Prvič je v uradnem 
dokumentu zapisano, da bo ustanovitelj univerze država Slovenija.146

Vlada je v ta namen 13. julija 2000 ustanovila 1. strokovno skupino za 
pripravo strokovnih podlag za ustanovitev univerze.147 Tedanja državna sekre-
tarka za visoko šolstvo, Duša Krnel Umek, tudi predsednica te strokovne sku-
pine, je 20. avgusta 2000 zaprosila obalne občine, da se izjasnijo o podpori, 
ki so jo namenili Univerzi na Primorskem. Temu pismu so se občine odzvale 
s povzetkom vseh dotedanjih namer in odločitev. Županja Občine Piran se je 

144 Vojko Čok, nagovor ob imenovanju za predsednika Sveta Zaupnikov. 17. 10. 2003.
145 Ustanovitelji konzorcija: Lucija Čok za Univerzo na Primorskem, Danilo Zavrtanik za Univerzo v 
Novi Gorici, Igor Bavčar za Svet zaupnikov up, Breda Pečan za Občino Izola, Miroslav Klun za Obči-
no Sežana, Vojko Čok za Banko Koper, Črtomir Špacapan za Fundacijo Edvarda Rusjana. Predsednik 
konzorcija: Edvard Svetlik. Podpisano v Idriji, Kendov dvorec, 22. 5. 2006. Arhiv up.
146 Pismo o namerah za ustanovitev Univerze na Primorskem, 4. 10. 2000. Arhiv mšzš.
147 1. strokovno skupino so sestavljali: Duša Krnel Umek, Dragan Marušič, Norma Mankoč Borštnik, 
Darja Piciga, Nikolaj Abrahamsberg, Marko Starman, Gvido Bratina, Metka Mahne, Eda Okretič 
Salmič, Josip Rugelj. Sklep 7. seje Vlade, 13. 7. 2000. Arhiv mšzš.
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obenem zahvalila Projektnemu svetu, ki je ta čas deloval na Visokošolskem 
središču Koper, za opravljeno delo in izrazila zadovoljstvo, da so prizadevanja 
prerasla lokalne okvire in da se je “zbudila” Vlada.148 

Prva strokovna delovna skupina za ustanovitev Univerze na Primorskem 
(13. 7. 2000–1. 3. 2001) je bila zadolžena, da pripravi predlog Odloka za 
ustanovitev Univerze na Primorskem in elaborate za ustanovitev več fakultet. 
Nameravali so pripraviti študijske programe Fakultete za naravoslovje in teh-
nične vede Koper, Fakultete za matematiko in računalništvo Koper in Podip-
lomsko ekonomsko šolo za Jugovzhodno Evropo.149 Novembra 2000 je Mi-
nistrstvo za šolstvo poslalo na Vlado predlog Odloka za ustanovitev Univerze 
na Primorskem v obravnavo.150 V naglici, ki je spremljala pripravo Odloka, je 
zmanjkalo časa za pridobitev soglasja visokošolskih zavodov, ki naj bi postali 
članice univerze. Čeprav ima ta prvi predlog odloka nekatere dobre predloge 
za posodobitev dela univerz (poslovno in akademsko vodstvo univerze v 8. 
členu) in povezavo primorskega prostora (kampusa v Kopru in Novi Gorici 
v 2. členu), pa v svojem 6. členu (dejavnosti univerze) ne sledi Zakonu o 
visokem šolstvu (členi 3, 4 in 5). Lokacija ni opredeljena v skladu z zako-
nom. Najbolj zahtevna podatka v predlogu Odloka, in sicer, kdo bo vključen  
v univerzo in kako je sedež (Štanjel) opremljen za dejavnosti univerze, sta 
manjkala. Članice ali enote univerze so neposredne izvajalke pooblastil s pod-
ročja visokega šolstva, ki jih država prenese na univerzo, in morajo biti do-
ločene. Te pomanjkljivosti odloka bi onemogočale ustanovitev univerze kot 
pravne osebe in javnega zavoda s pooblastili države, v kolikor se ne bi zakon 
temu v prid spremenil. V pogovoru na okrogli mizi Primorskih novic julija 
2000 so se govorci Daniel Božič, Lucija Čok in Livij Jakomin strinjali, da naj 
bi se univerzo ustanovilo pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo, vendar so 
bili ob naglici ministrstva presenečeni. Nenavadno je, da slovenska strokovna 
javnost, ki je toliko let blokirala naša prizadevanja za univerzo, zdaj naenkrat 
pričakuje ustanovitev univerze na vrat na nos, je menil Danijel Božič. Jakomin, 
ki se je izrekel za srednjo pot med hitenjem in premislekom, je dodal: Dobili 
smo konsenz občin in tudi gospodarstva za vse programe, ki so nastali. To je naša 
velika sreča in nas sili k nadaljnjemu delu!151

Oglasil se je tudi Sergij Pelhan v imenu Goriškega foruma, ki je zagovarjal 
asimetrični razvoj visokega šolstva na Primorskem in postopnost izgradnje 

148 Odgovor županje Pirana Vojke Štular, 18. 8. 2000, štev. 64000-4/99-2000. Arhiv mšzš.
149 Krnel Umek, Duša (2004): Univerza na Primorskem. Pot do prvega vladnega odloka leta 2000. 
Samozaložba.
150 Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Predlog mšzš. 27. 11. 2000.
151 Tretja univerza pred Evropo. Primorske novice, 24. 7. 2000.
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infrastrukture ter kakovosti vsebin in nosilcev študijskih programov. Njegovo 
videnje je bilo, da sta ob policentričnem razvoju visokega šolstva na Primor-
skem sposobni živeti celo dve univerzi.152 

Da bi preverila resne namere vlade za ustanovitev univerze je tedaj skupi-
na poslancev iz vrst lds in zlsd vložila v parlamentarno proceduro zakon o 
zagotavljanju sredstev in vzpostavitvi razmer za nastanek Univerze na Primor-
skem. Več o vsebini zakona v nadaljevanju. Parlamentarna skupina poslancev je 
s predlogom zakona o zagotavljanju materialnih razmer za ustanovitev univerze 
na Primorskem postavila parlament pred resno preizkušnjo, saj s sprejemom zakona 
poslanci ne glede na politično pripadnost dokažejo, da so s svojimi dejanji resno pod-
pirali ustanavljanje novega visokošolskega središča, je za Delo izjavila Lucija Čok.153   

Vlada Andreja Bajuka je k predlaganemu zakonu imela negativno mnenje, 
posledično je bil umaknjen iz parlamentarnega postopka in težka pot do od-
loka o ustanovitvi univerze se je nadaljevala. Novembra 2001 je na državnih 
volitvah Slovenija dobila novo vlado. Za ministrico za šolstvo in šport je novi 
mandatar, Janez Drnovšek, predlagal Lucijo Čok. V preoblikovanju nove vla-
de po volitvah se je Ministrstvo za šolstvo in šport združilo z Ministrstvom za 
znanost in Lucija Čok je kot ministrica za šolstvo, znanost in šport prisegla v 
Državnem zboru 30. novembra 2000.

Na svoji 15. seji, 1. marca 2001, je Vlada razrešila dolžnosti strokovno sku-
pino, ki jo je vodila Duša Krnel Umek, in je imenovala novo.154 Drugo vladno 
strokovno skupino je vodil Livij Jakomin, redni profesor na Fakulteti za po-
morstvo in promet. V tesnem sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost 

152 Na Primorskem morda dve univerzi. Primorske novice 68, 25. 8. 2000. 
153 Dvom, ali politika misli resno. Delo – Tretja stran, 7. 8. 2000.
154 2. strokovno skupino so sestavljali: Livij Jakomin, predsednik in člani: Ciril Zlobec, Oto Luthar, 
Danilo Zavrtanik, Cene Bavec, Rado Pišot, Jože Kušar, Danijel Božič, Dragan Marušič, Lučka Lorber, 
Aleš Nemec in Breda Pečan. Sklep Vlade štev. 119-50/01, 1. 3. 2001.

slika 16:  
Jadranske zgodbe. 
Karikatura Franco 
Juri, sobota, 12. 
avgust 2000.
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in šport (mšzš) se je vladna skupina lotila temeljnih vprašanj ustanavljanja: od 
ustanoviteljstva, prek organizacijskega in pravnega vidika delovanja Univerze 
na Primorskem ter financiranja njenih izobraževalnih in raziskovalnih dejav-
nosti, do pregleda študijskih programov in raziskovalnih projektov in določitve 
časovnih terminov in faz ustanovitve. Že na svoji prvi seji, 27. marca 2001, je 
pregledala izhodišča za ustanovitev primorske univerze in sklenila, da bo poleg 
do tedaj nastalih gradiv pregleda delo Univerzitetnega sveta, ki je deloval od 
leta 2000 kot posebno koordinacijsko telo med Obalo in Goriško in pripravljal 
osnove za strategijo razvoja visokega šolstva na Primorskem.155 Konstituiranje 
Univerzitetnega sveta je določal 4. člen sporazuma med Politehniko Nova Gori-
ca in Fakulteto za humanistične študije Koper.156 Vzporedno z vladno skupino 
je Univerzitetni svet s svojimi gradivi doprinesel k oblikovanju Elaborata o usta-
novitvi up. Univerzitetni svet je med drugim preučeval tudi pravne možnosti 
ustanoviteljstva in razlike med zasebnim in javnim statusom univerz.157

Vladna strokovna skupina je delovala leto in pol, sestala se je na sedmih 
sejah. Pripravila je osnutek Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem in 
ga dala v širšo razpravo bodočim članicam ter izročila ministrstvu tudi osnu-
tek Pogodbe o ureditvi ustanoviteljskih razmerij. Med usklajevanji, ki so bila 
večkrat težavna, je nastal tudi pomemben dokument: Izhodišča za statut up. 
Na svoji zadnji seji, septembra 2002, so člani komisije redakcijsko uredili in 
dopolnili Elaborat o ustanovitvi Univerze na Primorskem, predali so v pravno 
presojo izhodišča za statut up, ki naj bi ga po pregledu bodoče članice potrdile 
s svojim podpisom. 

O nosilcu ustanoviteljstva je bilo kar nekaj dilem. Resorno ministrstvo 
Drnovškove vlade se o ustanoviteljstvu ni takoj izreklo v pričakovanju, da se 
bodo Primorci najprej dogovorili o povezavi med Obalo in Novo Gorico ter 
o pravnih podlagah in rešitvah, ki jih je pripravljala vladna strokovna skupi-
na. Ministrica Lucija Čok je preverjala vse možnosti, da bi potisnila proces 
ustanavljanja univerze k cilju. Septembra 2001 je koordinaciji obalnih župa-
nov predlagala srečanje, na katerem so spregovorili o soustanoviteljstvu občin.  
V odgovoru županje Pirana Vojke Štular158 je izkazana pripravljenost občin za 
pristop k soustanoviteljstvu in financiranju univerze v tedanjem obsegu: Vse 
dosedanje naloge na področju priprav za ustanovitev up smo izvedli z zavedanjem, 

155 Univerzitetni svet Primorske univerze so sestavljali: Lucija Čok, Oto Luthar, Boštjan Žekš in  
Danilo Zavrtanik. Po imenovanju Lucije Čok za ministrico sta se v Univerzitetni svet vključila  
Cene Bavec in Rado Pišot.
156 Sporazum je bil potrjen na 2. seji senata fhš Koper, 23. 11. 2000, in na 7. seji senata Politehnike 
Nova Gorica, 7. 11. 2000. 
157 Zapisnik 4. seje Univerzitetnega sveta, 23. 4. 2001.
158 Načrt in faze ustanovitve Univerze na Primorskem, dopis 64000-4/99-2001, 1. 8. 2001.
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da up pomeni novo kakovost k razvoju, ki ga ni mogoče zapreti v ozke centralis-
tične okvire, je zapisala piranska županja. 

Temu odzivu je sledila obravnava osnutka pogodbe o ureditvi ustanovitelj-
skih obveznosti.159 V predlogu je bilo določeno: razmerje med vlado in obči-
nami pri ustanavljanju univerze, kdo so izvrševalci ustanoviteljstva, njihove 
pravice in dolžnosti, imena bodočih članic, oblikovanje središč v Kopru 
in Novi Gorici, način financiranja univerze in viri, prenos premoženja  
z občin na državo in z države na univerzo, članstvo soustanoviteljic v Uprav-
nem odboru univerze, način odstopa od soustanoviteljstva idr. Občine so 
se odzvale160 na ministrski predlog in prispevale svoje pripombe k bese-
dilu. Te so bile namenjene pravnemu položaju in organizacijski strukturi 
univerzitetnih središč, sestavi upravnega odbora univerze, ustanovitvenemu 
deležu občin in njihovi prispevni stopnji po ustanovitvi up. Obalni občinski 
sveti so predlog obravnavali 24. oktobra 2001 na skupni seji v Kopru. Pred-
sednik vladne strokovne skupine Livij Jakomin je županom in občinskim 
svetnikom predstavil temeljni okvir odloka, s katerim naj bi bila univerza 
ustanovljena v Državnem zboru. up naj bi bila pravna oseba javnega prava, 
ustanoviteljica Republika Slovenija, soustanoviteljice mo Koper, mo Nova 
Gorica, Občina Izola in Občina Piran. Članice up naj bi se združile v dve 
univerzitetni središči, eno v Kopru in eno v Novi Gorici. Predstavil je tudi 
dolžnosti soustanoviteljic, organe univerze in njihove pristojnosti ter dileme 
okrog sedeža univerze. Kljub drugačnim željam, razmišljanjem in predlo-
gom članov vladne skupine je osnutek odloka prinesel model univerze, ki jo 
je mogoče ustanoviti, saj je moral slediti določilom obstoječe zakonodaje na 
področju visokega šolstva.161

 Na ločenem glasovanju so občinski sveti vsak posebej soglasno sprejeli sklep 
o pristopu k soustanoviteljstvu Univerze na Primorskem. Potrdili so tudi osnu-
tek odloka o ustanovitvi univerze, ki ga je pripravila vladna strokovna skupina. 

K soustanoviteljstvu ni pristopila Mestna občina Nova Gorica, saj je njen 
občinski svet zavrnil soustanoviteljstvo. Po odločitvi svetnikov je novogoriški 
župan novinarjem Dnevnika potrdil občinsko podporo ustanovitvi univerze 
na Goriškem, saj je – po njegovih besedah – tedaj Politehnika Nova Gorica 
že imela vse elemente univerze.162 Dogovor županov severnoprimorskega in 

159 Pogodba o ureditvi ustanoviteljskih razmerij. Predlog mšzš, 25. 9. 2001, poslan v obravnavo 
skupaj z Odlokom 4. 10. 2001. Podpisniki naj bi bili ministrica za šolstvo, znanost in šport in župani 
(mestnih) občin Koper, Izola, Piran, Nova Gorica. 
160 Odziv županj Brede Pečan in Vojke Štular in župana Dina Pucerja na predlog mšzš, 17. 10. 2001.
161 Jakomin, Livij: Nagovor županom in županjama, svetnikom in svetnicam Kopra, Izole in Pirana. 
Skupna seja občinskih svetov, 24. 10. 2001. 
162 Vroča primorska univerza. Dnevnik, 19. 10. 2001.
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kraškega območja na srečanju v Novi Gorici pa naj bi podprl dve univerzitet-
ni središči z možnostjo, da jih nastane tudi več, s sedežem univerze v Sežani 
ali nekje med Koprom in Novo Gorico. Visokošolsko središče v Novi Gorici 
Diligentia naj bi postal koordinator za severno Primorsko in Kras.163 

Zaradi razhajanj o pravni osebi in sedežu univerze ter vsebini odloka o 
ustanovitvi se je dogovarjanje z lokalnimi skupnostmi spremenilo. Dogovor, 
da ustanoviteljstvo univerze prevzame država Slovenija, so občine sprejele  
z razumevanjem. Že januarja 2002 so župani obalnih občin na svoji koordi-
naciji izrazili zadovoljstvo, da ustanoviteljstvo prevzame država, vendar so se 
trdno zavezali, da nadaljujejo z vzpostavljanjem pogojev delovanja bodoče 
univerze,164 kar so jeseni istega leta tudi dokazali s predajo premoženja, na-
menjenega univerzi, v last državi. 

Javnost je preko občil zvesto spremljala nastajanje univerze v vseh pod-
robnostih. Ministrica Čokova je v več intervjujih poskušala čim podrobneje 
predstaviti možnosti in pričakovanja ustanoviteljev in uporabnikov bodoče 
univerze. V enem od intervjujev165 je spregovorila tudi o ustanoviteljstvu in 
zasnovi univerze. Težko je bilo ustanavljati univerzo na osnovi zakonodaje, ki 
je v svoji ureditvi prevzela model Univerze v Ljubljani. Reformna gibanja na 
področju visokega šolstva v Evropi so tudi v Sloveniji vplivala na spremenje-
no videnje univerze po humboldtskem modelu (Čok, 2010). Visokošolska 
središča so nastajala tudi na Krasu, na Dolenjskem, v Posavju in Pomurju. 
Pobude za nastanek novega visokošolskega zakona, ki bi omogočal širitev vi-
sokošolske mreže, so se množile. 

 

Odstop od zasnove, prvi odstopi in pripravljenost 
za sodelovanje Univerze v Ljubljani

Neuresničljivost dveh avtonomnih središč
Izkušnje, ki jih je vladna strokovna skupina pridobila pri svojem delu ter 

vsebina številnih podpisanih namer in dogovorov so dajale približno sliko, kaj 
si ustanovitelji Univerze na Primorskem želijo. Pred oblikovanjem osnutka 
odloka je tudi mšzš preučilo vse pravne možnosti, da bi vladna skupina lahko 
pripravila predlog, ki bi zbližal želeno z mogočim. Kriteriji, ki so skupino 
vodili, so bili predvsem:

163 Dogovor županov severnoprimorskega in kraškega območja. Predlog. Nova Gorica, 27. 11. 2002.
164 Občinski prostori za univerzo. Primorske novice, 18. 1. 2002.
165 V slogi je moč. Ministrica Lucija Čok o ustanovitvi univerze na Primorskem. Primorske novice, 
sobota, 19. 5. 2001.
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• v predlog čim bolj integrirati interese primorskega in slovenskega pros-
tora, upoštevajoč reformne smernice skupnega evropskega visokošol-
skega prostora (ehea);

• postaviti kriterije za kakovost vsebin in izvajanja študijskih programov 
ob čim boljšem izkoristku že obstoječega delovanja visokošolskih usta-
nov na Primorskem;

• upoštevati družbene in ekonomske razvojne možnosti primorskega 
prostora, ki se glede na geografsko danost uresničujejo predvsem v dveh 
nosilnih polih: v Kopru in Novi Gorici; 

• novo univerzo vključiti v mrežo slovenskega visokega šolstva in v so-
delovanju z obema univerzama in drugimi visokošolskimi zavodi in 
raziskovalnimi inštituti uresničevati smernice nacionalnega programa 
visokega šolstva in skupnega evropskega visokošolskega in raziskovalne-
ga prostora (ehea in era).

Upoštevajoč te kriterije in pripombe zainteresiranih okolij in ustanov pri 
oblikovanju odloka sta tako pred vladno strokovno skupino kot pred minis-
trstvom kot predlagateljem odloka bili dve alternativi:

a) doseči konsenz vseh deležnikov v procesu ustanavljanja up – izvajalcev, 
uporabnikov in zakonodajalcev – za spremembo visokošolske zakono-
daje in šele nato ustanoviti up ali

b) ustanoviti up po določilih obstoječe zakonodaje in se obenem dogo-
varjati z deležniki ter doseči konsenz za spremembe, ki so potrebne za 
posodobitev in razvoj visokošolskega izobraževanja in raziskovanja.166

Glede na proces ustanavljanja in dosežke pri vzpostavljanju pogojev za 
delovanje bodoče univerze, glede na možnosti doseganja konsenza za pripravo 
nove zakonodaje je mšzš predlagalo drugo možnost, torej pripraviti odlok čim 
prej in nadaljevati s postopki ustanovitve Univerze na Primorskem z visoko-
šolskimi zavodi, ki to rešitev sprejemajo. Tudi urejanje financiranja visokega 
šolstva še ni bilo dorečeno. Tako novi Zakon o visokem šolstvu kot Uredba 
o javnem financiranju visokošolskih zavodov sta nastala po ustanovitvi up.167 
Ustanavljanje univerze je lahko zelo kratek ali zelo dolg proces, odvisen od pogo-
jev (materialnih, kadrovskih, strokovnih, op. av.) in ustanovitelja. Če bomo še 
čakali, se lahko zgodi, da se bo država raje odločila za ustanavljanje razpršenih 

166 Smernice mšzš vladni strokovni skupini pri ustanavljanju up. Kasneje objavljene v Primorskih 
novicah, 21. 12. 2001.
167 Zakon o visokem šolstvu, Ur. l. rs, št. 100/2004, 13. 9. 2004; Uredba o javnem financiranju viso-
košolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008. Ur. l. rs, št. 134/2003.
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visokošolskih središč in ne za ustanavljanje novih univerz. To bi pomenilo veliko 
izgubo za obmejni primorski prostor, ki je izredno izpostavljen vdoru in vplivu 
italijanske akademske mreže s petimi univerzami ob italijansko-slovenski meji, je 
za Primorske novice povedala ministrica Lucija Čok.168 

Oktobra in novembra 2001 je šel predlog odloka skupaj z vabilom k pri-
stopu visokošolskim zavodom in z vabilom za soustanoviteljstvo občinam Pri-
morske in Krasa. Pripombe so prihajale, vladna strokovna skupina in pravna 
služba mšzš sta odgovarjali, kaj in kako je kakšno mnenje, pripombo ali pred-
log možno upoštevati.

Politehnika Nova Gorica, ki je dejavno sodelovala v procesu ustanavljanja 
up, se je prva odločila drugače, kot je bilo pričakovano. S posebnim sporazu-
mom s Fakulteto za humanistične študije Koper se je že leta 2000 vključila med 
promotorje ustanavljanja Univerze na Primorskem. S članstvom v Univerzi-
tet nem svetu, ki smo ga že predstavili, je doprinesla k vsebini zasnove, ki je 
na stajala v vladni strokovni skupini. V drugem poglavju smo opisali njeno pot 
in omenili njeno končno odločitev, da se ne pridruži Univerzi na Primorskem. 

Razvoj Politehnike iz Fakultete za znanosti o okolju in njena organizira-
nost sta bili svojstveni. Njena notranja struktura se je zgledovala po ameriš kih 
univerzah in je uvajala horizontalno povezanost disciplin znotraj od delkov. 
Velik delež njene dejavnosti je slonel na raziskovanju, ki so ga raziskoval-
ci in učitelji opravljali v lastnih laboratorijih. V podlagah za ustanovitev 
Univerze na Primorskem, ki jih je zasnoval Univerzitetni svet Politehnike 
in fhš,169 je več elementov, ki jih je kasneje povzel Odlok o ustanovitvi up: 
ustanoviteljstvo države in soustanoviteljstvo občin, interdisciplinarna zasno-
va študijskih programov, integracija raziskovalnega in izobraževalnega dela, 
izmenljivost in izbirnost vsebin in profesorjev, standardi kvalitete izobraže-
valnega in raziskovalnega dela in dve središči (Koper in Nova Gorica) za eno 
univerzo. V podlagah Univerzitetnega sveta pa so bili tudi predlogi za dva 
senata, dva predsednika, dva žiro računa in en univerzitetni svet. Podlage 
še ne omenjajo samega vodstva univerze (rektorja in prorektorjev) in kraja 
registracije sedeža univerze. 

Po prejemu prvega osnutka Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem 
je Politehnika predsednika vladne strokovne skupine seznanila s ključnim po-
gojem za pristop k univerzi, ki ga je njen senat sprejel na svoji 10. seji, 31. av-
gusta 2001, in sicer polna avtonomija Politehnike Nova Gorica znotraj up.170

168 Občinski prostori za univerzo. Primorske novice, 18. 1. 2002.
169 Zapisnik 4. seje Univerzitetnega sveta, 23. 4. 2001.
170 Pismo ministrici Luciji Čok, 16. 10. 2001. Podpisana predsednik Politehnike Danilo Zavrtanik in 
predstojnik Boštjan Žekš.
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Župan Nove Gorice, Črtomir Špacapan, je 5. septembra 2001 postavil 
enako zahtevo v svojem pismu.171 Med drugim zaključuje z alternativo: V na-
sprotnem primeru bomo celotno visoko šolstvo na našem območju še nadalje sami 
razvijali, saj smo s posameznimi programi v okviru Politehnike v tem kratkem 
obdobju dosegli visok, mednarodno uveljavljen nivo dodiplomskega in podiplom-
skega izobraževanja in raziskovanja. 

Ministrica Čokova se je odzvala na prvi odziv Politehnike in na druge 
ugovore Odloku v Delu, 19. oktobra 2001.172 Predstavila je delovanje vladne 
skupine in potrdila enakovredno obravnavo goriškega središča s koprskim. 
Čeprav je bilo bodisi število študentov bodisi število visokošolskih zavodov 
veliko večje na Koprskem, je pri delu vladne strokovne skupine prevladal kri-
terij kakovosti, ki jo je Politehnika Nova Gorica izkazovala. Prav zato so tako 
v vladni skupni kot na ministrstvu poskušali preseči zakonodajo na področju 
visokega šolstva, ki je bila narejena po meri ljubljanske univerze, in se sklice-
vali na zakon o zavodih. S soustanoviteljstvom občin, ki so veliko prispevale 
k nastajanju pogojev za ustanovitev univerze, z organizacijsko samostojnima 
univerzitetnima središčema bi krovni telesi (senat in univerzitetni svet) zno-
traj enega pravnega telesa urejala avtonomijo njenih posameznih delov. Poleg 
tega Politehnika ni želela izgubiti svojega pravnega statusa zasebne univerze 
in postati del javnega zavoda. Vendar sta bila tako upravljanje premoženja kot 
delovanje na trgu v zakonodaji prepuščena posameznim enotam – članicam 
univerze. Ministrica je že v letu 2002 v državnem proračunu uspela pripraviti 
postavko z deležem sredstev, namenjenih za investicije v infrastrukturo Uni-
verze na Primorskem. Dokumentacija, ki je nastajala za tretji šolski tolar, je 
bila strukturirana odprto, glede na bodoče lokacije v obeh regijah. Ministrica 
v intervjuju za Delo ugotavlja: Kot resorna ministrica nimam mandata za dve 
univerzi na Primorskem. Do te možnosti se mora opredeliti Državni zbor. 

Stališča senata Politehnike o vključevanju v Univerzo na Primorskem z 
daljšo utemeljitvijo njihove odločitve je ministrica prejela 7. decembra. Med 
drugim je senat v svojih stališčih zapisal: Upoštevati je treba, da je Politehnika 
Nova Gorica nastala in se razvijala po konceptu, ki je drugačen od koncepta raz-
voja visokega šolstva na Koprskem. / … / Tak koncept razvoja, ki se je izkazal za 
uspešnega, želi Politehnika Nova Gorica uveljavljati tudi v prihodnje. Osnutek 
odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, ki nam ga je poslalo Ministrstvo 
za šolstvo, znanost in šport skupaj z vabilom, da se vključimo v univerzo, pa na 
žalost ni v skladu z našim konceptom razvoja, saj ne daje nobenih zagotovil, da 
se bo Politehnika Nova Gorica še naprej razvijala v skladu s svojimi razvojnimi 

171 Ustanovitev Univerze na Primorskem. Pismo Liviju Jakominu in mšzš, dopis štev. 64-2/00-6. 
172 Nimam mandata za dve univerzi na Primorskem. Jasna Kontler Salamon. Delo, 19. 10. 2001. 
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usmeritvami.173 Povedali so tudi, da ne nasprotujejo ustanovitvi univerze in da 
se bodo ob spremenjeni zakonodaji, ki bo dovoljevala več avtonomnih uni-
verzitetnih središč znotraj ene univerze, ponovno pogovarjali o pridružitvi k 
Univerzi na Primorskem. 

Odločitev Politehnike Nova Gorica so podprli: novogoriška območna or-
ganizacija Zveze borcev, Klub študentov Nova Gorica, Forum za Goriško in 
posamezni predstavniki političnih strank z Goriškega. Novogoriški študentje, 
ki so v izjavi za javnost mesec dni pred tem okrcali lokalno politiko zaradi 
premalo odločnega boja za goriško univerzo in zaradi vsebine odloka predla-
gali ministrici Luciji Čok, da odstopi,174 so v decembrski izjavi med drugim 
ugotavljali, da dejanje senata Politehnike ni izraz nasprotovanja ustanovitvi 
univerze, pač pa ustanovitvi po ponujenem modelu in v skladu z obstoječo za-
konodajo v visokem šolstvu, ki ne dovoljuje več dejansko samostojnih središč 
znotraj ene univerze. Forum za Goriško je v svoji izjavi za javnost sporočil, da 
se zavzema za razvoj integrirane in avtonomne univerze v goriški pokrajini.175 
Župani Primorske so bili deljenega mnenja glede razhajanja med Koprom in 
Novo Gorico, enotni pa so si bili, da je potreba podpreti ‚“goriški”  koncept  
z dvema središčema kot pravnima osebama. 

Ravnanje Politehnike Nova Gorica je bilo v danem trenutku razumljivo. 
Politehnika Nova Gorica je bila (in je tudi danes kot Univerza v Novi Gorici) 
zasebna univerza, ki ni bila podvržena enakim postopkom delovanja in organi-
ziranja svojega dela kot javne univerze. Sicer je morala upoštevati zakonodajo 
na področju visokega šolstva v tistem delu, za katerega je prejemala koncesijo 
države, to je pri izvajanju akreditiranih študijskih programov. Kar se pa tiče 
sprememb v zakonodaji, ki jih omenjajo stališča Politehnike, o avtonomiji enot 
znotraj ene univerze, se do danes niso umestile v slovenski visokošolski sistem, 
pa tudi med evropskimi univerzami je vse več modelov integriranih članic v eni 
pravni osebi. Zgoraj omenjena inačica ustanovitve Univerze na Primorskem, po 
kateri bi najprej dosegli konsenz o temeljiti prevetritvi in posodobitvi Zakona o 
visokem šolstvu in nato ustanavljali univerzo, se do danes ne bi mogla uresničiti.

Alma mater pomaga ustanoviti Univerzo na Primorskem
Obe slovenski javni univerzi, še posebej Univerza v Ljubljani, sta opazo-

vali dogajanje na Primorskem od daleč, odkrito podporo k ustanovitvi nove 

173 Stališča senata Politehnike Nova Gorica o vključevanju v Univerzo na Primorskem, sprejeta na 12. 
seji senata, 14. 12. 2001. Podpisan predstojnik, Boštjan Žekš.
174 Gorica poskuša znova, Slavica Crnica. Delo, 2. 11. 2001. 
175 Irena Turel: Novogoričani so rekli ne! Primorske novice, 21. 12. 2001.
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univerze je najprej dala Univerza v Mariboru. Njen rektor, Ludvik Toplak, 
in Franci Čuš, predsednik komisije za kakovost, sta večkrat javno podprla 
primorske pobude. Posamezni učitelji obeh univerz so sodelovali na študij-
skih programih samostojnih visokošolskih zavodov, ob nastajanju fakultete za 
humanistiko pa sta poleg zrc sazu sodelovali tudi obe univerzi. Soglasja za 
delo do 1/3 preko delovnega časa v drugem zavodu so na vsk, ki je koordini-
ralo postopek, prihajala brez težav tako iz fakultet obeh univerz kot iz drugih 
ustanov iz Slovenije in tujine.176

30. januarja 2002 sta se rektor Univerze v Ljubljani Jože Mencinger in 
ministrica Lucija Čok dogovorila o besedilu dokumenta,177 s katerim sta nad-
gradila sporazum iz leta 2000, ko se je ob Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti, Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport in Univerzi v Mariboru 
tudi Univerza v Ljubljani obvezala, da bo primorski univerzi pomagala de-
lovati. V tretjem členu novega dogovora je Univerza v Ljubljani potrdila, da 
je pripravljena v prehodnem obdobju s svojimi visokošolskimi učitelji, znan-
stvenimi delavci in visokošolskimi sodelavci sodelovati pri izvajanju spreje-
tih študijskih programov, če bodo to dopuščale obremenitve posameznega 
učitelja na matični univerzi. Dogovor je nadalje omogočal izstop iz Univerze 
v Ljubljani Fakulteti za pomorstvo in promet ter koprski enoti Pedagoške fa-
kultete in potrjeval prenos pravic in obveznosti obeh enot v obsegu in vsebini, 
ki ju ti dve članici imata na Univerzi v Ljubljani. Prva univerza bo razvijala 
tretjo! je tedaj v Delu zapisala novinarka Jasna Kontler Salamon.178 Po precej 
kritični predhodni razpravi je (senat, op. av.) sprejel – kot ga je imenoval rektor 
dr. Jože Mencinger – zgodovinski dogovor o pomoči te univerze pri ustanovitvi in 
delovanju nastajajoče Univerze na Primorskem, je še zapisala. Sledil je še for-
malni podpis ministrice in rektorja pod dogovor, ki je bil za delovanje nove 
univerze temeljnega pomena. Pridržki senatorjev Univerze v Ljubljani so se 
pojavili predvsem zaradi strahu pred nižanjem finančnih sredstev za Univer-
zo v Ljubljani iz državnega proračuna in podvajanjem študijskih programov  
v visokošolskem prostoru. 

176 Soglasja za delo do 1/3 preko delovnega časa na fhš so izdali: zrc sazu; Nacionalni inštitut za 
biologijo; Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana; Inštitut za geografijo Ljubljana; Univerza  
v Ljubljani: Visoka šola za socialno delo, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za  
družbene vede; Univerza v Mariboru: Pedagoška fakulteta; Gorenjski muzej Kranj, Zavod rs za 
šolstvo, Ljubljana; zrs Koper; Cimos Coomerce Koper; Università degli Studi di Trieste: Scuola Supe-
riore di Lingue Moderne, Facoltà di Lettere e filosofia; Sveučilište u Rijeci: Filozofski fakultet u Puli. 
Soglasja iz arhiva vsk. 
177 Dogovor o pomoči Univerze v Ljubljani pri ustanavljanju in delovanju Univerze na Primorskem. 
Parafiran 30. 1. 2002, potrjen na senatu ul, 19. 2. 2002. 
178 Sklepi senata ljubljanske univerze. Delo, 22. 2. 2002.
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To skrb senatorjev Univerze v Ljubljani so mesec dni kasneje ubesedili: 
njen rektor Jože Mencinger, predsednik Upravnega odbora Dušan Mramor 
in predsednik študentskega sveta univerze Boštjan Bizjak v odprtem pismu 
Državnemu zboru.179 V njem so predstavili podatke o nižanju sredstev za Uni-
verzo v Ljubljani na področju dejavnosti in investicij, prikazali mednarodne 
primerjave financiranja univerz po podatkih oecd in opozorili poslanke in 
poslance na določila Nacionalnega programa visokega šolstva (2002), ki se 
niso izvajala. Skrbelo jih je tudi dejstvo, da naj bi bila, ob ustanavljanju novih 
visokošolskih zavodov, brez dodatnih sredstev v proračunu sredstva za Uni-
verzo v Ljubljani še bolj okrnjena.180 Na odprto pismo se je odzvala ministrica 
Lucija Čok. Poudarila je, da je sodelovanje med ministrstvom in univerzami 
obrodilo sadove, saj je Nacionalni program visokega šolstva februarja 2002 
nastal s skupnimi močmi, in je krčenje sredstev za investicije v tem letu še 
najmanj ogrozilo visoko šolstvo, kot bi ga sicer.181 Rektor univerze v Ljubljani 
je v svojem pismu ministrici potrdil, da odprto pismo ni bilo namenjeno kri-
tiki dela Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, temveč je bilo napisano kot 
podpora prizadevanjem ministrstva za razvoj visokega šolstva v Sloveniji in 
tudi za razvoj Univerze v Ljubljani.182 V zadnjih letih ustanavljanja primorske 
univerze je bilo sodelovanje med mšzš in Univerzo v Ljubljani zgledno. Sku-
paj so pri dogovarjanjih z Ministrstvom za finance dosegli marsikateri premik  
v prid visokemu šolstvu, ki je kasneje na področju investicij dal dobre rezulta-
te (tretji šolski tolar, investiranje v visoko šolstvo z jamstvom države, posebni 
sklad za gradnjo študentskih domov idr.). 

Fakulteta za pomorstvo in promet je torej imela blagoslov svoje matične 
univerze za pridružitev k up. V drugem poglavju smo ob predstavitvi razvoja 
študija pomorstva in prometa v Portorožu predstavili vse faze razvoja tega 
študijskega področja do sklepnega dejanja 27. decembra 1995, ko je Državni 
zbor rs sprejel odlok o preoblikovanju Visoke šole za pomorstvo in promet 
v Fakulteto za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani (ul fpp). Vodstvo 
in učitelji fakultete so ves čas podpirali ustanavljanje up in sodelovali v de-
javnostih za njeno ustanovitev. Livij Jakomin, redni profesor na ul fpp, je bil 
nosilec mnogih nalog v zvezi s tem, bil je predsednik projektnega sveta Vi-
sokošolskega središča in predsednik vladne ekspertne skupine za ustanovitev 
univerze. Vse do 2001 je ul fpp kot bodoča članica up predstavljala središčno 

179 Odprto pismo Državnemu zboru, 25. 3. 2002. Delo, 20. 3. 2002. 
180 Poleg ustanavljanja Univerze na Primorskem je bila v ustanavljanju tudi Medicinska fakulteta 
Univerze v Mariboru. 
181 Lucija Čok odpisala Jožetu Mencingerju. Delo, 22. 3. 2002.
182 Pismo rektorja Jožeta Mencingerja ministrici Luciji Čok, 12. 4. 2002.
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os izobraževalne vertikale bodoče univerze. Državni sekretar za visoko šolstvo 
Stane Pejovnik je 23. januarja 2002 na 4. seji in 14. junija istega leta na 5. seji 
akademskega zbora ul fpp predstavil postopke ustanavljanja nove univerze na 
Primorskem ter okoliščine in namen ministrstva, da to ustanovitev podpre. 

fpp je 5. julija 2001 ponovno potrdila namero, da postane članica bodoče 
Univerze na Primorskem, ko bodo za to izpolnjeni vsi zakonski, materialni in 
drugi pogoji. Obenem pa je senat fakultete zahteval, da Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport rs zagotovi materialne pogoje (prostore, opremo, bivanjske 
pogoje za študente in profesorje idr.) za nadaljnji razvoj fpp v okviru up.183 Na 
seji senata Univerze v Ljubljani 19. februarja 2002, po sprejemu Dogovora 
o pomoči Univerze v Ljubljani pri ustanavljanju in delovanju Univerze na 
Primorskem, je Marko Pavliha, predstavnik fpp v senatu ul, napovedal, da bo 
odločitev ljubljanskega senata odločilno vplivala tudi na odločanje portoroške 
fakultete. Vendar ni bilo tako. Dan kasneje, 20. februarja, je senat fpp sprejel 
sklep, da fakulteta ostaja pod okriljem Univerze v Ljubljani.184 Za veljavnost 
sklepa je bila v skladu z 20. členom Statuta Univerze v Ljubljani potrebna 
dvotretjinska večina glasov, kar je pomenilo najmanj 9 glasov članov. Glaso-
valo je 13 članov Senata, od tega jih je bilo 7 za in 6 proti. Kasneje se je raz-
prava o tej odločitvi še nadaljevala in 26. junija 2002 je senat še enkrat sklepal 
o priključitvi k Univerzi na Primorskem.185 Drugo glasovanje ni spremenilo 
odločitve senata fpp ul. Glasovalo je 12 članov, od tega jih je bilo 7 za, 4 so 
bili proti in 1 glasovnica je bila neveljavna. Sklep ni bil sprejet.

Pomisleki dobre polovice senatorjev, med njimi študentov, proti pridru-
žitvi so, po mnenju Livija Jakomina, nastali ob nezavedanju, kaj ustanovitev 
univerze dolgoročno pomeni za Primorsko in Slovenijo. Podobno se je izjasnil 
na novinarski konferenci fpp po seji senata tudi vztrajen zagovornik izločitve 
iz ul in vstopa fpp v up, Marko Pavliha. Po njegovem mnenju nekateri niso 
znali ali niso želeli izkoristiti dane zgodovinske priložnosti, da se ta tradi-
cionalna primorsko usmerjena fakulteta, ki bi bistveno prispevala k medi-
teranski prepoznavnosti nove univerze, k tej univerzi priključi. Obžalovanje 
zaradi sklepa senata fpp je prihajalo tako iz civilne družbe186 kot iz poslanskih 
klopi.187

183 Sklepi senata ul fpp, 5. 7. 2001, 4. točka dnevnega reda. Neuradni izpis sklepov. 
184 Zapisnik 10. redne seje senata fpp, 20. 2. 2002. 3. točka dnevnega reda: Sklepanje o priključitvi v up.
185 Zapisnik 15. redne seje senata fpp, 26. 6. 2002. 7. točka dnevnega reda: Sklepanje o Univerzi na 
Primorskem. 
186 Pismi Tomaža Bizajla dekanu fpp Juriju Kolencu, 20. in 21. 2. 2002. 
187 Dorijan Maršič: Odločitev senata Fakultete za pomorstvo in promet ne podpira vstopa  
v Primorsko univerzo. Sporočilo za javnost. 
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Politične stranke in Državni zbor
Podpora ustanovitvi up primorskih poslancev v Državnem zboru je bila 

posebno občutna po državnih volitvah 1996. Udeleževali so se srečanj z župa-
ni, sodelovali na okroglih mizah in se vključevali v polemiko o vsebini Odloka 
za ustanovitev up.

Kljub temu da je Drnovškova vlada leta 2000 prejela nezaupnico, so po-
slanci prejšnje koalicije nadaljevali s svojimi dejavnostmi v prid ustanovitvi 
primorske univerze. Že omenjena prizadevanja, da z zakonom podprejo ma-
terialne osnove za ustanovitev univerze, je skupina poslancev: Aurelio Juri, 
Mario Gasparini, Borut Pahor, Aleksander Merlo, Samo Bevk in prvopod-
pisani Davorin Terčon, 31. julija 2000 v parlamentarno proceduro vložila 
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za razvoj visokega šolstva in vzpostavitev 
pogojev za nastanek univerze na Primorskem.188 V zakonu, ki je bil razvojne na-
rave, so popisali dolgoletna prizadevanja za razvoj in kakovostno okrepitev vi-
sokega šolstva na Primorskem, predlagali dodatna namenska sredstva v višini 
3,96 milijarde tolarjev ob ustanovitvi univerze za kadre, študijsko mobilnost 
za doseganje akademskih nazivov, informacijsko tehnologijo in investicije v 
dodatne prostore; opisali so način črpanja sredstev iz proračuna in določili 
nadzor Vlade nad kakovostjo in namenom njihove uporabe. 

Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Andreja Bajuka se je na ta pred-
log odzvala v primerjavi z drugimi zakonskimi predlogi z osupljivo hitrostjo. 
Že 17. avgusta je sprejela mnenje, s katerim je predlog brezkompromisno 
zavrgla. V utemeljitvi je zapisala, da predloženi zakon ne bi koristil visokemu 
šolstvu na Primorskem, ker da ga izključuje iz sistema financiranja in nadzora 
nad porabo sredstev. V mnenju Vlade je dalje navedeno, da naj bi predlagani 
zakon ustanovitev univerze na Primorskem odmikal v prihodnost.

V svojem pismu so 5. septembra 2000 predlagatelji Vladi odgovorili in 
ovrgli njene trditve. Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne 
programe v vzgoji in izobraževanju (1994), tako kot drugi predhodni zakoni, 
ni bil v nasprotju z Zakonom o visokem šolstvu (1993) ali siceršnjo področno 
zakonodajo, pač pa prav nasprotno; zakona sta se smiselno dopolnjevala in 
doprinesla k dvigu kakovosti in standardov delovanja obeh slovenskih uni-
verz, v Ljubljani in Mariboru. Brez dodatnih sredstev za novo univerzo ni 
moglo biti kritične mase kadrov, prostorov in opreme, ki jih zahteva združitev 
visokošolskih zavodov v univerzo, so zapisali. Predlog zakona po mnenju pred-
lagateljev zagotavlja hitrejšo, predvsem pa zanesljivo vzpostavitev potrebnih 
pogojev, brez katerih je ustanavljanje univerze lahko le povsem fantomsko in 

188 Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za razvoj visokega šolstva in vzpostavitev pogojev za nastanek 
univerze na Primorskem. Državni zbor rs, štev. 411-01/00-63/1, Ljubljana 31. 7. 2000. 
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predvolilno “darovanje”. Predlagatelji so tudi menili, da Vlada Svetu za visoko 
šolstvo rs, z zakonskimi pooblastili ustanovljenemu in delujočemu organu, ki 
ga sestavljajo ugledni univerzitetni profesorji in profesorice, s to trditvijo ne 
zaupa. Zato je ustanovila “nekakšno” strokovno delovno skupino, v kateri pa 
ni ljudi z vrhunskimi strokovnimi referencami za to področje, v njej visoko-
šolski zavodi s Primorske praviloma sploh niso zastopani, v njem se je našlo 
mesto le za poslanko državnega zbora, Edo Okretič Salmič.189

Ker je bil predloženi predlog zakona umaknjen, je Klub primorskih po-
slancev po preučitvi informacije o delu strokovne skupine, ki jo je imenovala 
vlada Janeza Drnovška, marca 2001, dne 28. septembra 2001 oblikoval na-
slednji sklep: Primorski poslanci podpiramo ustanovitev Primorske univerze in 
bomo v skladu s svojimi pristojnostmi v Državnem zboru poskušali zagotoviti 
zadostno podporo sprejetju oziroma spremembam ustreznih zakonov, drugih pred-
pisov in programov.190

12. oktobra 2001 je Slovenska ljudska stranka191 povabila ministrico za 
šol stvo, znanost in šport Lucijo Čok skupaj z ministrom Francijem Butom 
na kromberški grad, da predstavita dogajanja in zaplete ob ustanavljanju Uni-
verze na Primorskem. 6. novembra 2001 je Rudi Moge, predsednik Odbora 
za šolstvo, znanost, šport in kulturo v Državnem zboru, na razgovor znotraj 
poslanskega kluba stranke Liberalne demokracije Slovenije povabil vse, ki so 
bili vpleteni v dejavnosti in zaplete ob ustanavljanju univerze.192

Ker so se po zavrnitvi Politehnike Nova Gorica dejavnosti osredotočile na 
redakcijo in predelavo dokumentov znotraj strokovne skupine, so se politične 
stranke odzivale na različne načine in ministrico seznanjale tako z očitki kot 
s spodbudami. 21. junija 2002 so Dorijan Maršič, Davorin Terčon, Aleksan-
der Merlo in Mario Gasparini pisali predsedniku Vlade Janezu Drnovšku.193  
V pismu ga prosijo, da s svojo avtoriteto v skladu s koalicijsko pogodbo po-
speši proces ustanavljanja primorske univerze. Vmesne pospeške procesu sta 
dala tudi februarja 2002 sprejet Nacionalni program visokega šolstva, ki po-
sebej omenja ustanovitev up, ter predlog zakona, ki naj bi zagotovil zagonska 
sredstva novi univerzi. Na mvzt, Sektorju za investicije, so skupaj s poslanci  
v dz pripravljali tudi predlog temeljnih razvojnih programov 2003–2006 Tolar 

189 Pripombe na mnenje Vlade rs k Predlogu zakona o zagotavljanju sredstev za razvoj  
visokega šolstva in vzpostavitev pogojev za nastanek Univerze na Primorskem. Skupina poslancev  
s prvopodpisanim Davorinom Terčonom. V Ljubljani, 5. septembra 2000.
190 Stališča Kluba primorskih poslancev do Ustanovitve Primorske univerze. Pismo ministrici Luciji 
Čok, 28. 9. 2001. Podpisani Miha Brejc.
191 Slovenska ljudska stranka, regionalni odbor Ajdovsko-Goriška.
192 lds, Poslanski klub. Vabilo, 24. 10. 2001.
193 Pismo primorskih poslancev predsedniku Vlade Janezu Drnovšku. 21. 6. 2002.

Med Cermi



107106 107106

Hic Et Nunc Aude

za znanje, ki je v postavki Novi strukturni in investicijski programi v visokem 
šolstvu nameraval podpreti investiranje iz državnega proračuna v Univerzo na 
Primorskem z dvema milijardama 900 milijonov tolarjev od skupno devetih 
milijard tolarjev. Temu zakonu se je nadelo tudi ime “tretji šolski tolar”194.

Svet za visoko šolstvo je vlogo za ustanovitev univerze obravnaval na 
dveh sejah, 15. marca in 25. oktobra 2002. Posebej je bil obravnavan Ela-
borat o preoblikovanju koprskega oddelka Pedagoške fakultete Univerze v 
Ljubljani v Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem. Svet se je tudi 
seznanil z osnutkom odloka o ustanovitvi univerze, ki ga je pripravilo Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport, ter z izhodišči za statut, ki so ga pod-
pisale vse bodoče članice univerze.195 25. oktobra je Svet sklepal o soglasju 
k ustanovitvi univerze. Uvodoma je predsednica Andreja Kocjančič opisala 
zgodovino razvoja visokega šolstva na Primorskem in naštela razloge, zaradi 
katerih bi bilo ustanovitev nove univerze potrebno podpreti. Elaborat je 
podrobneje predstavila ministrica Lucija Čok. Člani sveta so nato ugota-
vljali, ali so izpolnjeni pogoji za ustanovitev univerze. Posamezni člani so 
izrazili nekaj pomislekov o tem, ali sta obseg znanstveno-raziskovalnega dela 
in število študijskih programov zadostna za delovanje univerze. Posebej je 
bilo obravnavano tudi poglavje o vložnih in načrtovanih finančnih sredstvih 
za ustanavljanje in posledično začetek delovanja univerze. Po razpravi je bilo 
izglasovano z 9 glasovi za, 1 vzdržanim in 1 proti pozitivno mnenje Sveta za 
visoko šolstvo o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za ustanovitev 
Univerze na Primorskem. Med člani, ki so se strinjali s soglasjem, sta bila 
tudi predstavnika obeh slovenskih univerz, proti je svoj glas podal predsed-
nik komisije za finance.196

Novembra 2002 je bil Janez Drnovšek izvoljen na predsedniških volitvah 
in je posledično moral zapustiti Vlado. Novi mandatar iz stranke lds, Anton 
Rop, je ob rekonstrukciji Vlade imenoval za ministra za šolstvo, znanost in 
šport Slavka Gabra. Posledic menjave Čok – Gaber se najbolj bojijo podporniki 
ustanovitve Univerze na Primorskem. Gre za bojazen o tem, da utegne usta-
navljanje tretje univerze zastati, ko bi se zadeva, ki je pripeljana tako rekoč h 
koncu, izjalovila, je v Primorskih novicah v svojem komentarju zapisal Sašo 
Dravinec.197

194 Tretji zakon, podoben prvima dvema, ki sta nastala z velikim prizadevanjem Rudija Mogeta, pred-
sednika Komisije Državnega zbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport. Prvega med njimi se 
je prijelo tudi ime Mogetov zakon. 
195 Svet za visoko šolstvo rs: Mnenje za Vlado rs o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev Univerze na 
Primorskem, štev. 601-1-003/2000, 4. 11. 2002.
196 Zapisnik 4. seje Sveta za visoko šolstvo, 29. sklep, 25. 10. 2002. 
197 Drnovškov projekt. Primorske novice, 14. 12. 2002.
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Ministrica Lucija Čok je pred tem, še v obdobju njenih polnih pooblastil, 
poslala na Vlado predlog Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Pred 
zadnjo redno sejo Drnovškove vlade, 28. novembra 2002,198 so ga obravnavala 
vladna delovna telesa. 27. novembra 2002 je ministrica prejela najprej pismo 
Slovenske ljudske stranke, ki je izražala pomisleke o vsebini odloka in predla-
gala, da se sprejem odloka na Vladi umakne,199 nato je na predvečer seje Vlade 
prejela tudi iz poslanskega kluba lds vabilo, da se pred sejo ministrov nasledn-
jega dne oglasi na sedežu poslanskega kluba na pogovor z vodjami koalicijskih 
poslanskih skupin. S slutnjo o zapletih je ministrica pri generalnem sekretarju 
Vlade preverila, ali bo predsednik Vlade Janez Drnovšek utegnil voditi sejo 
Vlade pred odhodom v tujino. Bala se je namreč morebitnih zapletov ob od-
sotnosti njegove podpore.

Nekaj ur pred sejo, 28. novembra 2001, na kateri naj bi odločali o nadaljn-
ji uso di Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, je ministrica v odhodu 
po novno prepričevala vodje poslanskih skupin o nujnosti, da se naredi zadnje 
korake v procesu nastajanja primorske univerze. Pomisleke je poleg vodje sls 
nakazal tudi vodja lds, kar je prisotne primorske poslance začudilo, saj je bila 
ustanovitev up zapisana v koalicijski pogodbi in nacionalnem programu viso-
kega šolstva. Po burni obravnavi za in proti so vodje poslanskih skupin drug 

198 99. redna seja Vlade rs, 28. 11. 2002. 
199 Pismo vodje poslanske skupine sls Janeza Podobnika ministrici Luciji Čok, 27. 11. 2002.
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za drugim popuščali v svojih pomislekih in končno dali ministrici podporo k 
sprejemu odloka na seji Vlade. 

Predsednik Vlade Janez Drnovšek je premaknil sklepanje o Odloku na za-
četek seje, ker se mu je mudilo na pot. Ministri so soglasno podprli Odlok 
in odločili, da gre v obravnavo v Državni zbor. S tem dejanjem je Janez Dr-
novšek jasno pokazal podporo ustanovitvi Univerze na Primorskem. 

Skrb odhajajoče ministrice za projekt ustanavljanja up je bila upravičena: 
zožilo se je ustanovno članstvo pobudnikov za ustanovitev, stranke so začele 
iskati možnosti ustanavljanja visokošolskih središč v drugih okoljih, na za-
slišanju pred izvolitvijo v Državnem zboru je kandidat za ministra za šolstvo 
Slavko Gaber izrazil pomisleke k odloku o ustanovitvi univerze. Verjamem, da 
bi Odlok lahko bil boljši, je povedal Gaber in, vsi skupaj si želimo, da bi prišlo 
do integracije moči celotne Primorske. Kot vztrajen zagovornik vstopa Politeh-
nike Nova Gorica v univerzo je na izziv poslanca Aurelia Juria v nadaljevanju 
predstavil dva scenarija: prvega, da parlament sprejme Odlok, kakršen je, in 
kasneje dogradi celotno zgradbo primorske univerze, in drugega, da se ponov-
no ugotovi, ali je dovolj moči, da se dograjevanje opravi in se sprejetje Odloka 
premakne na pomlad. Jaz priznam, da mi je bližje drugo. Če pa bo vaša volja 
tukaj, v parlamentu, nujno drugačna, potem se mi prva varianta ne zdi usodno 
prešibka, je na zaslišanju kot kandidat za ministra zaključil Gaber.200

Primorski poslanci in podporniki primorske univerze v Državnem zboru 
so se hitro odzvali na Gabrovo mnenje. Vodja poslanske skupine Tone An-
derlič je za Primorske novice povedal, da vztraja pri sprejemanju Odloka na 
januarski seji 2003. Predsednik parlamentarnega odbora za kulturo, šolstvo, 
mladino, znanost in šport Rudolf Moge pa je v istem pogovoru za Primorske 
novice zatrdil, da se je parlament do ustanovitve up opredelil že v Nacional-
nem programu visokega šolstva. Univerza je nacionalni projekt. Kdor projekta 
ne podpira zaradi lastnih koristi, dela zoper ljudi, ki živijo v tem prostoru! je še 
dodal Moge. Predlagatelja zavrnjenega zakona v prid up za časa vlade Andreja 
Bajuka, poslanca Davorin Terčon in Dorijan Maršič, sta odločno podprla prvi 
scenarij, še več: Scenarij A vključuje tudi scenarij B. Priklanjanje drugi možnosti 
pomeni zavlačevanje! je ugotavljal Terčon.201 

Pa vendar, pred novoletnimi prazniki 2002 je bil Odlok v Državnem zbo-
ru, sprejela ga je koalicijska vlada s podporo Janeza Drnovška, komaj izvolje-
nega predsednika države, o njem naj bi odločala državnozborska koalicija in 
ne več resorni minister. 

200 Odbor Državnega zbora rs za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport, 7. nujna seja,  
16. 12. 2002. Prepis magnetograma. 
201 Univerza že januarja ali spomladi. Primorske novice, 20. 12. 2002.
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Proti odhodu ministrice Lucije Čok sta se izrekli tako civilna družba kot 
koprska lds. Pismo več celic civilne družbe, ki so ga podpisniki poslali 7. de-
cembra 2002 Janezu Drnovšku, izraža zaskrbljenost in začudenje, da želi nova 
lds-ova vlada zamenjati ministrico, ki je na področjih, ki so ji bila zaupana, 
izvedla vrsto uspešnih posegov in reform. Omenjajo spremembe preizkusov 
znanja in druge posege v osnovnošolski sistem, vrsto zakonov s področij šol-
stva, znanosti in športa, nacionalni program visokega šolstva in nove strategije 
njenih resorjev, zakon za znanje (tretji šolski tolar), nov pristop pri obliko-
vanju ciljnih raziskovalnih projektov, boljši položaj pedagoških delavcev v 
sistemu financiranja v pogajanju s sindikati, uspešno promocijo slovenskega 
znanja in dežel kandidatk v eu in seveda podlage za ustanovitev Univerze. 
Podpisniki so podporo odhajajoči ministrici dopolnili z nestrinjanjem s potre-
bami strankarske geometrije.202 Koprska lds in koprski občinski odbor Zveze 
za Primorsko sta v izjavi za javnost poudarila, da je bila Čokova kot ministrica 
garant za razvoj regije kot celote.203

Ne odhaja zaradi sebe ali lastnega dela, so o odhodu Lucije Čok iz Vlade 
za pisali v Primorskih novicah. Odhaja zaradi višjih interesov politike, ki niso 
povezani z ustanavljanjem Univerze na Primorskem. Univerza namreč ni projekt 
posameznikov, določenih skupin ali regije. Je nacionalni projekt. Univerza na 
Primorskem bo tretja državna univerza.204 

202 Pismo Janezu Drnovšku, 7. 12. 2002. Podpisniki: Kulturni klub Istra, Društvo tigr Primorske, 
Obalno društvo pedagoških delavcev, Združenje književnikov Primorske, Zgodovinsko društvo za 
južno Primorsko, Koordinacija študentskih svetov obalnih visokošolskih zavodov.
203 Koprska lds proti zamenjavi Čokove. 10. 12. 2002, sta.
204 Drnovškov projekt. Primorske novice, 14. 12. 2002.
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Vlada je v letu 2001 pripravila Nacionalni program visokega šolstva, 
predlagatelj programa je bilo Ministrstvo za šolstvo, znanost in 

šport, v Državnem zboru sta ga zagovarjala ministrica Lucija Čok in državni 
sekretar Stane Pejovnik. Na tretji obravnavi, 15. novembra 2001, je bila  
v poglavju Cilji visokega šolstva pod točko 2.3.5.1. utemeljena ustanovitev 
Univerze na Primorskem. V odstavku te točke je med drugim zapisano: Ob 
nadaljnjih vlaganjih države, pa tudi ob uspešnem nadaljnjem kadrovskem in 
prostorskem razvoju visokošolskih zavodov, pa tudi inštitutov, ob njihovem tes-
nejšem sodelovanju in krepitvi skupnih prizadevanj za kakovostni razvoj je tako 
zaradi razvojnih ciljev visokega šolstva kot zaradi skupnih nacionalnih interesov 
to območje (Obala in Nova Gorica, op. av.) potencialni prostor za ustanovitev 
tretje slovenske univerze. Njen ustanovitelj bo Republika Slovenija. Preučiti je 
treba tudi vse možnosti za sodelovanje lokalnih skupnosti. Pogoji, ki jih v okvi-
ru zakonskih pooblastil spremlja Svet za visoko šolstvo, so postopno doseganje 
mednarodno primerljivih akademskih standardov na več znanstvenih področjih 
na sedanjih in na novo oblikovanih visokošolskih zavodih, njihovo tesnejše or-
ganizacijsko povezovanje, oblikovanje skupne razvojne strategije in poslanstva 
bodoče univerze ter postopno vzpostavljanje skupnih infrastrukturnih služb (na 
primer za informacijski sistem, mednarodno sodelovanje, študentski standard 
ipd.), ki so smiselne ob zadostni “kritični masi”.205

Na podlagi določil Nacionalnega programa visokega šolstva je vladna sku-
pina pripravila izhodišča za oblikovanje Odloka o ustanovitvi Univerze na 

205 Predlog Nacionalnega programa visokega šolstva v Republiki Sloveniji – epa 319-II.  
Tretja obravnava, 15. 11. 2011. 
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Primorskem, predlog vsebin Pogodbe o ureditvi ustanoviteljskih razmerij, 
elemente za Statut up in elaborat za Svet za visoko šolstvo, in s tem zaključila 
s svojim delom.206 Visokošolski in raziskovalni zavodi, bodoče članice up, so 
30. septembra 2002 podpisali tudi izhodišča k statutu up. Predsednik vladne 
skupine Livij Jakomin in ministrica Lucija Čok sta v jeseni predložila elaborat 
Svetu za visoko šolstvo. Svet, ki je obravnaval ustanovitev univerze na svoji 
zadnji seji mandata, je sicer podprl ustanavljanje tretje javne univerze na Pri-
morskem in predal vlogo za ustanovitev novemu Svetu. Ta je začel delovati 
9. maja 2002. Vodila ga je Andreja Kocjančič, redna profesorica na Medicin-
ski fakulteti. Pred seboj je imela poleg rednega vrednotenja in akreditiran-
ja visokošolskih zavodov dve “težki” zadevi: v komisijah in svetu vsebinske 
preučiti organizacijske in materialne pogoje za kakovostno delo dveh novih 
javnih visokošolskih ustanov, Univerze na Primorskem in Medicinske fakul-
teto Univerze v Mariboru, ter oblikovati nepristransko strokovno mnenje k 
obema vlogama. K vlogi za ustanovitev up je svet priporočil nekaj dopolnil 
in postopkov, ki bi zadostili kriterijem za akreditacijo novega visokošolskega 
zavoda. Vladna strokovna skupina je izdelala osnutek statuta in 30. septembra 
2002 so vodstva bodočih članic Univerze na Primorskem podpisala izhodišča 
k statutu univerze.207 Medtem so bila v sklopu Zakona za znanje zagotovlje-
na finančna sredstva za začetek delovanja univerze, Univerza v Ljubljani je 
dala soglasje k odcepitvi koprskega oddelka Pedagoške fakultete, ki se je pre-
oblikoval v fakulteto, zagotovljeni so bili prostori s prenosom nepremičnin  
z občin na državo, Visoka šola za turizem – Turistica se je preoblikovala v javni 
zavod, vse je bilo pripravljeno za preoblikovanje Visoke šole za management 
v fakulteto. Svet za visoko šolstvo je na svoji 4. seji, 25. oktobra, po pregledu 
dopolnil in razpravi sklepal in dal soglasje k ustanovitvi Univerze na Primor-
skem. Ko je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport prejelo soglasje Sveta za 
visoko šolstvo, je 27. novembra 2002 predlog Odloka za ustanovitev Uni-
verze na Primorskem poslalo na Ministrstvo za finance v pregled in soglasje. 
Pripombe Ministrstva za finance je ministrstvo, zadolženo za visoko šolstvo, 
upoštevalo in jih vključilo v besedilo Odloka, obrazložilo avtonomijo univerz 
in pojasnilo, da so kontrolni mehanizmi delovanja javnih univerz v potrebnih 

206 Zapisnik 7. seje vladne strokovne skupine za ustanovitev Univerze na Primorskem,  
19. 9. 2002. Arhiv mšzš.
207 Podpisniki Izhodišč k statutu univerze: Anton Gosar za Fakulteto za humanistične študije, Cene 
Bavec in Nada Trunk Širca za Visoko šolo za management, Rado Pišot kot predstojnik koprskega 
oddelka Pedagoške fakultete, Marjan Tkalčič za Turistico, Nadja Plazar za Visoko šolo za zdravstvo, 
Darko Darovec za Znanstveno-raziskovalno središče in Norma Mankoč Borštnik za Primorski inštitut 
za naravoslovje in tehnologijo. 
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soglasjih za porabo javnega denarja zapisani v področni zakonodaji in Statutu 
univerze; prikazalo je tudi finančne podlage, ki so bile javno objavljene in jih 
vključuje jih tudi novi Zakon za znanje.

Vlada je s svojim sklepom že 28. 11. 2002 poslala Odlok o ustanovitvi up v 
Državni zbor. Predlog o ustanovitvi Univerze na Primorskem, s kratico Oduup, 
je šel v obravnavo po utečeni poti poslovnika Državnega zbora.

Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Oduup): 
med želenim in uresničljivim 
 
Po sklopih bomo najprej predstavili vsebino Odloka z razlago in utemeljitva-
mi  odmikov od zasnove želenega modela nove univerze, kot so si jo zamislili 
pobudniki in kot jo je poskušala uresničiti vladna strokovna skupina.208

Ustanoviteljica Univerze na Primorskem je z odlokom Republika Slove nija, 
ustanoviteljske pravice naj izvaja Vlada rs. Soustanoviteljstvo občin bi sicer 
bilo zakonsko izvedljivo, vendar je bodisi zaradi pravnih poti, ki bi urejale 
soustanoviteljstvo, bodisi zaradi primerljivosti z obema javnima univerzama, 
katerih status je pred tem s posebnim, podobnim odlokom uredila država, so-
ustanoviteljstvo v odloku izpuščeno. Njihova vloga se omenja v 4. členu Oduup,  
ki opredeljuje vlogo središč. Zaradi zgodovinskih, geografskih in kulturnih po-
sebnosti, intenzivnega sodelovanja lokalnih skupnosti, potreb gospodarstva ter 
razvojnih vizij sedanjih raziskovalnih zavodov s tega območja, zlasti pa zaradi 
želje, da bi delovanje nove univerze zajelo ves primorski prostor, je univerzi 
dana pristojnost za oblikovanje središč. Vendar v Odloku, ki je bil kasneje po-
trjen v Državnem zboru, tega člena ni. Na vztrajanje pravne službe Državnega 
zbora o nesprejemljivosti tega člena, ki nima osnov v obstoječi zakonodaji, je 
iz ginila ne le želja o avtonomiji središč, celo središča so bila opuščena. Te je 
prvi Statut up ponovno vključil v svojem 111. členu.209 Novele statuta, ki so 
nastajale po prvem statutu, jih niso več vključevale. 

V Odloku je zaradi sedeža na narodnostno mešanem območju ime univer-
ze  prevedeno v italijanski jezik, članice so mutacijo imena v italijanski jezik 
kljub hudi polemiki ob sprejemanju dobile v potrjeni inačici odloka. 

208 Primerjava Oduup, kot je bil predložen dz, objavljen v Poročevalcu štev. 122, 17. 12. 2002 z Izho-
dišči za ustanovitev Univerze na Primorskem, predloženimi v razpravo soustanoviteljem in visokošol-
skim zavodom 4. 10. 2001.
209 Za usklajeno in racionalno delovanje več članic ali njihovih oddelkov na določenem geografskem 
področju se članice univerze lahko združujejo v univerzitetna središča. Univerzitetna središča lahko 
nudijo svoje storitve univerzi, članicam, organizacijskim enotam univerze in članic ter študentom in 
njihovim organizacijam (111. člen prvega Statuta up).
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Članice univerze so fakultete, visoke šole in drugi zavodi. Fakulteti (Fa-
kulteta za humanistične študije in Pedagoška fakulteta) in visoke šole (Visoka 
šola za management, Turistica – Visoka šola za turizem in Visoka šola za 
zdravstvo) so postale enote univerze. V resnici drugi zavodi v zakonu ne opre-
deljujejo raziskovalnih zavodov, šele Statut up je postavil kriterije, po ka terih 
so raziskovalni zavodi kot članice univerze opredeljeni posebej, drugi zavodi, 
na primer študentski domovi ali podobni infrastrukturni zavodi, kot članice 
pa posebej. Univerza na Primorskem je bila namreč prva univerza, ki je javni 
raziskovani zavod vključila med članice univerze. Drugje so raziskovalni inšti-
tuti enote članic. 

Dejavnosti članic in univerze so sledile zakonodaji in metodologiji, ki 
klasificira dejavnosti visokošolskega izobraževanja in raziskovanja. Prav tako 
je poslovanje in nastopanje univerze in članic v pravnem prometu skladno  
z zakonodajo. Po črki zakona in enako kot na obeh slovenskih univerzah so 
vključeni organi univerze, posebej je opredeljen le upravni odbor, ki je vezni 
člen med univerzo in ustanoviteljem. Ostali organi so po načelu avtonom-
nosti prepuščeni univerzi. Togost zakonodaje pa ni dala možnosti alternativ 
(na primer ločevanja akademske od upravljavske funkcije na čelu univerze ali 
drugačne organiziranosti študentov, na primer samo znotraj univerze in ne 
zunaj nje kot društvo), kaj šele obliko organiziranosti, kot so si jo pobudniki 
zamislili in sodelavci z goriškega dela predlagali. Zamisli pobudnikov in pio-
nirjev ustanavljanja univerze so ob kruti pravni realnosti postale utopija.

V predlogu in kasneje v Oduup je po zakonu in skladno z dogovori z obči-
nami preneseno na univerzo premoženje, zagotovljeno iz državnega prora-
čuna, in tisto, preneseno z občin na državo z namenom, da bo prešlo v last 
uni verze ob ustanovitvi. Določene so tudi obveznosti univerze do pristojnega 
ministrstva, ki udejanja pravice in izvršuje dolžnosti vlade, ter razpolaganje in 
upravljanje s sredstvi. 

Zanimive so končne in prehodne določbe. Predpisujejo roke za prepis pre-
moženja, oblikovanje organov ter imenovanje vršilca dolžnosti pravne subjek-
tivitete. V predlogu se zapiše vršilec dolžnosti rektorja oz. rektorice; ker pa za-
konodaja visokega šolstva ne vključuje možnosti vršilca dolžnosti akademskih 
vodstvenih položajev, pač pa to ureja z namestništvom, je odlok po zgledu javnih 
zavodov določil vršilca dolžnosti direktorja oz. direktorice, ki naj bo imenova-
n/-a s strani vlade v roku enega meseca po ustanovitvi univerze. V prehodnih 
določbah so zapisani sestav začasnega senata, prevzem študentov in delavcev 
Pedagoške fakultete v Ljubljani, roki za sprejem statuta, prve volitve organov in 
predstavništev delavcev, trajanje zatečenih pravic in dolžnosti članic, veljavnost 
in izvajanje študijskih programov, akademskih in znanstvenih nazivov. 
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V zadnjem poglavju Odlok določa o izvajalcih študijskih programov, ki 
so jih izvajali samostojni visokošolski zavodi ali Univerza v Ljubljani; ti po-
stanejo študijski programi univerze, izvajajo jih njene članice. Na to, da je 
raziskovalna dejavnost na univerzah materija druge zakonodaje, kaže dejstvo, 
da v Odloku ni besede o raziskovalnih programih in raziskovalcih, čeprav je  
s priključitvijo dveh raziskovalnih zavodov tudi te univerza pridobila. 

Samostojne visokošolske ustanove in javni raziskovalni zavodi po sprejemu 
odloka in njegovi uveljavitvi postanejo članice univerze s spojitvijo in nehajo 
obstajati kot pravni subjekti. Zakonodaja ne predvideva pravne avtonomije 
članic univerze, razen v upravljanju s sredstvi, ki niso pridobljena iz državnega 
proračuna. Na podlagi soglasja Sveta za visoko šolstvo in postopka spojitve z 
univerzo Visoka šola za management preneha obstajati in postane Fakulteta 
za management. 

V popisu finančnih posledic je v prilogi odloka natančen prikaz tabel, ki 
predstavljajo sredstva iz proračuna za javno službo ali koncesije, donacije ob-
čin, popis premoženja in nepremičnin, število študentov, učiteljev, raziskoval-
cev in sodelavcev ter sredstva iz proračuna do leta 2004.

Sprejem Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem 
v Državnem zboru
Tik pred predsedniškimi volitvami 2002 in rekonstrukcijo vlade, ki jo je 

prevzel za Janezom Drnovškom Anton Rop, je bil 28. novembra 2002 pred-
log Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem poslan v Državni zbor 
v obravnavo in potrditev. 13. januarja 2003 je zakonodajno-pravna služba 
(zps) Državnega zbora poslala Odboru za kulturo, šolstvo, mladino, znanost 
in šport mnenje k predlogu odloka210. 

K statusni opredelitvi univerze je zps zaradi sedeža univerze na narodnost-
no  mešanem območju zahtevala prevod imen in naslovov članic v italijanšči-
no in umik prevoda imena univerze v angleškem jeziku. Polemika o dvoje-
zičnem zapisu imen članic in univerze se je šele začela in se nadaljevala še po 
ustanovitvi univerze.

Največ pripomb in pomislekov je bilo v mnenju k univerzitetnim središ-
čem. Predlog odloka po mnenju zps predvideva tovrstno združevanje članic uni-
verze izključno na podlagi odločb statuta. Pri tem pa zvis takšnega združevanja 
sploh ne predvideva. Po našem mnenju je oblikovanje ‚“univerzitetnih središč” le 
eden od razlogov za oblikovanje samostojne univerze in zato v besedilo odloka ne 

210 Mnenje k predlogu Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Oduup).  
Zakonodajno–pravna služba dz, štev. 602-04/012-18/1, 13. 1. 2003.
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sodi. Poleg tega se zps obregne ob to obliko tudi v zvezi s sodelovanjem pred-
stavnikov središč pri delu upravnega odbora. V nadaljnjem dogovarjanju o 
vsebini odloka je bil člen o središčih najprej okleščen, dokler ni bil dokončno 
opuščen, kljub veliki podpori poslancev v Odboru, da ostane. 

zps je tudi ugovarjala k možnosti, da univerza ustanovi drug zavod ali gospo-
darsko družbo, brez natančnejše opredelitve, češ da tega nimata Univerza v 
Ljubljani in Univerza v Mariboru v novih odlokih, pač pa v statutih. Priporo-
čila je tudi natančnejšo opredelitev javnih pooblastil, prepisa premoženja, ni se 
povsem strinjala z imenovanjem vršilca dolžnosti rektorja in vršilca dolžnosti 
de kana pedagoške fakultete v ustanavljanju. Natančneje je bilo potrebno do-
ločiti način prenehanja zavodov s pripojitvijo k univerzi in pridobiti k temu 
soglasje soustanoviteljev visokošolskih zavodov, bodočih članic univerze. 

Na svoji 18. seji je Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport, 
15. januarja 2003, pod vodstvom predsednika odbora Rudolfa Mogeta, ob-
ravnaval predlog Odloka pod 2. točko dnevnega reda. Poleg besedila odloka 
so člani odbora prejeli mnenje Sveta za visoko šolstvo, mnenje zps, ter aman-
dmaje poslanskih skupin. Na obravnavo v odboru so bili povabljeni pred stav-
niki obeh univerz, resornega ministrstva in sveta za visoko šolstvo. 

Novi minister za šolstvo, znanost in šport Slavko Gaber je veliko bolj 
odločno zagovarjal ustanovitev Univerze na Primorskem, kot bi bilo temu 
pripisati glede na zaslišanje v istem odboru pred njegovo izvolitvijo v vlado 
Antona Ropa. Obljubil je sicer čim prejšnje spremembe področne zakono-
daje, ki bi omogočile dograjevanje univerze v duhu pobudnikov ustanovitve 
univerze. Priporočil je odboru, da se odlok, ki je že upošteval pripombe 
zps, podpre. Dragan Valenčič, župan občine Šempeter-Vrtojba, je predstavil 
podporo odloku županov severne Primorske z obžalovanjem, da v njem ni 
Nove Gorice. Predstavil je predlog, ki sicer ni bil oblikovan kot amandma, 
da naj ima nova univerza tri središča/kampuse: v Kopru, Novi Gorici in Se-
žani, kjer naj bo tudi njen sedež. Obžaloval je tudi, da so središča iz odloka 
izpadla, vendar pozdravil obljubo ministra o spremembi zakonodaje. Lucija 
Čok kot predstavnica pobudnikov ustanovitve je izrazila zadovoljstvo, da je 
narejen korak oziroma prva faza širitve univerzitetne mreže, ter poudarila, 
da bo to dejanje vodilo zakonodajalce k prenovi zakonodaje in k evropski 
primerljivosti visokošolskih sistemov. Franci Čuš, predstavnik Univerze v 
Mariboru, je pozdravil dogajanje in obljubil pomoč svoje univerze. V obrav-
navi odloka so se oglasili poslanci, člani odbora: Aurelio Juri (prevod imen v 
italijanščino), Ivan Matič (napoved svojega vzdržanega glasu), Dorijan Mar-
šič (pomen podpore primorskih občin in gospodarstva, nadaljevanje projek-
ta ob novi zakonodaji), Davorin Terčon (zakonska nadgradnja in posledično 
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pristop novih članic v središča univerze), Franc Cukjati (podpora središ-
čem), Bogdan Barovič (podpora čim prejšnji ustanovitvi univerze), Janez 
Po dobnik (pomen ustanovitve univerze ob vstopu Slovenije v eu, obstoj 
središč za nadaljnji razvoj kakovostnega visokošolskega izobraževanja na Pri-
morskem, pomen politične podpore), Marija Ana Tisovič (pomen univerze 
za zamejske Slovence), Zmago Jelinčič Plemeniti (podpora univerzi, ki naj 
bo enojezična, to je slovenska). 

Sprejemanje amandmajev (preoblikovanje Visoke šole za management v 
fakulteto, opredelitev dejavnosti članic, materialni in finančni vložek lokalnih 
skupnosti, vršilec dolžnosti rektorja se nadomesti z vršilcem dolžnosti direk-
torja univerze,211 vršilec dekana pedagoške fakultete v ustanavljanju pa s pred-
stojnikom, zahteva po soglasju soustanoviteljev bodočih članic k pripojitvi, 
več redakcijskih popravkov) je teklo gladko. Pri amandmajih k 2. členu (dvo-
jezični nazivi univerze in članic), k 18. členu (Študentski dom Korotan kot 
drugi zavod in članica univerze) in k 29. členu (roki in način prehoda pravnih 
oseb – visokošolskih zavodov pod eno pravno osebo – univerzo s spojitvijo) se 
je razvila daljša razprava. Minister Gaber in državni sekretar ministrstva Stane 
Pejovnik sta dajala poslancem potrebne obrazložitve.212

Odbor je s 17 glasovi za, enim vzdržanim in z nobenim glasom proti spre-
jel sklep, da se predlog Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem sprejme 
skupaj z amandmaji, ki jih odbor podpira oziroma predlaga. 

Na 22. seji Državnega zbora republike Slovenije, 29. januarja 2003, je bilo 
sprejemanje Odloka za ustanovitev Univerze v 11. točki dnevnega reda. Sejo je 
vodil predsednik Borut Pahor, vsebino odloka in pomen ustanavljanja javne uni-
verze za Slovenijo je predstavil minister Slavko Gaber. Spet je zagotovil, da se bo 
zakonodaja na področju visokega šolstva v kratkem spremenila in omogočila ob-
likovanje univerzitetnih središč: Kar zadeva naše ministrstvo, lahko tukaj izrazim 
pripravljenost na to, da tudi dopolnimo zakon, ki bi omogočil ustanovitev središč, 
ki bi omogočil spodobno avtonomijo teh univerzitetnih središč, tako organizacijsko 
kot finančno. In še: V tem primeru bo Vlada verjetno prišla še tekom tega leta, pred 
počitnicami v parlament s predlogom dopolnitve odloka, ki bo to univerzo nadgradil. 

Najprej je svoje pripombe oziroma svoje mnenje predstavil predsednik Od-
bora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport Rudolf Moge. Povzel je, da 
se odbor z ustanavljanjem univerze ukvarja že od sprejemanja Nacionalnega 

211 Zakon o visokem šolstvu ne pozna vršilca dolžnosti rektorja ali dekana. Nadomeščanje ureja dru-
gače. Pri univerzi v ustanavljanju se je potegnilo vzporednico z Zakonom o zavodih, zato imenovanje 
vršilca dolžnosti direktorja.
212 Povzetek magnetograma 18. seje Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport. Državni 
zbor Republike Slovenije, 15. 1. 2003. 

Sklepna Dejanja



119118 119118

Hic Et Nunc Aude

programa visokega šolstva, temeljito so odlok preučili tudi v odboru, po tem 
ko ga je predlagala vlada v sprejem. Odbor pozdravlja pobudo severnoprimor-
skih županov po središčih in ministrovo obljubo, da bo s spremembo zakono-
daje na področju visokega šolstva to omogočeno. Povzel je razlago Lucije Čok 
o težavah, ki jih je imela vladna strokovna skupina zaradi toge zakonodaje in 
odprte opredelitve univerzitetne avtonomije, in na kratko predstavil razpravo 
v odboru. Predstavil je amandmaje poslanskih skupin in sklep odbora, da se 
odlok sprejme. Pomenljivo je zaključil: Odbor je rodil primorsko univerzo s 17 
glasovi za in nobenim proti. Sedaj ste vi na vrsti, da jo kot botrice in botri krstite. 
Želim, da bi krst potekal svečano! 213

Po uvodni predstavitvi so bile na vrsti poslanske skupine s predstavitvijo 
svojih stališč do odloka. Vse skupine so odlok načelno podprle, predstavile 
so svojo podporo s poudarki in mnenji. Pred vstopom v Evropsko unijo je 
zelo pomembno, da se prostori ob meji, kot je Primorska, opremijo z znan-
jem (nsi, desus, sm, sls, lds)214, gre namreč za zgodovinski projekt (sd, sls); 
pomembno je, da se visokošolski prostor odpre navzven in v lokalni prostor 
z ustanovitvijo univerzitetnih središč (nsi, desus, sd, sns, sls, lds), podpira-
jo  spremembo zakonodaje, ki bo središčem dala ustrezno avtonomijo (desus, 
sds, sd), in zakonodajo, ki bo bolje povezala univerze z gospodarstvom (desus, 
sm); sprašujejo se, zakaj zakonodaja ni bila ustrezno spremenjena pred obliko-
vanjem odloka (sds). Slovensko visoko šolstvo bo z novo univerzo omogočilo 
lažji dostop mladim do izobrazbe na vseh področjih (sd, sns, sm, lds), poskr-
beti pa je potrebno za večji delež sredstev iz proračuna, skladno z Nacionalnim 
programom visokega šolstva (sd, sls, lds). Glede dvojezičnih zapisov imen 
so bili poslanci sicer deljenih mnenj, poudarili so, da morajo biti dokumenti  
v slovenskem jeziku (desus, sns), predlagali so sedež zunaj narodnostno me-
šanega okolja (sns), saj gre z novo univerzo za utrjevanje nacionalne identitete 
(lds) in za decentralizacijo visokega šolstva (sns, lds). Univerza naj bo tam, 
kjer so študentje (sm), razprtije so nepotrebne, antagonizmi ovirajo hitrejšo 
ustanovitev univerze (sns, sm).215

V nadaljevanju seje, ki jo je vodila podpredsednica Državnega zbora Irma 
Pavlinič Krebs, so svoje poglede in mnenja na odlok predstavili posamezni 
poslanci: Ivan Božič (obljube v prid središčem se mu niso zdele uresničlji-
ve), Dorijan Maršič (utemeljil je javni interes, da Primorska dobi univerzo; 

213 Iz magnetograma 22. seje Državnega zbora, 29. 1. 2003.
214 Kratice imen strank: nsi – Nova Slovenija, lds – Liberalna demokracija Slovenije, sd – Socialni 
demokrati, sns – Slovenska nacionalna stranka, sls – Slovenska ljudska stranka, sm – Stranka  
mladih, desus – Demokratska stranka upokojencev Slovenije.
215 Povzeto iz magnetograma 22. seje Državnega zbora, 29. 1. 2003.
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modela univerze ne gre prevzemati na slepo), Ivan Mamič (ni podpiral usta-
novitve univerze brez Nove Gorice), Davorin Terčon (povabil je poslance k 
oblikovanju nove zakonodaje, ki bo vključevala univerzitetna središča), Jo-
žef Jerovšek (pomen posebnega položaja univerze iz zgodovinskega vidika in 
njene geografske umeščenosti). Za zaključek poslanske razprave je minister 
Slavko Gaber predstavil zamisel univerzitetnega središča kot enote univerze z 
relativno avtonomijo, zaokroženo celoto študijskih programov, visokošolskih 
učiteljev in študentov, in ne le kot obstoj posamezne visoke šole. Poudaril pa je 
tudi vzajemne obveznosti in odgovornost za razvoj nove univerze: obveznosti 
države do univerze in obveznosti univerze do okolja, države in študentov.

Po razpravi se je Državni zbor posvetil sprejemanju amandmajev, ki so jih 
vložili: lds, sd in desus ter skupina poslancev italijanske in madžarske narod-
nostne skupnosti. Vsi amandmaji, razen tistega k 3. členu (imena članic v ita-
lijanskem prevodu), amandmajev odbora in redakcijskih amandmajev, so bili 
zavrnjeni, tudi tisti, ki je predlagal sedež univerze v Sežani. Vsebina odloka se 
po razpravi v odboru ni bistveno spremenila. Sledilo je glasovanje k vsakemu 
posameznemu členu, ki je vsebinsko dosegel podporo velike večine.

Pred glasovanjem o odloku v celoti so posamezniki z obrazložitvijo svojega 
glasu ponovno podprli ustanovitev univerze (Janez Drobnič, Samo Bevk, Ivan 
Kerbič). Roberto Battelli, Aurelio Juri in Rudolf Moge so se zavzeli za ustrez-
no lektoriranje prevodov v italijanščino. Ivan Mamič je kljub pomislekom na 
odboru napovedal podporo Odloku, Franc Sušnik, poslanec sds, pa mu jo je 
odrekel. Ni soglašal z ustanovitvijo Univerze na Primorskem, ker bo po njego-
vi presoji dvojezična, kar je zanj pomenilo zagon romanizacije v primorskem 
prostoru. Dorijan Maršič se je zahvalil obema ministrskima ekipama in minis-
troma Luciji Čok in Slavku Gabru ter vsem sodelavcem projekta in lokalnim 
skupnostim, ki so zagotovile materialne podlage za začetek dela. 

29. januarja 2003 ob 12.12 so poslanci glasovali za sprejem Odloka. Od 
nav zočih 64 poslancev jih je 59 glasovalo za in eden proti. Ustanovitev Univer-
ze na Primorskem so podprle vse poslanske skupine. Odlok je stopil v veljavo 
15 dni po objavi v Uradnem listu rs, 7. 2. 2003.

V fokusu razprave poslancev, njihovih vprašanj izvršni oblasti in odgovo-
rov zakonodajalcev so bila poleg političnega diskurza in pravnih normativov 
v Odloku predvsem univerzitetna središča. S pogledom nazaj v ta čas se lahko 
vprašamo, zakaj se ta vnema ni nadaljevala in zakaj se kljub vsem predlogom 
in obetom ministra v številne kasnejše spremembe Zakona o visokem šolstvu 
niso nikoli umestila univerzitetna središča. Razlagi sta lahko vsaj dve: ali je ob 
bitki za preživetje mlade univerze upadla volja posameznih lokalnih okolij in 
vlade, da bi sebi in državi naložila dodatno breme, ali so ta okolja raje začela 
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graditi podlage za nove univerze, ki bi jih bilo po dokaj konservativni sloven-
ski zakonodaji lažje oblikovati in kasneje upravljati. 

Tudi burna razprava o dvojezičnem poimenovanju univerze in članic terja 
nekaj besed. Začela se je že ob sprejemanju odloka v področnem odboru dr-
žavnega zbora. Poslanci Jožef Školč, Samo Bevk, Roberto Battelli in Zmago 
Je linčič Plemeniti so dokazovali argumente za in proti prevodom imen v ita-
lijanščino. Slednji je ugovarjal s priklicem zgodovinskih konfliktov, Battelli je 
k temu dodal povojne sporazume, ki so te konflikte presegali. Minister Slavko 
Gaber je umirjal razpravo z utemeljitvami zakonske narave in demokratičnega 
sobivanja ljudi ob meji. Vendar je ob sprejemu amandmaja k členu z dvoje-
zičnimi poimenovanji bil le en član odbora proti, šestnajst jih je bilo za. Kljub 
temu se zgodba s prevodom imena ni zaključila v Državnem zboru. 

Ob sprejemanju odloka v Državnem zboru je razpravo razplamtel ugovor 
poslanca Battellija na prevod imena univerze: Università della Primorska. Na pol 
prevod, na pol ohranitev slovenskega imena za pokrajino, ki je v italijanskem 
prevodu Litorale, se mu je zdel neustrezen. Kljub priporočilu pravni službi, da 
poišče ustreznice za prevode in se posvetuje s strokovnjaki, je politično moti-
virana diskusija ohranila Università della Primorska. Kasneje je prva rektorica 
na osnovi strokovnih utemeljitev zgodovinarjev in geografov lahko predlagala 
prevod imena v celoti: Università del Litorale in ga predlagala v sprejem ob prvi 
spremembi odloka, ki je uredil tudi dvojezična imena članic.216

Sreda, 29. januar 2003 – dan za sanje

S pričakovanjem in radostjo so dejanje v državnem zboru 29. januarja 
2003 pozdravili pionirji in promotorji ustanavljanja univerze. Zvečer istega 
dne so se zbrali v Kantini na Prešernovem trgu v Kopru, da so nazdravili in 
za peli Zdravljico ob rojstvu univerze. Vinar Bruno Rojac je poskrbel, da je 
bila  kapljica v kozarcih pristno istrska. 

Na večer 31. januarja 2003 so se najprej, ob 18.00, uri zbrali vsi, ki so želeli 
pozdraviti rojstvo univerze na glavnem koprskem trgu. Slovesne besede usta-
noviteljev, ki so jih predstavljali Rudolf Moge, Breda Pečan, Bruno Korelič in 
Lucija Čok, in primorska rock glasba so bile namenjene predvsem študentom. 
Od 6587 študentov, vpisanih na dan ustanovitve Univerze na Primorskem v vi-
sokošolske programe na Primorskem, se jih je 3390 vključilo vanjo, torej dobra 

216 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Oduup-a), 
1. in 2. člen. Uradni list rs, št. 79/2004, 19. 7. 2004.



121120 121120

slika 18:  
Ob sprejemu Od-
loka o ustanovitvi 
Univerze na Pri-
morskem; Kantina 
na Prešernovem 
trgu, 29. 1. 2003.

polovica.217 Teh pa je bilo na trgu komaj nekaj sto, kar je zelo razočaralo orga-
nizatorje, koordinacijo visokošolskih svetov obalnih visokošolskih zavodov in 
njenega predsednika Sebastjana Kokla. Kasneje so se v Pretorski palači zbrali 
dekani novih članic, župani in gospodarstveniki, podporniki univerze in ne-
kateri primorski poslanci. Veselju Primorcev sta se pridružila tudi predsednika 
Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport Rudolf Moge in državni 
sekretar Stane Pejovnik. Gostje so se vpisali v Modro knjigo univerze.

Dekani in predstojnik na ta dan ustanovljenih članic so v svojih izjavah 
za tisk prenesli novinarjem tudi svoje načrte, pričakovanja, sanje: akadem-
ski prostor bo postavil pravno-formalne podlage za delovanje mlade univerze 
(Rado Pišot), pot do znanja je končno odprta tudi na slovenskem obrob-
ju (Darko Darovec), združeno znanje bo v praksi namenjeno gospodarstvu 
(Milan Ambrož), študijski programi zdravstvene nege bodo regulirani po 
evropskih direktivah (Nadja Plazar), država mora zaradi vstopa Slovenije  
v Evropsko unijo zagotoviti ustrezna sredstva za pospešen razvoj primor-
ske univerze (Egon Žižmond), za sodelovanje z gospodarstvom mora mlada 
univerza pridobiti sredstva za uspešno raziskovanje (Norma Mankoč Boršt-
nik), kot pri vsaki univerzi je humanistika ključni del njenega delovanja; da 
bi uspešno opravljala svoje poslanstvo, mora nastati sinergija med članicami 

217 Podatek iz priloge Oduup. Študentje koprske enote Pedagoške fakultete Univerze  
v Ljubljani še niso bili vključeni v to število. 
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univerze (Anton Gosar). Robert Brsa, v. d. direktorja Visokošolskega središča 
Koper, je z zadovoljstvom videl rezultate skupnega dela. Še posebno ga je ve-
selilo dejstvo, da sta obe univerzi podprli ustanovitev tretje javne univerze.218

Tudi portoroška visokošolska zavoda, ki nista pristopila k univerzi, sta uni-
verzi zaželela vse najboljše. Jurij Kolenc, dekan Fakultete za pomorstvo in pro-
met, ni izključil pristopa fakultete k univerzi v prihodnosti in priporočal, da 
se znanost in stroka dogovorita o sodelovanju. Marjana Merkač Skok, prode-
kanja Visoke strokovne šole za podjetništvo, je izrazila upanje, da se bo zagata 
zaradi neurejene zakonodaje pri povezovanju zasebnih z javnimi visokošolskimi 
zavodi rešila. Novorojeni univerzi je čestital tudi predsednik Politehnike Danilo 
Zavrtanik, vendar je tudi povedal, da njihova odločitev o lastni razvojni poti 
ostane nespremenjena, ne odklanjajo pa novih možnosti za sodelovanje.219

Na dan seje Odbora Državnega zbora sta na seji rektorske konference 
izrekla podporo ustanovitvi Univerze na Primorskem tudi rektor Univerze v 
Ljubljani Jože Mencinger in prorektor Univerze v Mariboru Željko Knez.220 
Rektor Mencinger je ponovil obljubljeno pomoč z ljubljanskimi profesorji, 
vendar – kot je izjavil – to ne sme biti trajen način pomoči. Mariborski pro-
rektor je zagotovil, da to pomoč univerzi že dajejo. Oba sta sicer podprla 
razvoj univerzitetnih središč, vendar le na osnovi kakovosti in ne na račun 
obeh tedanjih univerz. 

Za Primorske novice je Lucija Čok predstavila svoje videnje o nadaljnji iz-
gradnji univerze: o njeni avtonomiji in svobodi, o vlogi študentov v njej, o 
poslanstvu in bodočih dejavnostih njenih organov in o odgovornosti vsakega 
njenega sestavnega dela za kakovost izobraževalne in raziskovalne dejavnosti 
in odmevnost njenega delovanja v okolju.221 O temeljnih smernicah za integra-
cijo delovanja univerze je povedala: Univerza bo dovolj konkurenčna s svojimi 
raziskovalnimi dosežki, če bo združila ves znanstveni potencial. Torej bomo gradi-
li medinstitucionalno interdisciplinarno raziskovanje. Za razvoj strok visokošolske 
didaktike, partnerskega mednarodnega sodelovanja na področju disciplin pa bodo 
skrbele medfakultetne katedre, želimo pa tudi postaviti enotno podiplomsko šolo. 

O avtonomiji: Nova univerza mora od vsega začetke utrditi akademsko avto-
nomijo. To seveda ne pomeni le utečene in uveljavljene pedagoške in znanstvene 
avtonomnosti strok. Akademska avtonomija se v Sloveniji že širi na poslovno in 
finančno avtonomijo univerz. Gre torej tudi za organiziranost in gospodarjenje z 
odgovornostjo. Znotraj univerze to avtonomijo zagotavljajo demokratična razmerja 

218 Primorske novice, 4. 2. 2003: Zdaj je treba zavihati rokave.
219 Primorske novice, 31. 1. 2002: Podpora ustanovitvi univerze.
220 sta, 15. 1. 2003: Univerzi pripravljeni pomagati pri ustanavljanju primorske univerze. 
221 Primorske novice, 4. 2. 2003: Uveljavitev znanja.
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med članicami univerz, med profesorji, raziskovalci in študenti, med univerzo in 
uporabniki. Za uveljavljanje avtonomije v univerzitetni sferi pa so potrebne insti-
tucionalna kultura, trdna akademska zavest in povečana odgovornost pri znanstve-
nem in pedagoškem delu. Akademska svoboda in avtonomija prinašata prevzeman-
je odgovornosti za posledice ugotovitev o učinkih študija na univerzi. 

O pridobitvi Primorske z novo univerzo: Prostor, ki ima univerzo, ima višjo 
raven kulturnega, izobraževalnega in znanstvenega potenciala v svoji sredi in s tem 
omogoča večje uveljavljanje družbe znanja doma in v svetu. Primorska stopa v na-
cionalno univerzitetno mrežo, ki se v obsegu in vsebini povezanem delovanju in ka-
kovostni ponudbi ustrezno pripravlja za vstop v skupni evropski visokošolski prostor.

Predsednik vladne strokovne skupine Livij Jakomin je poudaril, kako po-
membna je bila soglasna odločitev poslancev državnega zbora, kar predstavlja 
obvezo tako za zakonodajalca kot tudi za univerzo, da uredita pogoje za nasta-
nek središč in s tem kakovostno in odprto univerzo.222

Dragan Marušič, eden od snovalcev univerze in Zoisov nagrajenec, je  
v svoji izjavi za tisk223 pozdravil ustanovitev univerze in poudaril pomen 
pridobivanja tujih profesorjev in slovenskih profesorjev v tujini ter študen-
tov iz drugih držav. Šele potem lahko upamo, da bo ta univerza postala v 
mednarodnem jeziku – izvozni artikel z visokokvaltetno blagovno znamko, 
je zaželel. Vendar je tudi povedal, da Univerza na Primorskem ob ustanovitvi 
ni tisto, kar je imel v mislih, ko je 13 let prej predlagal ustanovitev univerze 
na Primorskem.

Tomaž Bizajl, soustvarjalec visokošolskega prostora na Primorskem že od 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja, je poudaril znanje kot pogoj za enakopra-
ven  in tvoren odnos s sosedi in ostalimi narodi ter izrazil upanje, da bodo ta 
zgodovinski dogodek zaznale inštitucije, ki se univerzi niso pridružile.224

Ustanovitve univerze se je veselila tudi politika. Primorski poslanci v dr-
žavne zboru so se takoj po sprejetju odloka slikali z ministrom v spomin in kot 
sporočilo podpore. Svoje delo so opravili in z zaupanjem ter pričakovanjem 
prepustili univerzi udejanjanje zakonskih podlag in možnosti. Obalni župani 
so bili zadovoljni s sklepnim dejanjem državnega zbora. Piranska županja Voj-
ka Štular se je zahvalila poslancem, da so uspeli preseči lokalne interese in dali 
prednost nacionalnemu. Politehniko in Fakulteto za pomorstvo in promet je 
povabila k premisleku. Izolska županja Breda Pečan je v novi univerzi videla 
priložnost za razvoj gospodarstva, odločitev poslancev pa kot zmago razuma 

222 Primorske novice, 31. 1. 2002: Podpora ustanovitvi univerze.
223 Prav tam.
224 Tomaž Bizajl, sekretar za šolstvo v slovenskem izvršnem svetu oziroma Kavčičevi republiški vladi 
(1967–1972).

Sklepna Dejanja
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nad čustvi in premagovanje bregov, ki si jih sami postavljamo. Koprski župan 
Boris Popovič se je pridružil s čestitkami, ki naj veljajo predvsem študentom 
primorske univerze. Sicer pa je zastopal celovitost Primorske in povezovanje 
med okolji. Novogoriški župan Mirko Brulc je predstavil svoje upe v obljube 
ministra Slavka Gabra, ki naj bi s spremembo zakonodaje na področju viso-
kega šolstva uredil tudi potrebe severne Primorske.225

V komentarju iste številke Primorskih novic 31. januarja je novinar Sašo 
Dravinec pomenljivo zapisal:226 Čeprav univerzi v “slovenski Kaliforniji” vsaj 
v prvih letih ne bo lahko, pa jo vendarle osvetljuje niz zadev, ki podobo delajo 
svetlo. Zrasla je iz potrebe, ne iz prestiža. V desetletjih razvoja visokega šolstva 
v Zahodni Sloveniji so se izoblikovali pogoji za povezavo akademskih ustanov, 
čeprav vseh, ki bi po logiki stvari morale biti zraven, v univerzi ni. Dravinec 
zaključuje svoj komentar z besedami: Razumeti jo je potrebno kot točko, skozi 
katero se bo tudi iz Primorske vstopalo v svet. Suvereno in z lastnim znanjem. 
Torej ne le z lastnimi rokami, tudi z lastno glavo!   

225 Primorske novice, 31. 1. 2002: Podpora ustanovitvi univerze.
226 Primorske novice, 31. 1. 2003: Naša univerza. Komentar Saša Dravinec.
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Univerza na Primorskem – ne več sanje, 
zdaj je realnost, a še zmerom boj, 
boj same s sabo za vse večje znanje, 
za pamet. To je boj nas vseh, tvoj, moj!

Ciril Zlobec, Oda Primorski univerzi, 2003227 

Po evforičnem večeru slavja 29. januarja 2003 je za vse vključene v mla-
do univerzo nastopilo jutro streznitve. Uresničitev odloka je terjala 

od vodstva in članic spoštovanje obstoječe zakonodaje, ki je urejala viso ko  
šolstvo po eni strani, po drugi pa moč, voljo in “pamet” vseh, da univerza  
res zaživi – kot je pronicljivo zapisal naš pesnik.

Vlada je naredila prvi korak z imenovanjem vršilke dolžnosti direktorja no-
voustanovljene univerze mesec dni po njeni ustanovitvi. Ta naj bi do prvega 
študijskega leta 2003/04, to je v osmih mesecih, postavila izhodišča za delovanje 
nove univerze: zastopala univerzo v pravnem prometu, opravila dejanja za kon-
stituiranje organov univerze, vzpostavila delovanje strokovnih služb, pripravila 
in predlagala akte in ukrepe za delovanje in učinkovito povezovanje članic v uni-
verzo, vzpostavila vsa dejanja za začetek prvega študijskega leta ter odgovarjala 
za zakonito in strokovno poslovanje univerze.228 Velik zalogaj v kratkem času, 
saj vzpostavitev in zagon novega akademskega središča in prvega študijskega 

227 Oda je bila posvečena prvi rektorici Luciji Čok ob prevzemu rektorske insignije.
228 Poročilo Senatu up o delu v. d. direktorice up od ustanovitve, 29. 1. 2003, do izvolitve rektorja 21. 
11. 2003. Pripravili: Lucija Čok, Saša Pišot, Kristina Benčič, Ksenija Murari. 
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leta ni bilo vsakdanje rutinsko opravilo. Z imenovanjem Vlade rs 22. februarja 
2003 je naloge vršilke dolžnosti direktorja prevzela Lucija Čok.229

12. marca 2003 je v. d. direktorica imenovala začasni senat, ki ga je vodil 
 najstarejši senator Anton Gosar. Člani začasnega senata so bili dekani in di-
rektorji članic ter predstojnik koprske enote Pedagoške fakultete ul. Vendar 
so se dekani in direktorji članic sestajali že pred imenovanjem začasnega se-
nata. Prva seja v tej sestavi je bila že 23. februarja, na seje so bili vabljeni tudi 
študentje, čeprav še ni bilo aktov, ki bi določali, kako in v kakšnem številu 
naj študentski predstavniki delujejo na ravni upravljanja univerze. Na sejah je 
sodeloval tudi direktor Visokošolskega središča Koper.

Vpis univerze v sodni register je povzročil kar nekaj zapletov. Prizadevan-
ja članic, da ohranijo svoje matične številke po modelu Univerze v Ljubljani 
je odprl tudi vprašanje o njihovi finančni avtonomiji. Poslovanje članic kot 
samostojnih pravnih oseb na trgu je določeno z zakonom, kar pa ne velja za 
upravljanje z javnimi sredstvi. Vpis univerze v evidenco visokošolskih zavo-
dov in registracija univerze na registrskem sodišču v Kopru 17. marca 2003 ter 
posledično brisanje članic kot pravnih oseb po črki 31. člena Odloka o ustano-
vitvi Univerze na Primorskem 22. aprila sta bili dejanji, ki sta univerzi prinesli 
tožbo Fakultete za management, ki se je – kot že omenjeno – registrirala  kot 

229 Sklep Vlade rs 20. 2. 2003 o imenovanju Lucije Čok za vršilko dolžnosti direktorja Univerze na 
Primorskem za dobo do enega leta (mšzš 119-37/2003).

slika 19:  
Člani začasnega 
senata up (z leve: 
Rado Pišot, Darko 
Darovec, Lucija 
Čok, Nadja Plazar, 
Milan Ambrož, 
Norma Mankoč 
Borštnik, Anton 
Gosar in Egon 
Žižmond).
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samostojna pravna oseba. Tudi sicer je bilo članicam, ki so bile navajene 
svoje avtonomije, težko podrediti kadrovsko, poslovno in investicijsko na-
črtovanje skupnim ciljem univerze. 8. aprila, po razrešenem zapletu z regis-
tracijo članic, so vsi zaposleni na univerzi prejeli nove pogodbe o zaposlitvi 
in šele s prevzemom vseh delavcev članic je univerza dobila organsko telo 
zaposlenih. 

11. aprila se je konstituiral akademski zbor, ki je šele 22. aprila z vklju-
čitvijo zaposlenih (258 učiteljev in raziskovalcev ter 50 strokovnih in admi-
nistrativnih delavcev) in 4630 študentov članic, vključno z novo Pedagoško 
fakulteto, dobil svoj referenčni okvir. A s končnim dejanjem, podpisom po-
godbe rektorja ul in v. d. direktorice up Lucije Čok o prevzemu programov, 
delavcev in študentov Pedagoške fakultete, 30. aprila 2003, sta Univerza na 
Primorskem in Univerza v Ljubljani uresničili leto dni stare dogovore med 
univerzama. 

17. aprila je primorsko gospodarstvo izkazalo svojo nadaljnjo podporo 
univerzi. Deset gospodarskih družb je podpisalo Sporazum o sovlaganju sred-
stev gospodarstva v obdobju 2003–2008. Bruno Korelič za Luko Koper, Voj-
ko Čok za Banko Koper in Igor Bavčar za Istrabenz Koper pa so na osnovi 
omenjenega sporazuma z v. d. direktorico Lucijo Čok podpisali pogodbo o 
so  finan ciranju Univerze na Primorskem v prvem premostitvenem obdobju, 
še posebno dokler država univerzi ne bo uredila dostopa do javnih sredstev 
iz proračuna. Sredstva so bila namenjena zanimivim študijskim programom 
brez koncesije države, razvojnim projektom za gospodarstvo in krajšim obli-
kam  izobraževanja strokovnjakov iz gospodarstva. Načrtovali so ustanovitev 
po sebnega sklada, kjer bi se ta sredstva zbirala. Zaradi togosti zakonodaje sklad 
tedaj ni bil ustanovljen, pač pa je kasneje univerza odprla poseben podračun 
za sredstva, pridobljena na trgu, in sponzorstva članov Sveta zaupnikov. Tja 
so se stekala sredstva, pridobljena s posebnimi pogodbami med gospodarsko 
družbo in univerzo. 

Ministrica za gospodarstvo Tea Petrin, ki se je udeležila slovesnega podpisa 
sporazuma, je tedaj izjavila: Povečano število univerz ne sme pomeniti, da se bodo 
razvijale po tradicionalni poti, temveč bodo pridobivale na konkurenčni prednosti 
regije. Minister za šolstvo Slavko Gaber pa je predstavil predlog proračuna za 
prvo študijsko leto delovanja univerze v višini ene milijarde tolarjev.230 13. 
maja se je del obljube tudi uresničil, saj sta državna sekretarka za višje in viso-
ko šolstvo Lučka Lorber in v. d. direktorica univerze Lucija Čok podpisali po-
godbo v vrednosti 341 milijonov tolarjev, s katerimi je ministrstvo financiralo 

230 Primorsko gospodarstvo bo sovlagalo v razvoj Univerze na Primorskem. Primorski dnevnik, 
18. 4. 2003.
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študijsko in obštudijsko dejavnost prvega študijskega leta, razvojne naloge 
univerze, vzpostavitev računalniškega sistema in univerzitetne mreže ter obli-
kovanje celostne podobe univerze. S temi sredstvi so bili zagotovljeni: konce-
sija študijskim programom humanistike, managementa, turizma in zdravstve-
ne nege, osnovni dejavnosti informacijskega sistema, mednarodni pisarni in 
pisarni za študijske izmenjave Erasmus ter delovanje uprave v skromnem ob-
segu (devet zaposlenih231). Ministrstvo je zagotovilo tudi sredstva iz Temeljnih 
razvojnih programov za investicije v prostorski načrt univerze. S tem dejanjem, 
ko je država vključila v visokošolski sistem Univerzo na Primorskem, se je končalo 
obdobje delovanja navdušencev, pionirjev univerze, ki so oblikovali samostojne 
zavode, kasnejšo strukturo univerze, je za Primorski dnevnik ob tem dogodku 
izjavila Lucija Čok.232

Sodelovanje med ministrstvom, zadolženim za visoko šolstvo, in univerzo 
je bilo izredno dinamično in učinkovito. Zdelo se je, da vodstvo in strokovne 
službe ministrstva z upravo in članicami univerze družijo interes, da oblikovan-
je univerze uspe, da se zagotovi enakovredna obravnava nove univerze z drugi-
mi javnimi univerzami, da se izkaže iskren namen vzpostaviti za javno dobro 
Primorske novo središče znanja. Z namenom uresničevanja odloka o ustano-
vitvi univerze je minister Slavko Gaber pokazal svojo polno pripravljenost po-
magati univerzi, da shodi, in 14. maja 2003 imenoval projektno skupino, ki 
naj bi spremljala uresničevanje odloka o ustanovitvi univerze.233 Skupina se 
je dogovarjala o ureditvi pravnega nasledstva članic, o prevzemu premoženja, 
pravic in obveznosti članic, pregledala je predlagane in sprejete akte univerze 
ter načrt izvajanja in razvoja njenih študijskih in raziskovalnih programov. 

23. maja se je konstituiral Upravni odbor Univerze na Primorskem, Vlada 
je imenovala svoje člane, in sicer Lučko Lorber (Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport), Heleno Kamnar (Ministrstvo za finance) in Dorijana Maršiča 
(Državni zbor). Ostali člani so bili: Franko Milost in Nada Trunk Širca (up, 
Fakulteta za management), Jože Pirjevec (up, Znanstveno-raziskovalno sre-
dišče) in Sebastjan Kokl (predstavnik študentov). Lučka Lorber je bila prva 
predsednica upravnega odbora univerze. Upravni odbor je na svoji drugi seji 
sprejel izhodišča za pripravo investicijskega programa 2003–2008.

26. junija se Univerza na Primorskem vpiše v evidenco raziskovalnih zavodov.

231 1. 11. 2003 so upravo univerze sestavljali: v. d. direktorja, vodja finančne službe, vodja kadrovske 
službe, vodja pisarne, višji strokovni sodelavec za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, raču-
novodja, sistemski administrator, samostojni referent in samostojni strokovni delavec.
232 Zagotovljena finančna sredstva za delovanje nove univerze. Primorski dnevnik, 14. 5. 2003.
233 Sklep o imenovanju projektne skupine za uresničevanje projekta up. Člani: Pavle Zgaga, pef ul; 
Zdenko Medveš, ff ul; Lučka Lorber, mšzš: Lucija Čok, up; Dragan Marušič, pef ul, Enota Koper; 
Egon Žižmond, fm Koper (mšzš, 108-52/2003).
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Od tez za statut k prvemu statutu Univerze na Primorskem
 
Začasni senat in upravni odbor univerze sta se poleg drugih normativnih ak-
tov lotila vsebine statuta univerze. Ožja delovna skupina: Rado Pišot, Egon 
Žižmond, Darko Darovec in Cene Bavec, je po več sejah in usklajevanju vse-
bine s članicami pripravila predlog prvega statuta univerze. Na začetku se je 
pokazala težnja, da bi statut določal le temelje delovanja up, ostala določila 
in dogovori naj bi se prenesli v druge akte. Strah, da bi kdo manipuliral s temi 
akti (statut naj bi bilo po pravni razlagi težje spreminjati kot ostale akte), pa je 
potrebno odpraviti tako, da v statutu natančno opredelimo, o katerih aktih je 
govora ter kako se sprejemajo in spreminjajo.234 

Besedilo prvega statuta univerze naj bi slonelo na tezah za statut, ki so jih 
visokošolski zavodi in oba raziskovalna zavoda podpisali pred pridružitvijo k 
univerzi. Delovna verzija tez oziroma izhodišč (februar 2002)235 je vsebovala 
ključe rešitve in predloge najpomembnejših določb, ki so predstavljali osnovo 
za kasnejše skupno delovanje. Po vsebini so bile delno rezultat pogajanj z bo-
dočimi članicami, delno usklajen izvleček rešitev njihovih predlogov. Sledile 
so veljavni zakonodaji in statutom obeh javnih univerz po eni strani, po drugi 
strani pa so vključevale novosti in predloge iz pogajanj s članicami. Kot prilo-
go k vlogi za akreditacijo univerze v Svetu za visoko šolstvo so teze predstavl-
jale jamstvo, da je bil dogovor med bodočimi članicami dosežen. 

Temeljni problem prvega statuta je bilo razmerje med univerzo in članicami. 
Zgledovanje po obeh slovenskih univerzah, ki sta precej drugače organizirani 
od univerz v tujini, je opredeljevalo model in zato so se tezam navkljub največja 
in najbolj nepomirljiva nasprotja pri pisanju osnutka statuta pokazala ravno pri 
vprašanju strukture univerze in statusu članic. Dejavnosti članic statut prepuš-
ča prilogi k statutu. Dejstvo, da so ta področja dejavnosti (isced ali frascati) 
posebej določena po članicah, kaže na to, kako močno je bila v univerzitetni 
mreži zasidrana pravna in poslovna težnja k avtonomiji članic znotraj univerze. 
Tako se je prvi statut, bodisi zaradi toge zakonodaje, ki ni dopuščala posebnosti 
dogovorjenih novosti (kot na primer s statutom opredeljeni: ločevanje poslovod-
nega od pedagoškega vodenja univerze, tutorstvo, vključevanje strokovnjakov iz 
gospodarstva v izobraževanje, sobotno leto, disciplinska odgovornost akademske 
skupnosti, prorektor za študentska vprašanja iz vrst študentov), bodisi zaradi od-
klanjanja novosti v obstoječi univerzitetni mreži, oddaljil od prvih dogovorov. 

Po splošnih uvodnih določilih, ki so večinoma enaka za vse tri javne sloven-
ske univerze, je vključena v statutarnih določilih ta posebnost, da so javni 

234 Cene Bavec, Ljubljana, izjava. Elektronsko sporočilo, 16. marec 2003.
235 Teze za statut Univerze na Primorskem, 3. verzija 15. 2. 2002.
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raziskovalni zavodi Univerze na Primorskem članice univerze. Po členih, ki so 
v tezah določali pridruževanje članic in pridruženih članic v glavnem po ute-
čeni poti, ni več sledu o zamisli, da bi bila študentska združenja organizacijsko 
telo znotraj univerze, kar je predlagal 8. člen tez. V tezah predlagana oblika so-
delovanja in vključevanja študentov bi bolje povezovala delovanje študentske 
organizacije s študentskimi sveti in prispevala k skupnemu organiziranju štu-
dijskih, kulturnih in športnih dejavnosti, saj se v slovenskem visokošolskem 
prostoru študentske organizacije, ki delujejo po zakonu o društvih, vse bolj 
oddaljujejo od prvotnega poslanstva. V predlogu prvega statuta se ohranja 
tesna povezava med študentskim svetom in študentsko organizacijo predvsem 
pri zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti. Dodati je potrebno še, 
da je imela univerza v tezah načrt, kako postati športna univerza po vzorcu 
anglo saških univerz. 

Prvi senat univerze naj bi imel 21 članov iz vrst visokošolskih učiteljev 
in  raziskovalcev ter sorazmerno število študentov v obsegu ene petine, torej    
skupno 25 članov. Za člane senata univerze naj bi bili izvoljeni visokošol-
ski učitelji (docent, izredni profesor, redni profesor) in znanstveni delavci 
(znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik), ki so 
bili zaposleni na univerzi, ter študentje v razmerju ene petine. Zaradi obstoja 
visokih šol znotraj univerze so lahko bili senatorji visokih strokovnih šol tudi 
drugi visokošolski učitelji. Upravni odbor je imel 7 članov: tri predstavnike 
ustanovitelja, dva iz vrst pedagoških in znanstvenih delavcev, po eden iz vrst 
drugih delavcev in študentov. 

13. člen tez predlaga združevanje učiteljev po katedrah. Katedre za discipli-
ne, ki še niso dovolj razvite na univerzi in še nimajo študijskih programov, 
se po opisu v tezah ustanavljajo na ravni univerze. S tem naj bi razvoj posa-
meznih disciplin lahko tekel bolj celovito. Pozornost, ki so jo v svojih pripom-
bah k osnutku prvega statuta članice posvetile katedram, kažejo na to, da je 
obstajala težnja po horizontalnem povezovanju v “mreži”. Po 14. členu tez bi 
bili tudi raziskovalci člani kateder. S tem naj bi bila zagotovljena povezanost 
med članicami univerze. Tudi delo visokošolskih učiteljev naj ne bi bilo ve-
zano le na eno članico. Katedre prvi statut sicer ohranja le kot organizacijsko 
obliko v svojem 101.236 členu, vendar le-te v sistemu povezovanja raziskoval-
nega s pedagoškim delom nimajo prave vloge.

Organiziranost povezovalnih teles znotraj univerze (kateder, središč, cen-
trov, podiplomske šole, knjižnic) je bila v prvem statutu opredeljena od 99. do 
105. člena. Teze so v 21. in 22. členu opredeljevale univerzitetna središča. 21. 
člen je določal namen združevanja članic v univerzitetna središča (usklajeno 
236 Statut Univerze na Primorskem. Uradni list rs, št. 73/2003, 29. 7. 2003.
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delovanje in opravljanje posameznih nalog, zagotavljanje razvoja znanosti 
in strok ter izvajanje študijskih programov z dveh ali več študijskih področij  
v določenem geografskem območju zunaj sedeža univerze), v 22. členu tez pa 
je bila opredeljena organizacija središča, in sicer: Univerzitetno središče je orga-
nizacijsko in poslovno avtonomna mreža članic, ki zagotavlja njihovo usklajeno 
in racionalno delovanje. Pravice in obveznosti vključenih enot v univerzitetno 
središče se določijo v ustanovitveni pogodbi in odražajo posebnosti okolja, v kate-
rem so ustanovljena. Univerzitetno središče vodi direktor središča. Vsaka članica 
univerze je s svojim sedežem le v enem središču. 

O klavrni usodi univerzitetnih središč, katerim je bila namenjena dolga in 
žolčna razprava v državnem zboru ob potrjevanju odloka o ustanovitvi, smo 
že pisali v prejšnjem poglavju. Ta so kot nova možnost organiziranosti uni-
verze sicer vključena v prvi statut up v 102. členu, ker se pa niso vzpostavila, 
so zgubljala na pomenu, dokler niso izginila v zadnji spremembi statuta. Prav 
tako so izgubile na pomenu univerzitetne katedre, ustanovljeni sta bili le dve. 
Podiplomsko šolo pa univerza ustanavlja že celo desetletje.

23. člen tez je v vodstvu univerze določal poleg rektorja, senata in uprav-
nega odbora tudi direktorja univerze, ki naj bi ga lahko imele tudi članice. Šlo 
je za ločitev pedagoške od poslovne funkcije, ki pa se kasneje ni uresničila. 

Raziskovalni zavodi so že v prvem statutu univerze članice univerze in ne le 
enote posameznih članic, kot na drugih slovenskih univerzah. V členih od 82 
do 89 so opredeljene vloge direktorja članice raziskovalnega zavoda, znanstve-
nega sveta in upravnega odbora inštituta. Raziskovalni dejavnosti se posvečajo 
tudi teze, ki imajo celo poglavje o organiziranosti: integracija raziskovalnega 
in pedagoškega dela, status raziskovalnih skupin in infrastrukturnih enot.

Za sodelovanje z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi je statut predvi-
deval v tezah še nedorečeno obliko, ki pa je kasneje dobila svoje mesto v sve-
tovalnem telesu rektorja, Svetu zaupnikov. Njegovo vlogo in pomen opredeli 
šele statut iz leta 2008. Svet oblikuje mnenja k srednjeročnemu načrtu dela, 
k novim študijskim programom, pomembnim za gospodarstvo, sodeluje pri 
prijavah ciljnih raziskovalnih projektov in programov.237

Ostali členi prvega statuta so bili skladni z veljavno zakonodajo, v pre-
hodnih določbah pa je še okvirni opis spojitve visokošolskih zavodov, prej 
samostojnih pravnih oseb, k univerzi. 

30. julija 2003 je bil potrjen prvi Statut Univerze na Primorskem v Uprav-
nem odboru in v Senatu univerze v enakem besedilu (Ur. l. rs 73/03), 12. 
septembra pa priloga k statutu (Ur. l. rs, 100/03). 

237 Statut up, 33. a člen, Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, Ur. l. rs, št. 
106/200, 11. 11. 2008.
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Konstituiranje vodstva univerze in delovanja članic238

 
Kot že omenjeno, je devetčlanska ekipa v upravi univerze v sodelovanju z upra-
vo Visokošolskega središča Koper opravila vse potrebno za prvo akademsko 
leto nove univerze. 31. julija je vršilka dolžnosti direktorja sprejela Akt o orga-
niziranosti in sistemizaciji delovnih mest uprave univerze, članice so imele  
svoje akte s tega področja oziroma so prevzele model sistemizacije Visoke šole 
za management. Sprejeti so bili vsi akti, ki so omogočali začetek delovanja 
univerze: 20. maja Pravilnik o javnih naročilih, 30. septembra Pravilnik o štu-
dentski izkaznici, 14. novembra Pravilnik o diplomi, pred tem pa poslovnika 
o delovanju senata in upravnega odbora univerze. Vzporedno so se objavljala 
navodila o posameznih postopkih, kot na primer navodila kadrovske službe 
uprave o zaposlovanju na univerzi. V okviru referata je delovala mednarodna 
pisarna za Erazmus mobilnost, pod mentorstvom Univerze v Ljubljani pa je v 
sklopu Visokošolskega središča delovala vpisna služba. Priprave za organizaci-
jo računalniško-informacijske službe so tudi stekle.

Univerza od Vlade, svojega ustanovitelja, ni prejela dodatnih finančnih sred-
stev, ki bi pomagala premostiti začetek njenega delovanja. Vsaka članica je prispe-
vala svojo doto (dejavnosti, kadre in opremo), premoženje pa je univerza prido-
bila s posebnimi pogodbami, sklenjenimi med Vlado rs in obalnimi občinami 
ter Vlado rs in Občino Sežana. Delovanje univerze v prvem študijskem letu je 
bilo zagotovljeno tudi s pogodbo med Univerzo in Ministrstvom za šolstvo in 
šport, štev. 3311-03-346002, in z več posameznimi sklepi istega ministrstva (in-
vesticije, študentsko bivanje in študentski standard idr.). V posebni skupini, ki je 
usklajevala uresničevanje odloka, je bilo poskrbljeno za enakovredno obravnavo 
nove univerze v pripravi Uredbe o financiranju javnega visokega šolstva. 

Začasni senat je imenoval poleg Statutarne komisije tudi Komisijo za štu-
dijske zadeve in Komisijo za izvolitve v nazive. Univerza na Primorskem je do 
sprejema lastnih meril za izvolitve v nazive uporabljala merila Univerze v Lju-
bljani. Vršilka dolžnosti direktorja je 5. avgusta imenovala volilno komisi jo za 
volitve senata univerze; sklep o volitvah senata in pravila o volitvah z rokov-
nikom o volilnih opravilih sta bila objavljena 6. avgusta 2003. 

Po volitvah 4. septembra 2003 se je konstituiral prvi senat univerze. Pred-
sedujoči začasnemu senatu Anton Gosar je predstavil bodočim senatorjem in 
senatorkam poslanstvo senata, njihove dolžnosti in pravice, obravnavan in 
sprejet je bil poslovnik dela in potrjeni so bili člani novega senata.239 Članice 

238 Poročilo o delu od ustanovitve univerze, 29. 1. 2003 do izvolitve rektorice, 21. 11. 2003. Za senat 
up pripravili: Lucija Čok, Kristina Benčič, Saša Pišot.
239 Sklep volilne komisije štev. 0-148/2003.
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so predlagale in začasni senat je potrdil 23 članov, pint je namesto 3 uspel 
predlagati le enega člana. Na osnovi sklepa volilne komisije so bili izvoljeni:

za Fakulteto za humanistične študije: 
Lucija Čok, Anton Gosar, Mateja Sedmak;
za Fakulteto za management: 
Cene Bavec, Dušan Lesjak, Egon Žižmond;
za Pedagoško fakulteto: 
Andrej Brodnik, Vida Medved Udovič, Rado Pišot;
za Visoko šolo za turizem – Turistico: 
Milan Ambrož, Živana Čeh, Zvonko Kribel;
za Visoko šolo za zdravstvo: 
Nadja Plazar, Irena Trobec, Borut Štrukelj;
za Znanstveno-raziskovalno središče: 
Milan Bufon, Darko Darovec, Boris Kryštufek;
za Primorski inštitut za naravoslovje in tehnologijo: 
Norma-Suzana Mankoč Borštnik;
predstavniki študentov:
Jug Bebler, Sebastjan Cvetrežnik, Irena Furlanič, Edvard Kovačič.

Za predsedujočo senatu do volitev rektorja so člani senata izvolili Lucijo Čok. 

slika 20:  
Po konstituiranju 
prvega senata up, 
11. 9. 2003.
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Novi senat je imenoval komisijo za volitve, sprejel sklep o volitvah rektorja 
in pravila o volitvah rektorja z rokovnikom. 

Na volitvah sta kandidirala dva visokošolska učitelja: Lucija Čok in Egon 
Žižmond. Po predpisanih pravilih volilnih opravil so študentje podprli kan-
didaturo Lucije Čok. Na predčasnih volitvah (7. 11. 2003) in rednih volit-
vah (10. 11. 2003) je bila Čokova izvoljena v prvem krogu, to je z večino 
glasov vseh volivcev. 13. novembra 2003 je senat univerze na svoji drugi seji 
potrdil izid volitev za rektorja univerze, in sicer z razmerjem 89 glasov za 
Lucijo Čok in 35 za Egona Žižmonda. S tem je bil postopek volitev zaklju-
čen v prvem krogu in univerza je z upravnim odborom, senatom in rekto-
rico oblikovala najvišje organe upravljanja univerze. 21. novembra 2003 je 
senat potrdil volilni izid in sprejel sklep o imenovanju prve rektorice Uni-
verze na Primorskem. 

Na isti seji senata je rektorica imenovala vodstvi članic univerze: Rada Pi-
šota za dekana Pedagoške fakultete in Nadjo Plazar za dekanjo Visoke šole za 
zdravstvo. Pred koncem prvega koledarskega leta se je na predlog rektorice 
oblikovala tudi prorektorska ekipa. Rektorica Lucija Čok je predlagala le dva 
prorektorja, prvi prorektor, za študijsko in študentsko področje, je postal An-
drej Brodnik, za znanstveno in razvojno področje pa Milan Bufon. 

slika 20:  
Prva prijetna dol-
žnost rektorice: 
imenovanje Nadje 
Plazar za dekanjo 
up všzi in Rada 
Pišota za dekana  
up pef.
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Mlada univerza mora rasti, mora graditi

Strateško načrtovanje razvoja prvega obdobja
Izhodišča za delo univerze in njena vizija so nastajali desetletje in več pred 

njeno ustanovitvijo. Zato prvemu vodstvu ni bilo težko zbrati in urediti vse-
bine ter operacionalizirati posamezne faze prvega strateškega dokumenta, ki 
je priložen k temu delu.240 Mlada univerza si je s tem dokumentom postavila 
smernice svojega poslanstva na temeljnih ciljih svojega delovanja; ti so bili: 

1. Univerza na Primorskem deluje v strateško pomembnem kontaktnem pro-
storu jz Slovenije. V času uresničljivosti vizije evropeiz ma, nove demok-
racije in prodirajoče globalizacije so cilji in problemi družb usodno 
prepleteni in soodvisni; na področju izobraževanja in znanosti se po-
sledično uveljavljajo zavest o nujnosti povezovanja dejavnosti in med-
narodne primerljivosti dosežkov univerze ter skupnega in strpnega is-
kanja rešitev z drugimi univerzami, ki naj presegajo nacionalne ali ozke 
lokalne okvire.

2. Novo obdobje razvoja za Slovenijo in Evropo ponuja Univerzi na Primor-
skem možnosti, da evropsko tradicijo univerz obogati z izzivi novega časa. 
Osamosvojitev Slovenije, konceptualni premiki v delovanju družbene-
ga in političnega sistema, pridružitev mlade države k evropskim integ-
racijam in težnja po primerljivosti vseh družbenih podsistemov z razvi-
timi v svetu so vplivali na podsistem izobraževanja in znanosti. Mlada 
slovenska univerza je te nove izzive sprejela in se nanje uspešno odziva, 
tako da oblikuje kulturni humus okolja, v katerem deluje in se sooča 
z novimi vrednotami (kot so na primer: sodelovanje in kooperativno 
učenje, spoštovanje različnosti, strpnost do drugih kultur in tradicij, 
večjezičnost, partnerstvo in mnoge druge). 

3. V prenovo visokega šolstva po Bolonjskih smernicah se Univerza na Primor-
skem vključuje od začetka svojega delovanja. Novi državni univerzi je pre-
nova visokega šolstva izziv in obveza. Vanjo se vključuje s svojimi dejav-
nostmi, utečene prakse ji pri uveljavljanju sprememb in vzorcev, pov zetih 
po dobrih izkušnjah drugih univerz, predstavljajo osnovo za primerljivost. 

4. Izobraževalna in raziskovalna področja Univerze na Primorskem dopolnju-
jejo ponudbo slovenskih in srednjeevropskih univerz. Ustanovitev Univerze 
na Primorskem je med največjimi projekti, ki jih je država Slovenija na-
menila primorskemu prostoru po svoji osamosvojitvi. Država je s tem 
projektom postavila center znanja in kulture v obmejnem prostoru, ki 

240 Razvojni program univerze na Primorskem 2004–2008. Soglasje Senata na 5. izredni seji, 16. 3. 
2005, sprejem na Upravnem odboru up, na 12. redni seji, 30. 5. 2005. 
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bo imel vlogo prenosnika razvojnih potencialov mlade slo venske države 
v Evropo in svet. Poleg uspešnega vključevanja v nacionalno in medna-
rodno univerzitetno mrežo so uveljavljanje intelektualnega potenciala, 
kulture in tradicije okolja ter njegovih naravnih danosti srž poslanstva, 
ki ohranja narodnostno identiteto Slovencev, zagotavlja enake možnosti 
vključevanja in razvoja manjšin, spodbuja sonaravni razvoj in zdravo 
okolje ter ohranja bogastva naravne in kulturne dediščine Sredozemske 
Slovenije. 

5. Za novo državno univerzo je ob prenovi študija pomembno tudi njeno 
celostno učinkovanje kot center znanja. Oblikovanje nove akademske in-
stitucionalne kulture je proces, ki se odvija med univerzo, uporabniki 
in državo, pri načrtovanju in podajanju študijskih vsebin, v postopkih 
spremljanja, usmerjanja in vrednotenja študijskih učinkov, v partner-
stvu med študenti in profesorji in razvijanju pripadnosti instituciji, ki 
jo vsi udeleženci študijskega procesa sestavljajo. Ob tem nastaja nova 
akademska zavest tako učiteljev kot raziskovalcev, ki s svojim vzorom 
spodbujajo nastajanje nove institucionalne kulture ter zagotavljajo ka-
kovostno izobraževanje in raziskovanje. Akademska svoboda visoko-
šolskega učitelja in raziskovalca ter avtonomija univerze kot integrirane 
visokošolske ustanove nalagata univerzi odgovornost za znanstveno in 
izobraževalno delo v presoji uporabnikov o učinkih njenih dejavnosti.

6. Povezovanje med izobraževanjem in raziskovanjem, vključevanje razis-
kovalcev in raziskav v študijski proces ter mednarodno primerljivi dosežki 
študijskih in raziskovalnih programov bodo utemeljili prizadevanja Uni-
verze na Primorskem, da postane raziskovalna univerza. V skladu s poli-
tiko skupnega Evropskega raziskovalnega prostora (era) in Evropskega 
visokošolskega prostora (ehea) se Univerza na Primorskem vključuje 
v nacionalno univerzitetno mrežo. Na univerzi potrebujemo zadostno 
ši rino in vrhunsko raven raziskav, ki posledično odpirajo dostop do 
tu jega vrhunskega znanja in tehnologij ter ustrezne in razvidne postop-
ke vrednotenja kvalitete izobraževalnega, raziskovalno-razvojnega in 
umet niškega dela.

Univerza je imela v prvem akademskem letu akreditirane in razpisane 4 
do diplomske strokovne študijske programe, 6 dodiplomskih univerzitetnih 
študijskih programov, 2 podiplomska specialistična in 3 podiplomske magis-
trske študijske programe. Na Fakulteti za humanistične študije so vpisovali na 
študij 1. stopnje Geografije kontaktnih prostorov, Kulturnih študijev in antro-
pologije, Zgodovine Evrope in Sredozemlja in Slovenistike ter na magistrske 
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študijske programe Krasoslovja, Geografije in Zgodovine. Na Fakulteti za 
management so ponudili strokovni študijski program Management in po-
diplomska specialistična študijska programa Management v izobraževanju in 
Management v evropskem okolju. Pedagoška fakulteta je izvajala stro kovni 
študijski program Predšolska vzgoja in univerzitetna programa 1. stop nje Raz-
redni pouk in Matematika in računalništvo. Visoka šola Turistica  in Visoka 
šola za zdravstveno nego sta ponujali po en strokovni študijski pro vgram, 
in sicer Hotelirstvo in turizem in Zdravstveno nego. Vsi programi so že bili 
ovre dnoteni s kreditnimi točkami in ponujali notranjo in zunanjo izbirnost. 
Ob začetku prvega študijskega leta je imela univerza v akreditaciji prenovljen 
program Zdravstvena nega, pripravljen po evropskih direktivah, ter univerzi-
tetni, magistrski in doktorski študijski program managementa.

Svoje raziskovalno delo je univerza pridobila s pristopom Znanstveno-ra-
ziskovalnega središča kot članice univerze in združevanjem raziskav članic pod 
svoje okrilje. Znanstveno-raziskovalno središče je imelo programske skupine 
v svojih štirih inštitutih, po eno programsko skupino pa so imeli Primorski 
inštitut za naravoslovne in tehnične vede, Fakulteta za management in Visoka 
šola za turizem ‒ Turistica. Kar 9 raziskovalnih programov, delujočih s finan-
ciranjem iz proračuna za znanost, je bila dobra dota mladi univerzi. Milan 
Bufon je vodil raziskovalni program Območje kulturnega stika v integracijskih 
prostorih, Jože Pirjevec Sredozemlje in Slovenija, Boris Kryštufek Biodiverzi-
teta, Rado Pišot Kineziologija in zdravo življenje, Dušan Lesjak Management 
in informatizacija izobraževanja, Norma Suzana Mankoč Borštnik Gravitacija 
in spini v enotni teoriji, Dragan Marušič Algebra s kombinatoriko in teorijo 
grafov, Marko Petkovšek Izbrane teme teoretičnega računalništva in kombina-
torična optimizacija, Igor Saksida pa Sodobne modele učenja in poučevanja. 

Laboratorij za fizikalne in kemijske analize Znanstveno-raziskovalnega 
središča je nudil podporo raziskovanju oljčnih olj in ekologije, njegova in-
frastrukturna enota pa je postavljala in vzdrževala akademsko optično mrežo. 
Njegov javnomnenjski center je po uveljavljenih metodologijah izvajal jav-
nomnenjske raziskave za naročnike. Založba Annales je v svoji obširni, kako-
vostni znanstveni publicistiki objavljala in uveljavljala dosežke raziskovalnega 
dela v širšem prostoru. Fakulteta za management je izdala svoje prve številke 
znanstvene revije Managing Global Transition. Pripravljala se je knjižnična 
mreža kot odprt sistem, univerza je postala tudi pridružena članica konzorcija 
knjižnic cosec. 

Znanstveno-raziskovalno delo univerze je bilo že od samega začetka tes-
no vpeto v širši svetovni prostor. Raziskovalci so sodelovali v številnih med-
narodnih projektih z univerzami 23 držav in njihova vključenost v mreže 
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Socrates Erasmus, Leonardo da Vinci, Marie Curie, life Natura 2000, phare 
cbc, Interreg ii, iii in iii/a, Interreg iii/b Cadses, phare - Mocca idr. so ka-
zali na dobra izhodišča in ustvarjalno dinamiko razvojnega in raziskovalnega 
dela.241

Veliki investicijski načrti in uresničitve
Univerza je lahko zastavila svoj prvi investicijski program zelo ambiciozno, 

saj je začela svoje delovanje z doto države in lokalnih skupnosti, potrebna je 
bila le premišljena in učinkovita investicijska strategija. V dokumentih, ki so v 
2002 pripravljali finančne osnove za temeljne razvojne programe 2003–2008, 
je bilo za nove strukturne in investicijske programe v visokem šolstvu dejan-
sko za novo univerzo namenjenih 2.254.149 tolarjev oz. skupaj z ostalimi 
investicijami za Visokošolsko središče in Znanstveno-raziskovalno središče 
3.946.439 tolarjev.242

Na upravnem odboru univerze je v. d. direktorica Lucija Čok večkrat 
predstavila osnove za izdelavo dolgoročnega investicijskega načrta Univerze 
na Primorskem.243 Ta se je dopolnjeval skozi vse leto 2004, obravnava predlo-
ga dolgoročnega investicijskega programa up 2003–2008 je bila uvrščena na 
dnevni red sedmih sej upravnega odbora up. Ta se je začel uresničevati šele leta 
2005,244 vendar se je do leta 2008 v pretežnem delu tudi uresničil, del nalog 
pa je prešel na novo vodstvo po letu 2008. 

Izhodišča za pripravo investicijskega programa je univerza oblikovala na os-
novi sklepov občinskih svetov in pogodb, sklenjenih med Vlado rs in obalnimi 
občinami.245 K tem pogodbam se je septembra 2003 pridružil še sklep Mestne 
občine Koper o neodplačnem prenosu nepremičnine Armerije in Foresterije na 
Univerzo na Primorskem.246 Pred tem je bila nepremičnina predana Vladi rs  
z namenom, da se ta nepremična nameni Univerzi na Primorskem. 

241 Predlog programa dela 2003/2004. 7. 8. 2003. Arhiv up.
242 Sklic na načrtovana sredstva v trp 2003–2008. Proračun rs 2003/04. Projekt ppp/gpr/ppr 1904, 
postavke 1522-01-2401 Univerza na Primorskem, 3311-02-2415 Novi strukturni in investicijski 
programi v visokem šolstvu, 6321-01-2411 Visokošolsko središče Koper, 3311-02-336021 2002 
Znanstveno-raziskovalno središče. 
243 Predlog programa dela 2003/2004. 3. Seja uo up, 7. 8. 2003, in Program dela up za 2004, potrjen 
na 5. redni seji 23. 3. 2004, sklep 5. Arhiv up.
244 Letno poročilo o delu up za leto 2003, revidirano. Sprejeto na 9. redni seji uo up 25. 2. 2005.
245 311-02.336018 in 464-01-92002 z Občino Izola, 3311-02-336020 2002 z Mestno občino Koper, 
3311-02336021 2002 med Vlado rs in Občino Sežana, 331-03-336002 med Mestno občino Koper, 
mšzš in Domom Koper. 
246 Sklep o neodplačnem prenosu nepremičnine na parceli št. 731 k.o. Koper na Univerzo na Primor-
skem štev. k4644-15/2003, 11. 9. 2003. 
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Dolgoročni investicijski načrt je obsegal naslednje načrtovane gradnje: 
• Prostore za Fakulteto za humanistične študije, knjižnico fakultete in 

rektorat. 24. decembra 2003 se je zaključil razpis natečaja za investicijo 
Armerija - Foresterija. Zapleti pri gradnji novega objekta za Fakulteto za 
humanistične študije, fakultetno knjižnico v Foresteriji in Rektorat uni-
verze v Armeriji so bili številni in težave kasnejše rektorice Lucije Čok, 
da je uspela v novembru 2006 predati gradnjo svojemu namenu, so 
bile velike. Več blokad financiranja s strani ministrstva, zadolženega za 
visoko šolstvo, in ovadb rektorice za preseganje pooblastil v korist uni-
verze s strani ministra Jureta Zupana247 je poskušalo investitorja usta-
viti pri gradnji. Ker so bile ovadbe neutemeljene, so bile tudi ovržene, 
zadnja je bila ovržena aprila 2009.248 Opis gradbenih del ter kulturna 
in materialna vrednost gradnje sta tudi opisana v strokovni monografiji 
Univerza na Primorskem v zgodovinskem jedru mesta Koper (Hočevar, J., 
ur., 2007). Za strokovno javnost in arhitekturno znanost je bila prenova 
Armerije - Foresterije uspešna zgodba v usklajenem sožitju med starim in 

247 Preiskava, ki jo je podalo Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Kopru, št. p-c01-295/2008-
11, 16. 10. 2008, na osnovi prijave suma storitve kazenskega dejanja, ministra za visoko šolstvo, štev. 
012-13/2006/33, 16. 5. 2007. Osebni arhiv.
248 Sklep Okrožnega sodišča o zavržbi kaznivega dejanja zlorabe položaja in pravic. kpr115/08,  
2. 4. 2009. Osebni arhiv.

slika 22:  
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Zapori Anex 1,  
17. 12. 2003.
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novim, kot je za časnik Delo povedala vodja konservatorskega projekta 
Sonja Ana Hoyer.249 Strokovne reference projektanta, As team arhitekti,  
je potrdila tudi nagrada Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije  
Zlati svinčnik 2007, podeljena projektu prenove Armerije – Foresterije 
in novogradnji za fakulteto.250 Gradbincu Makro 5 gradnje, predvsem 
pa njegovemu direktorju Rajku Žiganteju, gre zasluga, da se je inves-
ticija izognila nekajkrat najavljeni dražbi in se je srečno izvila iz pasti 
finančnih zapletov.

• Pedagoška fakulteta je pridobila sredstva za ureditev svojega delovanja 
na Cankarjevi 5 v Kopru. Načrtovani so bili skupni prostori za obe 
fakulteti, Pedagoško fakulteto in Fakulteto za management, na tem na-
slovu (trim kabinet, knjižnica) ter posodobitev prostorov. Oboje je bilo 
tudi uresničeno, le dolgoročna rešitev za ti dve fakulteti se še vedno 
načrtuje. Univerza se je dogovarjala tudi z Ministrstvom za šolstvo, zna-
nost in šport o ureditvi prostorov za obe fakulteti v prizidku Dijaškega 
doma Koper.

249 Dialog med starim in novim, Delo, 21. 1. 2009. Milan Vogel. 
250 Nagrada Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije Zlati svinčnik 2007 arhitektom: Nataši Štru-
kelj, Barbari Debevc, Lari Može, Bernardu Podboju, Juretu Melonu za sedež Univerze na Primorskem 
in Fakultete za humanistične študije. 9. 11. 2007.

slika 23:  
Prva v nizu inves-
ticij. Prenovljeni 
prostori za novi 
fakulteti: Fakulteta 
za management in 
Pedagoška fakul-
teta, 15. 10. 2003 
(Herman Tomažič, 
Nada Trunk Širca, 
Rado Pišot).
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• V dolgoročno načrtovanje investicij je bil vključen tudi Servitski samo-
stan, ki naj bi vzel pod svojo streho Fakulteto za management in univer-
zitetno knjižnico. Na osnovi pogovorov z Ministrstvom za kulturo, ki 
je opravljalo in opravilo konservatorska dela, so nastali načrti gradnje, 
predvsem kot idejni projekt Fakultete za management, vendar je bila 
pot do zahtevne gradnje še dolga in se do danes ni uresničila.

• Za Visoko šolo za turizem – Turistico v Portorožu je bila gradnja načrtova-
na in izvedena. V akademskem letu 2007/08 se je kot Turistica – preobliko-
vana iz visoke šole v fakulteto – preselila v nove prostore na obali Portoroža.

• Visoka šola za zdravstvo v Izoli je z urejanjem prostorov v prizidku 
Splošne bolnišnice Izola začela že pred ustanovitvijo univerze. Gradnja 
se je nadaljevala in tudi uspešno zaključila v letu 2006. 

• Znanstveno-raziskovalno središče se je preselilo v prenovljene prostore 
v jeseni 2002. Vendar je bilo več načrtov za ureditev prostorov pred-
vsem  za naravoslovne raziskave in informacijsko tehnologijo. Zaradi 
neusklaje nosti med ministrstvoma za šolstvo in kmetijstvo ter Mestno 
občino Koper so padli v vodo načrti za umestitev Centra za oljkarstvo 
v palačo Panajotopulus v Bertokih. Ti načrti so se nadaljevali v okviru 
eu projektov Sigma 1 in 2 pod imenom Center mediteranskih kultur 
(cmk) v kampusu Livade v Izoli. 

• Projekt mestnega optičnega omrežja v starem mestnem jedru je pome-
nil postavitev informacijske hrbtenice Univerze na Primorskem in mes-
ta Koper. V sodelovanju z Elektro Primorske in Akademskim razisko-
valnim omrežjem arnes je tako v letih 2002–2003 nastalo 22 lokacij, 
ki so vključevale v enovito omrežje 15 inštitucij javnega pomena, poleg 
enot univerze tudi vse knjižnice in šole v mestnem jedru Kopra. 

• Ustanovljen je bil univerzitetni Informacijski center (icup) kot infra-
strukturni center za vse članice univerze. Univerza je prostore zanj ure-
dila na Garibaldijevi ulici 18 a. 

• Za postavitev Centra za jezike in medkulturno komunikacijo je Obči-
na Izola univerzi podarila stavbo v Drevoredu 1. maja 9 v Izoli. Na 
osnovi pogodbe o neodplačnem prenosu lastnine je univerza naročila 
idejni načrt in arhitekturo ter pridobila gradbeno dovoljenje. Zaradi 
sprememb v statusu Centra za jezike, ki se je v letu 2008 iz univerzitet-
nega centra preoblikoval v enoto Fakultete za humanistične študije, se 
gradnja ni začela. Stavba je še vedno v lasti univerze in propada. 

• Študentski dom v Portorožu, nekdanji počitniški dom Korotan, je uprav   -
ljalo, obnovilo in predalo namenu Visokošolsko središče Koper. Pri-
zadevanja za proračunska sredstva, s katerimi bi univerza gradila študentske 
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domove, se nadaljujejo in kljub trudu prvega in vseh nadalj njih vodstev 
univerze niso uresničila potreb po študentskih bivalnih zmož nostih Uni-
verze na Primorskem. 

• Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede za svoje raziskoval-
no delo ni imel ustreznih pogojev. Del sredstev je prejel na razpisu mšzš 
za opremo, vendar je bila glavna težava v tem, da ustreznih prostoro-
v  za laboratorije ni bilo. Za umestitev Fakultete za informacijske te-
hnologije, ki jo je pripravljal pint, so tekli dogovori z občino Sežana. 
Občinsko vodstvo je ponujalo zazidalne površine za izvajanje študija 
in bivanja študentov. Univerza je urejala lastništvo parcel251 v Sežani 
in umestila predloge v Investicijski program. Ti načrti dolgoročnega 
inves ticijskega načrta so ostali neuresničeni tudi zaradi neodzivnosti 
članice na ponudbo sežanske občine. 

Maja 2003 so se med občino Izola in univerzo začeli razgovori o izgradnji 
univerzitetnega kampusa Univerze na Primorskem Livade v Izoli. Z izgradnjo 
prvega univerzitetnega kampusa bi univerza bolj načrtno razvijala svojo razis-
kovalno in izobraževalno dejavnost oz. programe na naravoslovnem področju. 
Kampus naj bi vključeval novo fakulteto za področje naravoslovja in tehno-
logij, center mediteranskih kultur na področju sredozemskega kmetijstva in 
oljkarstva, programe za usposabljanje in izvajanje delov študijskega programa/
modulov (študij sredozemskega kmetijstva, dietetike), spremljajoče dejavnosti 
(promocija, certificiranje živil, sodelovanje na eu projektih) in univerzitet-
ni  inkubator. Za študente pa bi bili zgrajeni študentski dom in objekti za 
druženje ter športno dejavnost. 

Na občinskem svetu je pod točko Sodelovanje občinskega sveta Izola pri 
urejanju organizacijskih in investicijskih zadev Univerze na Primorskem rektori-
ca univerze predstavila Predlog investicijskega programa univerze 2003–2008  
z dodatno razširitvijo, namenjeno načrtovanju gradnje kampusa Livade v Izo-
li. V letu 2006 je bil razpisan javni natečaj za izdelavo arhitekturne in pro-
jektne ter tehnične dokumentacije za kampus Livade.252 Kasneje se je projekt 
nadaljeval s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za prvo fazo gradenj, prvi stol-
pič je bil zgrajen do tretje gradbene faze, v letu 2011 je bila gradnja ustavljena. 

9. oktobra 2003 je univerza Občinskemu svetu Mestne občine Koper pred-
stavila načrt Univerzitetno mesto Koper. Z elaboratom o umestitvi univerze 

251 Pogodba med Vlado rs in Občino Sežana, 3311-02-336021, 2002.
252 Javni natečaj za urbanistično in arhitekturno rešitev za Univerzitetni kampus Livade v Izoli. Uni-
verza na Primorskem in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Julij 2006. Zmagovalec dekleva 
gregorič arhitekti, projektiranje, d. o. o.; natečajni elaborat pod zap. št. 55, kamar.
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v mestno okolje je univerza sprožila pobudo, da se staro mesto Koper razglasi 
za Mestno univerzo Koper in temu občina prilagodi svojo razvojno strategijo. 
Mesto Koper je sprejelo pobudo, da se razglasi za univerzitetno mesto; na 
posebnih tablah ob vhodu v mesto Koper je zaznati, da je univerzitetno mesto 
dobilo svoj domicil. Do danes pa ni nastala strategija o mestni univerzi. 

Slovesno v prvo študijsko leto 
 

Na prvo akademsko leto svojega obstoja se je univerza temeljito pripravila, zače-
tek svojega delovanja pa je obeležila z mnogimi prireditvami, ki so zaznamovale 
obalni prostor. V septembru in oktobru 2003 je univerza izvajala najmanj dva 
dogodka tedensko: posvete, znanstvene konference, slovesna obeležja, okrogle 
mize in obiske visokih gostov, ki so s svojo prisotnostjo počastili ustanovitev 
univerze. Med obiski, ki so še posebej zaznamovali začetek poti mlade univerze, 
je bil obisk evropske komisarke za kulturo in izobraževanje Viviane Reding 9. 
septembra 2003. V svojem nagovoru je z vso prodornostjo in – kot Luksembur-
žanka – tudi s poznavanjem evropskih stičnih prostorov med drugim dejala:

Zelo me je navdušilo, kako gradite to univerzo – že od samega začetka kot 
odprt prostor, kot prostor, kjer nimate le znanja o sosednjih državah in kulturah, 
temveč kjer tudi sprejemate tiste, ki znanje lahko prinesejo in ga delijo s študenti, 
profesorji in raziskovalci.253

Na vprašanja novinarjev o njenih vtisih je zapisala: Prvič sem bila povabl-
jena, da sodelujem pri rojstvu univerze. Običajno me vabijo na praznovanje sto-
tih, dvestotih, tudi petstotih obletnic ustanovitve univerz. Oblikovanje univerze 
je zame zelo posebna izkušnja. Vem, da je nova univerza svojska, saj deluje na 
geografsko specifičnem območju, ki povezuje vašo državo z morjem. Poleg tega 
leži na mejnem območju in ljudje, ki živijo ob meji, vedo, da so poznavanje dru-
gih kultur, spoštovanje kultur sosednjih dežel, spoznavanje večjezičnosti in kul-
turne raznolikosti bistveni za preživetje. Prepričana sem, da je univerza odlično 
umeščena, da bo lahko sodelovala pri izgradnji in zavedanju evropske družbe pri 
vzpostavitvi povezav med različnimi univerzami v različnih državah, kjer lahko 
študentje prosto prehajajo med posameznimi univerzami in družbami in se veliko 
naučijo o kulturni pestrosti v Evropi. Univerzi na Primorskem želim, da dobro 
odigra svojo povezovalno vlogo.254 V prilogi tega dela je preslikava njenega zapi-
sa v Modro knjigo.

253 Odlomek iz nagovora evropske komisarke za izobraževanje in kulturo, njene ekscelence Viviane 
Reding. Pretorska palača v Kopru, 9. 9. 2003. 
254 Ustanovitev univerze je pomembna za državo. Posebna priloga Primorskih novic, str. 4, 14. 10. 2003.
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 Med pogovorom na obisku se ji je dobro zdelo, da je novi univerzi za 
botro, kar nas je še posebej razveselilo. Ko sem jo leta 2006 srečala ob priliki 
rektorske konference v Rimu, se je pozanimala o univerzi in obnovila spod-
budne misli k njenemu razvoju.

Med pomembnejšimi dogodki naj omenim tri znanstvene konference tega 
obdobja (Meje v jugovzhodni Evropi Fakultete za humanistične študije, Slove-
nija po letu 2004 – mostišče med eu in jv Evropo Znanstveno-raziskovalnega 
središča in Filozofske fakultete v Ljubljani, Zločini brez žrtve Znanstveno-ra-
ziskovalnega središča), dva mednarodna posveta (Svetovalec za delo v Evropi, 
ki se spreminja in Meduniverzitetna mreža za družbo temelječo na znanju Jon-
sko-jadranske pobude) in dve mednarodni delavnici (Kakovost v poslovanju in 
standard vlaganja v ljudi Fakultete za management, Medkulturno državljanstvo 
Znanstveno-raziskovalnega središča). Obiskala nas je ruska diplomatska de-
legacija, na Znanstveno-raziskovalnem središču so zaključili optično mrežo 
mestnega jedra Kopra, odprta je bila skupna knjižnica Pedagoške fakultete in 
Fakultete za management, že tradicionalna športna prireditev Čista desetka se 

slika 24:  
Evropska komisar-
ka Viviane Reding, 
botra up, se vpisuje 
v Modro knjigo. 
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je prvič izvajala v organizaciji na novo ustanovljene Študentske organizacije 
Univerze na Primorskem (šoup). Poseben pečat je poslanstvu univerze dalo 
konstituiranje Sveta zaupnikov. 255

Časnik Primorske novice je začetek akademskega leta obeležil s posebno pri-
logo.256 V njej so imeli besedo predstavniki ustanovitelja, slovenske Vlade, minister 

255 Dogodki in prireditve up v mesecu septembru in oktobru. Objava urada v. d. direktorice.  
4. 9. 2003., štev. 176/2003. 
256 Univerza na Primorskem, Posebna priloga Primorskih novic, 14. 10. 2003.

slika 24:  
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za visoko šolstvo, častni podporniki iz gospodarstva – člani Sveta zaupnikov, žu-
panje in župani, učitelji in študenti univerze. Dobrodošlico so ji izrekli  tudi pred-
sednik države Janez Drnovšek, evropska komisarka Viviane  Reding in rektor ljubl-
janske univerze Jože Mencinger, rektor mariborske univerze Ivan Rozman, rektor 
reške univerze ‒ akademik Daniel Rukavina in rektor tržaške univerze Domenico 
Romeo. V svoji podpori so označili nas  tanek Univerze na Primorskem kot dob-
rodošlo konkurenco. Akademik Jože Pirjevec, ki je bil med pionirji ustanavljanja 
Znanstveno-raziskovalnega središča, je potegnil zgodovinsko nit prizadevanj slo-
venskih intelektualcev za uveljavljanje znanja na lastnem univerzitetnem središču.

Predsednik republike Slovenije Janez Drnovšek je že kot predsednik slovenske 
vlade sodeloval pri nastajanju univerze. V prilogo Primorskih novic pa je zapisal: 

Univerza deluje na strateško pomembnem prostoru, na stičišču kultur, med-
kulturne komunikacije in prometnih tokov. Za samo primorsko regijo obstoj uni-
verze zagotavlja ohranitev tistih potencialov, ki bodo prihodnji nosilci razvoja 
regije. Sočasno pa v mesto in širšo regijo prinaša svežino in razgibanost, ki sta 
podlaga za ustvarjalnost, umetnost, kot tudi za druge obštudijske dejavnosti. Pra-
va samozavest izvira iz znanja in samozavestnim ter ustvarjalnim posameznikom 
se ni bati svoje prihodnosti v svetu, ki se vse bolj globalizira.257 

Minister za visoko šolstvo Slavko Gaber je povzel njeno vlogo v enem stav ku: 
To bi moral biti tipičen univerzitetni prostor, se pravi prostor svobode duha, res-

nega študija in raziskovalnega dela, izmenjave idej in prehajanja misli in znanja.258

V uvodnem intervjuju je Lucija Čok, tedaj vršilka dolžnosti direktorja uni-
verze, poskusila umestiti univerzo v širši prostor:

Univerza na Primorskem ima kar nekaj možnosti in niš, v katerih se lahko 
razvija. V mislih imam predvsem pripravo sodobno zasnovanih programov, ki bodo 
v skladu z novimi evropskimi smernicami dali nove profile diplomantov. Ponudba 
bi morala biti zanimiva za države bivše Jugoslavije. S tem prostorom nas ne veže le 
skupna zgodovina, pač pa tudi skupne potrebe razvojnih politik. Po svoje smo zani-
mivi tudi za srednjo Evropo. Pravzaprav smo s svojo zgodovinsko determiniranostjo 
postali neke vrste transmisija tega, kar želi Srednja Evropa potisniti južneje.259

Predstavniki gospodarstva, združeni v Svetu zaupnikov, so v univerzi videli 
nov vir kadrov za potrebe gospodarstva in njegov razvoj: 

Prav bi bilo, da programi ne bi zaostajali za potrebami gospodarstva. Tem je 
treba slediti, vendar gre za nenehno iskanje in prilagajanje. Univerza mora biti 
živ organizem, saj se okolje hitro spreminja (Vojko Čok, Banka Koper). 

Univerzo na Primorskem vidimo kot tisti dejavnik kakovosti in nadgradnje 

257 Ustanovitev univerze je pomembna za državo. Posebna priloga Primorskih novic. 14. 10. 2003, str. 4.
258 Univerza je bila vselej kozmopolitska. Posebna priloga Primorskih novic. 14. 10. 2003, str. 8.
259 Na stičišču kultur in znanja mnogih tradicij. Posebna priloga Primorskih novic. 14. 10. 2003, str. 5.
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prejšnjih oblik organiziranosti visokega šolstva na Primorskem, ki bo skupaj s 
pomembnimi gospodarskimi subjekti iz tega okolja tvorila skupen temelj za na-
daljnji razvoj regije (Igor Bavčar, Istrabenz Koper). 

Menim, da je (ustanovitev univerze, op. av.) za to regijo in za vso Slovenijo 
daljnosežnega pomena, že kar primerljivega tistemu, ki ga je imela ustanovitev 
naše Luke. Zavedamo se, da je kadrovski potencial, ki bo rastel skozi našo uni-
verzo, pogoj in garant za prihodnost Luke Koper (Bruno Korelič, Luka Koper). 

Prepričan sem, da je usmeritev Univerze v povezavo z gospodarstvom ne samo 
pravilna, temveč nujna, saj se v gospodarstvu potrjuje kakovost visokošolskih stro-
kovnih programov (Dušan Novak, Adriatic). 

Začetek delovanja Univerze na Primorskem je zgodovinski dogodek za državo 
in zlasti za Primorsko, je najprimernejša predhodnica naši priključitvi Evropski 
uniji, saj je lahko le družba znanja prava pot k uspešnemu gospodarstvu in bla-
gostanju ljudi (Barbara Verdnik, Primorske novice). 

Podobne misli so izrazili tudi vodilni predstavniki podjetij Emone Obale, 
Tomosa, Intereurope, Casinoja Portorož.260

V članku z naslovom Skupnosti, kjer je doma znanje, so srečne so svoje zado-
voljstvo izrazili župani – podporniki, sponzorji in pionirji univerze. 

Breda Pečan, izolska županja, je pozdravila usmeritev univerze v okolje: 
Koraki, ki jih univerza zdaj dela – ustanavlja svet zaupnikov, predstavnikov 
gospo darstva, lokalnih skupnosti in javnih institucij – kažejo, da namerava in-
stitucionalizirati sodelovanje. To se bo sukalo okrog tega, da bo univerza svojo 
intelektualno moč prenašala v okolje, katerega del je izolska občina. 

Župan Boris Popovič je povedal: 
Ni naključje, da si je vodstvo občine aktivno prizadevalo za ustanovitev univer-

ze s sedežem v Kopru. Univerza se pojavlja v kar nekaj programih Mestne občine 
Koper. Najdemo jo v programih revitalizacije mestnega jedra, v umeščanju novih 
dopolnilnih dejavnosti v mesto, ne nazadnje univerzo prepoznamo v mladem duhu, 
ki je že zavel. 

Piranska županja Vojka Štular je razmišljala: 
Ponosna sem, da smo pri ustvarjanju pogojev za ustanovitev Univerze na Pri-

morskem pomembno vlogo odigrale tudi primorske občine. S svojimi sredstvi smo 
zgladile marsikatero trdovratno oviro, s svojo aktivno politično podporo omehčale 
tudi najbolj okrnele nasprotnike akademskemu osamosvajanju Primorske. Ker smo 
morali Primorci pred tako odgovorno nalogo največje ovire premagati kar v sebi, 
ocenjujem, da nam je univerza dala prvo lekcijo že kar s svojim rojstvom.

 
260 Z roko v roki za znanje, Posebna priloga Primorskih novic. 14. 10. 2003, str. 22–25.

Na Lastno Pot
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Sežanski župan Miroslav Klun je poleg pomena znanja v primorskem pros-
toru univerzo videl tudi kot zaščitnico narodnostne identitete: Pomembno vlo-
go bo Univerza na Primorskem morala odigrati v pogojih, ko meja ne bo več, pri 
ohranjanju kulturne dediščine in slovenske jezika.261 

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (šoup), ki je bila usta-
nov  ljena 12. marca 2003, je še vedno čakala na pravno umestitev v sistem 
organiziranosti študentov v slovenskem prostoru, vendar ni nič manj dejavno 
stopala novim študentskim izzivom naproti in organizirala vrsto dejavnosti. 
Že tradicionalna Čista desetka, športno tekmovanje v več športih primor-
skih univerz in visokošolskih zavodov, je utrdila svoje mesto med mladimi 
Primorci. V pričakovanju državnih sredstev je uspešno delovala s pomočjo 
sponzorskih sredstev. Svoje dejavnosti in načrte sta v prilogi predstavila Patrik 
Peroša, vršilec dolžnosti direktorja, in Sebastjan Kokl, vodja študentske upra-
ve. V nadaljevanju priloge so bili poleg vseh študentskih dejavnosti tudi prvi 
napotki, kako biti študent na novi univerzi. 

Po predstavitvi dejavnosti članic univerze priloga predstavlja uveljavljene 
profesorje in raziskovalce, zaposlene na univerzi: Ceneta Bavca, Janeza Bogata-
ja, Milana Bufona, Darka Darovca, Antona Gosarja, Borisa Kryštufka, Normo 
Suzano Mankoč Borštnik, Dragana Marušiča, Jožeta Pirjevca, Rada Pišota, Bo-
ruta Štruklja, Nado Trunk Širca in Egona Žižmonda.262

Na slovesni inavguraciji rektorja univerze 21. novembra je Lucija Čok, 
prva rektorica v zgodovini slovenskih univerz, ob prevzemu rektorskih in-
signij med drugim povedala: 

V letu dni se je Univerza na Primorskem ustrezno opremila za skupno pot slo-
venskih univerz v prenovo visokega šolstva. S svojimi programi, raziskovalnim de-
lom, odzivnostjo in odmevnostjo je v tako kratkem času prinesla v prostor zahodne 
Slovenije novo vrednost. Okolje, v katerem deluje, država in visokošolska mreža 
so jo sprejeli. Študentje, učitelji, raziskovalci in sodelavci univerze sprejemamo 
odgovornost za njen razvoj in obvezo za kakovost njenega delovanja. 

Z odličnostjo našega dela bo mlada slovenska univerza postala dobra uni-
verza. Vgradila bo skrb za kakovostni študij v mehanizme svojega delovanja. 
Izzivi 21. stoletja evropskim univerzam pa so za mlado hišo znanja, ki gradi 
svojo akademsko kulturo na novo, dodaten vzgon pri uveljavljanju njenih 
prednosti.

Prvo študijsko leto je bilo leto izzivov, pričakovanj in ustvarjalnega zago-
na. Teh vznemirljivih stanj učiteljev, raziskovalcev, strokovnih delavcev in 

261 Skupnosti, kjer je doma znanje, so srečne.  
Posebna priloga Primorskih novic. 14. 10. 2003, str. 26–27.
262 Znanstveni cvet up. Posebna priloga Primorskih novic. 14. 10. 2003, str. 42–45.
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študentov univerze verjetno ni prineslo nobeno od naslednjih študijskih let. 
To so bili časi, ko se je vse zdelo mogoče, ko so se z neponovljivo voljo vsakega 
posameznika in akademske skupnosti v celoti gradili temelji za podlago na-
daljnjega obstoja univerze. Te so pred njimi utrdili mnogi predhodniki skozi 
čas in z mnogimi dejanji. Njim je akademska skupnost dolžna spoštovanje in 
obvezo, da bo odgovorno uresničevala poslanstvo, ki so ji ga zaupali. 

slika 26:  
Po protokolu … 
(Rado Pišot, Lucija 
Čok – z insignija-
mi, ki jih je univer-
zi podaril obliko-
valec Oskar Kogoj, 
Cveta Razdevšek 
Pučko, pef ul, in 
Bojan Borštner,  
pef um).

Na Lastno Pot
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Pričevanja ustanoviteljev

Poskus avtorice, ki je osem let po ustanovitvi Univerze na Primorskem 
na osnovi dokumentov in lastnega sodelovanja ter skozi oči opazoval-

cev in dejavnikov ustanavljanja univerze s strukturiranim vprašalnikom pre-
verjala, kaj jim Univerza na Primorskem pomeni, je osebno interpretacijo 
dogajanja in dejstev naredil bolj objektivno. Za primerjavo med načrtova-
nim in doseženim je priporočeno, če ne celo nujno, vsaj v okvirnih obrisih 
poznati razvojni strateški program 2004–2008, ki si ga je up postavila leto 
dni po ustanovitvi.263 Odgovori na vprašanja, ki vrednotijo dosežke univer-
ze prvih osem let delovanja, predvsem frekvenca trditev, mnenj in stališč, 
nam deloma dajejo prvi odgovor na vprašanje, v kolikšni meri je up sledila 
viziji poslanstva in ciljem tega prvega strateškega dokumenta. 

V pismu, ki ga je Ciril Zlobec poslal namesto svojih pričevanj v vprašalniku, 
je uvodoma zapisal: Čeprav je v manj kot v desetletju (univerza, op. av.) prehodila 
morda najtežji del svoje poti, je prav gotovo še zmerom v obdobju zorenja, še zmerom 
občutljiva – mlada krošnja v vetru v spremenljivi pokrajini slovenskega univerzitet-
nega zemljevida. Hkrati pa je teh nekaj let njenega zgodnjega otroštva, če to obdobje z 
vso spoštljivostjo tako imenujem, že dovolj dolga doba, da se njeni začetki, še zlasti pa 
dovolj zapletene in ne zmerom enoznačne priprave na njeno ustanovitev, vse bolj pre-
vešajo v vse manj zanesljiv spomin, ki ga vse pogosteje moramo preverjati z ustrezno 
dokumentacijo v roki ali vsaj s primerjalnim soočanjem različnih pričevanj o istem. 
V obeh primerih pa se lahko opremo le na okostje golih hotenj, dogodkov in dogajanj 
brez naše emotivne (so)udeležbe pri njih (Zlobec, 2011: 1).264

263 Razvojni program Univerze na Primorskem 2004–2008 v prilogi.
264 Zlobec, Ciril: Beseda, dve iz arhivskega spomina, 13. 3. 2011. Osebna korespondenca avtorice. 
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Kot v zgornjem citatu pravi Zlobec, mora raziskovalec svojo soudeležbo v 
dogajanjih preverjati z ustreznimi podatki verodostojnih dokazil in tako bolj 
objektivno prikazati obdobje ustanavljanja. Mnogi dokumenti, citirani v tem 
delu, prav gotovo niso vsi, ki so nastali od prvih začetkov do ustanovitve uni-
verze leta 2003, bodisi kot zasnova nekega dokumenta ali kot preverljiv prikaz 
dogajanja. Da bi soudeležbo mnogih pobudnikov in pobudnic ustanavljanja 
univerze lahko prikazala kar se da natančno, sem 27. julija 2010 razposlala vabi-
la k sodelovanju pri nastajanju vsebine monografije o ustanavljanju univerze na 
101 naslov. K vabilu sem priložila vprašalnik z naslovom: Ustanovitev univerze 
na Primorskem v času in prostoru. Pričevanja in dejstva, mnenja in stališča dejav-
nikov njene ustanovitve v letih 1962–2003. Strukturiran vprašalnik ima 11 vpra-
šanj pretežno odprtega tipa in 5 vprašanj zaprtega tipa z izborom več možnosti. 
Razdeljen je na dva dela: del A, to je prvih 5 vprašanj, je namenjen predstavitvi 
vzorca (sestavo, prerez izobrazbene anketiranih, strokovne in delovne ravni in 
področje njihovega sodelovanja in vplivanja na ustanavljanje up); del B, to je 
11 vprašanj, je namenjen mnenjem in stališčem anketirancev in anketirank o 
procesu, dejavnikih in rezultatih samega ustanavljanja. Vprašalnik je med pri-
logami te monografije. 

Prve odgovore sem prejela 15. 8. 2010. Aldo Černigoj in Tomaž Bizajl sta mi 
poleg izpolnjenega vprašalnika poslala tudi daljši zapis o pobudah za ustanovitev 
univerze, ki sta jih spremljala ali vodila. Ciril Zlobec mi je napisal razmišljanje 
v obliki pisma, Avgust Lešnik in Milan Bufon sta poslala daljši zapis namesto 
odgovorov v vprašalniku. Štirje povabljeni k sodelovanju so odgovarjanje na 
vpra šalnik odklonili z obrazložitvijo, da niso bistveno prispevali k ustanovitvi 
univerze, en povabljeni je preminil. Štirje povabljeni so predlagali sodelovanje 
pri nastajanju monografije s samostojnimi poglavji. Zahvalila sem se jim za na-
mero, vendar monografija ni bila zamišljena kot zbornik. To obliko se še vedno 
lahko izbere za natančnejšo in s posameznimi poudarki podkrepljeno priče-
vanje. 42 zaprošenim sem bodisi poslala ponovno vabilo z vprašalnikom 28. 
januarja 2011 in 26. julija 2011 bodisi sem jih osebno poklicala in jih povabila 
k sodelovanju. Kljub temu se niso odzvali na vabilo. Nekaj primerov (8) mi je 
pošta vrnila zaradi napačnega naslova, novega pa mi ni uspelo dobiti. Na vabilo 
se je odzvalo 48 od skupno 101 zaprošenega za sodelovanje, torej 48,5 odstotka 
od izbranega vzorca. Zbirnik in analiza podatkov zajema vrnjene in izpolnjene 
vprašalnike 37 anketiranih (37,4 odstotka), obdelava nekaterih vprašanj pa je 
razširjena tudi z odlomki vsebin iz petih obsežnejših zapisov. Obdobje zbiranja 
podatkov sega v čas med 27. 7. 2010 in 15. 8. 2011. 
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Analiza podatkov vprašalnika Pričevanja in dejstva, mnenja in 
stališča dejavnikov njene ustanovitve v letih 1965–2003

A Podatki o anketirancu/anketiranki

1. Vzorec

Vsi anketiranci in anketiranke so se identificirali z imenom in priimkom, 
čeprav sem ponudila tudi možnost izbire gesla. Z dovoljenjem poimenovanih 
je seznam imen v prilogi. 

a) Spol: 27 – moški, 10 – ženski, skupaj 37 anketiranih z vprašalnikom
b) Izobrazba: 1 – srednješolska, 36 – visoka 
c) Znanstveni naslov anketirancev: 14 – doktorat znanosti, 3 – znanstveni 

magisterij. Strokovna in znanstvena področja: 

humanistika 
in umetnost

družboslovje 
in pravo

naravo-
slovje

tehnika medicina edukacijske 
vede

brez  
odgovora

10 12 5 1 3 2 4

Lokalna razpršenost anketiranih: Južna Primorska – 24, Severna Primorska – 5, osrednja regija 

(Ljubljana) in Štajerska – 8.

 
2. Obdobje vključevanja v prizadevanja za ustanovitev in delovanje 

univerze (od začetkov do ustanovitve): 

Začetek sodelovanja sem omejila na leto 1965. Najdaljše obdobje sodelo-
vanja (30 let) z začetkom 1972 ima en anketirani, sledi mu eden s 25 leti z 
začetkom leta 1965, eden z 22 leti z začetkom leta 1981, eden z 20 leti z začet-
kom leta 1974 ter eden s 17 leti z začetkom leta 1967. Trije (3) anketirani so 
v različnih obdobjih sodelovali 14 let, trije (3) pa 13 let, eden (1) 12 let, eden 
(1) 11 let, dva (2) 10 let, štirje (4) 9 let, trije (3) 8 let, eden (1) 7 let, dva (2) 6 
let, dva (2) 5 let, dva (2) 4 leta, pet (5) 3 leta ter trije (3) 2 leti. 37 anketiranih 
je pri ustanavljanju up delovalo povprečno celo desetletje, natančneje 9,6 let. 
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leto 1965 1967 1972 1973 1974 1977 1981 1985 1986 1989 1990
1            

2        

3          

4        

5        

6    

7      

8     

9    

10    

11   

12   

13  

14  

15  

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37            

Sk.

let 1 2 4 4 5 6 7 8 8 9 12

tabela 3: Diagram  
anketirancev, vklju-
čenih v proces  
ustanavljanja up,  
po posameznih letih.
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Zadnji dve obdobji (1990–1995 in 1996–2002) kažeta, kako so se pobud-
niki in sodelavci izmenjevali, čeprav je velika skupina vztrajno nadaljevala  
z delom. Prvi pionirji pa so v letu 2003 omagali. 

3. Način in razlog vključevanja: vzgib, pobuda, strokovni interes  
sodelovanja pri ustanavljanju up?

Kar 11 anketirancev in anketirank je izjavilo, da je bil njihov glavni vzgib k 
sodelovanju želja po pridobivanju novega znanja v primorskem prostoru s po-
udarkom na razvoju gospodarstva. Vse bolj se je utrjevala zgodovinska želja, 
da bi Primorska dobila univerzo (8 odgovorov). S tem bi se regija vključevala v 
razvojne programe in strategije države Slovenije (8 odgovorov). Civilna druž-
ba se je vključevala s spodbudami in javno podporo, s tem pa je mnoge pri-
tegnila k sodelovanju tudi v formalizirani obliki (dejavnosti Zgodovinskega 
društva za južno Primorsko, Akademskega društva za Univerzo zahodne Slo-
venije, 7 odgovorov). Posamezniki so dejavno sodelovali pri pripravi podlag 
in pri ustanavljanju kasnejših članic univerze: Znanstveno-raziskovalnega sre-
dišča Koper, Visoke šole za turizem – Turistica, Visoke šole za management, 
Fakultete za humanistične študije, Visoke zdravstvene šole, enote Pedagoške 
fakultete v Ljubljani – ali so organizirali poletne šole slovenskega jezika in ma-
nagementa (7 odgovorov). Poleg tega so mnogi videli priložnost za nadgradn-
jo visokih šol v sklopu nove univerze (6 odgovorov). Spodbude, da se univerza 
ustanovi, so povezale akademsko sfero z gospodarstvom in slednje spodbudile 
k sodelovanju (5 odgovorov). Potrebo po oblikovanju znanstvenega jedra v 
primorskem prostoru kot osnove za študijske programe so zaznali posamezni 
raziskovalci, pot jim je odpirala znanstvena Založba Annales (4 odgovori). 

Posamezniki so bili dejavno vključeni v razvojne programe, ki jih je za 
ustanovitev univerze zasnovala Skupnost obalnih občin (3 odgovori), in v ob-
činske odbore za družbene dejavnosti (2 odgovora), kasneje tudi v Ministrs-
tvo za šolstvo, znanost in šport z oblikovanjem posebne delovne skupine (2 
odgovora), nekateri so delovali kot poslanci v državnem zboru (3 odgovori). 
Poleg višje ravni izobrazbe in kulture na Primorskem pa je delovanje univerze 
pomenilo tudi odpiranje novih možnosti in poti v Evropo in širši svetovni 
prostor (po 1 odgovor).

Vizija, ki je nastajala na začetku, je predvidevala eno univerzo za ves pri-
morski prostor, zato je zanimivo razmišljanje Klemena Miklaviča, predstavni-
ka  mlajše generacije, študenta z Goriškega: 

Kot študentski aktivist sem v razgovoru s kolegi prepoznal vlogo univerze za 
uravnovešen razvoj regije in mesta Nova Gorica. Hkrati smo v novi javni univerzi 
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videli priložnost za vzpostavitev integrirane in mednarodno privlačne ustanove, v 
nasprotju z razbitima in okostenelima ul in um (Miklavič, 2010).265 

Ali pa zapis Otona Lahajnarja, ob ustanavljanju predstavnika mlajše gene-
racije iz Vipavske doline, dejavnega v Akademskem društvu za Univerzo za-
hodne Slovenije: 

Kot absolvent na ljubljanski univerzi sem z odobravanjem sprejel predstavlje-
no mi idejo o ustanovitvi tretje slovenske univerze s sedežem na Primorskem. Pro-
ces krepitve dveh centrov, predvsem Ljubljane, pa tudi Maribora, je bil občuten. 
Bolj kot se neko lokalno okolje intelektualno krepi, več zaposlitvenih možnosti 
ponuja in več prebivalcev se naseli v njem. To pa so procesi, ki so za državo zelo 
pomembni, da se dogajajo tudi na obmejnih območjih (Lahajnar, 2011).266

Nič manj ni vizija nove univerze privlačila visokošolskih učiteljev in raziskova l cev:
Želel sem, da bi se v Sloveniji ustanovila nova univerza, ki bi bila nekoliko 

drugačna, kot sta bili ljubljanska in mariborska, in bi se zgledovala prej po 
skandinavskih in delno anglosaških vzorcih, vendar še vedno v okviru zakon skih 
možnosti (Bavec, 2010).267

Gospodarstvo je potrebovalo predvsem izobražence posameznih strokov-
nih področij:

Bil sem med prvimi diplomiranimi ekonomisti na Obali, ki so se zaposlili v 
gospodarstvu. V Luki sem neposredno lahko ugotovil pomanjkljivosti v izobraževal-
ni strukturi zaposlenih. Kdor je pridobil diplomo, je najpogosteje študiral na Reki 
ali v Zagrebu. Diplomanti, ki so zaključili študij v Ljubljani, se na Obalo niso 
vračali. V Luki Koper smo podpirali študij posameznikov, dodeljevali štipendije za 
različne smeri študija, tudi v tujini (Amsterdam, zda – logistični podiplomski štu-
dij), vključevali mlade raziskovalce na poti do doktorata (Korelič, 2010).268

4. Področje vplivanja in delovanja anketirancev v obdobju ustanavljanja up 

Načrtovani vzorec anketirancev in anketirank je uravnovešeno predstavljal 
posamezna področja njihovega delovanja in vplivanja. V dejanskem vzorcu 
prevladujeta področji izobraževanja in posameznih strok (skupaj 31), posa-
meznik se je namreč lahko izrekel za več kot eno področje. Opazna področja 

265 Miklavič, Klemen: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru.  
Strukturirani vprašalnik, 25. 8. 2010.
266 Lahajnar, Oton: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik, 
13. 2. 2011.
267 Bavec, Cene: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik,  
11. 8. 2010.
268 Korelič, Bruno: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik, 
9. 9. 2010.
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vplivanja so tudi politika (11), civilna družba (8) in lokalna skupnost (7).  
K sodelovanju je bilo težko pridobiti vodstvene v gospodarstvu (3).

5. Neposredno delovno področje anketirancev in anketirank  
v času ustanavljanja up (položaj in doba delovanja): 

tabela 4: 
Področja 
delovanja 
anketiranih. 

izobraževanje

stroka

politika

civilna družba

gospodarstvo

lokalna  
skupnost

kultura

drugo

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

 
Visokošolsko 
izobraževanje

Vsak anketirani je zapisal več zadolžitev, ki jih je opravljal v 
obdobju ustanavljanja up. Neposredno vključenih v študijski 
proces na drugih univerzah ali v samostojnih visokošolskih za-
vodih je bilo devet (9). Med njimi je bilo kar sedem (7) članov 
kasneje konstituiranega začasnega senata, trije (3) med njimi pa 
so bili člani prvega upravnega odbora up. V času ustanavljanja 
jih je bilo šest (6) udeleženih v vodstvu visokošolskega zavoda, 
njegove enote (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Enota 
Koper), njegovega oddelka ali poletne šole. Štirje (4) so bili 
dekani ali dekanje že delujočega samostojnega visokošolskega 
zavoda, dva (2) sta bila člana njegovega senata. Trije (3) so bili 
že pred tem tudi vršilci dolžnosti na novo konstituiranega viso-
košolskega zavoda. Opravljali so strateške naloge na področju 
visokega šolstva kot člani Sveta za visoko šolstvo (2) ali mu 
predsedovali (1) ali so sodelovali tudi v drugih državnih telesih 
(Strateški svet za visokošolsko izobraževanje). Eden (1) je bil 
član senata Univerze v Ljubljani.

Lahko presodimo, da so s tem vprašalnikom svoja mnenja ali 
stališča do ustanavljanja up oblikovali strokovnjaki visokošol-
skega izobraževanja. 
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Znanost Poleg dveh (2) direktorjev javnega raziskovalnega zavoda sta med 
anketiranimi tudi dva (2) znanstvena svetnika, sedem (7) razisko-
valcev, vodij projektov in ekspertiz o visokošolskem izobraževan-
ju, ter trije (3) strokovnjaki znanstvenega založništva. Šest (6) jih 
je bilo s sklepom vlade imenovanih v prvo ali drugo ekspertno 
skupino za pripravo elaborata o ustanovitvi up.

Politika Na državni ravni so anketiranci zasedali pomembna mesta: 
vodenje ministrstva v vladi Janeza Drnovška (2), pred osamo-
svojitvijo pa tudi vodenje komiteja za šolstvo rs (2). Predsedo-
vali so Odboru za šolstvo, znanost, kulturo in šport v državnem 
zboru ali bili v njem poslanci (4). Ena (1) je bil državna sekre-
tarka, trije (3) so predsedovali strokovnim svetom na področju 
šolstva ali bili še pred tem delegati v Zboru občin rs.

Na lokalni ravni so bili trije (3) anketiranci in anketiranke žu-
pani ali županje ali podžupani, trije (3) predsedniki občinskih 
komisij za družbene dejavnosti, trije (3) pa tudi člani različnih 
strokovnih komisij s področja šolstva. Dva (2) sta vodila izvršni 
svet (soo in mok). 

Dva (2) sta dejavno sodelovala pri oblikovanju politične klime 
v prid univerzi v strankah (predsedovanje odboru za šolstvo 
lds, priprava programa lds).

Gospodarstvo Med anketiranci so bili trije (3) predstavniki gospodarstva: di-
rektor uprave gospodarske družbe, predsednik gzs in predsed-
nik Območne gz Koper. 

Kultura Trije (3) anketiranci ali anketiranke so v času ustanavljanja up 
delovali na področju umetnosti, publicistike, novinarstva in 
promocije informacij in spodbud v revijah ali po radiu.

Civilna družba

Pet anketirancev in anketirank je bilo članov študentskega klu-
ba ali v vodstvu kulturnega društva. Dva (2) sta dejavno obli-
kovala in koordinirala delo Akademskega društva za Univerzo 
zahodne Slovenije.

Pričevanja Ustanoviteljev
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B Pričevanja, mnenja in stališča

6. Temeljne ugotovitve in potrjena stališča do potreb po utrjevanju 
visokega šolstva na Primorskem, ki so tedaj spodbudili delovanje v 
prid ustanovitvi up 

Kar dvanajst (12) anketirancev in anketirank je prepričanih, da je nova uni-
verza lahko gonilo napredka Primorske in države, obenem pa ponuja dodatne 
razvojne možnosti na področju visokega šolstva. Univerza pomeni dvig znanosti, 
kulture, medkulturnega dialoga in nacionalne identitete v obmejnem prostoru 
(8). Novi študijski programi za potrebe gospodarstva bodo ponudili nove stro-
kovnjake (8). V strateško pomembnem obmejnem prostoru bo nova univerza 
ne le dohitela osrednjo in severno Slovenijo, ki že imata univerzo, temveč bo 
primorsko regijo naredila bolj konkurenčno pri sodelovanju s sosedo Italijo (7). 

Novi strateški dokumenti Slovenije po osamosvojitvi poudarjajo policen-
trični razvoj države (6), ki bo z novim razvojnim jedrom prekinil zaostajanje 
Primorske v kulturnem in družbenem razvoju (6).

Univerza v primorskem prostoru bo omogočila dostop do izobrazbe večje-
mu krogu mladih (6), z izobraževanjem za potrebe okolja pa se bosta dvignila 
intelektualni potencial regije in kakovost struktur regionalnega odločanja (6). 

Usmeritev za postavitev up naj bi bilo ustanavljanje sodobne univerze, ki 
se razlikuje od domačih, po zgledu zahodne Evrope, še posebej Skandinavskih 
dežel in Združenih držav (6). Kritična masa študentov je že dosežena, potrebno 
je povečati mobilnost študentov in učiteljev (3). Postavljeno je znanstveno jedro 
okoli Založbe Annales (3), pridobljena je tudi podpora javnih raziskovalnih za-
vodov (ish, zrc sazu, ziff). V spodbudo je podpora nekaterih bivših rektorjev 
in tedanjega rektorja ter profesorjev Univerze v Ljubljani (3). Model, ki se po-
nuja, je združevanje zasebnih visokošolskih zavodov, ki so s svojim delovanjem 
po letu 2000 v akademskih zborih združili intelektualni kapital (3).

Skoraj stoletje se je znova in znova rojevala vizija o primorski univerzi, od-
vijali so se razgovori in spodbude brez vsake materialne osnove. V sedemdese-
tih se je visoko šolstvo razmahnilo (Kavčičev policentrizem). Leta 1975 je bila 
ustanovljena Univerza v Mariboru, Pedagoška akademija v Ljubljani je odprla 
svoje enote v Novi Gorici, v Novem mestu (1972) in v Kopru (1975). Med 
posameznimi obdobji pa so tudi faze stagnacije, v katerih se pobude umirijo. 
Miro Kocjan, publicist, nekdanji župan in častni občan mok, je razmišljal v 
zgodovinski perspektivi: 

Veliko je bilo pogovorov, v katerih se je izpostavljala potreba po intelektual-
nem jedru na Primorskem. V pogovorih s tržaškim županom Spaccinijem se je 
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omenjalo tudi princa Konrada zu Hohenlohe-Schillingsfürsta, ki so mu pravili 
tudi rdeči princ.269 V času Avstro-Ogrske monarhije je podpiral slovensko zamej-
sko prebivalstvo. Slovence je omenjal kot znane obrtnike in ribiče. Po njegovem 
mnenju je bilo potrebno slovensko prebivalstvo Trsta izobraziti. Razgovori na to 
temo so bili pogosti tudi s Petrom Martincem,270 ki je podpiral razvoj humanistič-
ne misli in želel storiti čim več za izobraževanje primorskega človeka. Tudi Stane-
tu Kavčiču271 smo omenili možnost postavitve visokošolskega središča v Kopru ali 
Novi Gorici. Glede na zgodovinska dejstva se mu je zdelo dobro, da bi imela tudi 
Primorska univerzo (Kocjan, 2010).272

Bolj daljnoviden in kritičen je v svojem razmišljanju pesnik Ciril Zlobec:
Proti sleherni politiki, ki z visokostnim pogledom iz “centra” ne vidi v geograf-

skem in eksistencialnem obrobju slovenstva skupne in svoje lastne usode, sem sredi 
osemdesetih let že skoraj kot memento (čeprav samo pisateljski) zapisal: … Naš 
geopolitični položaj je očitno tak, da v modernem svetu moramo, če se hočemo 
ohraniti kot narod, živeti odprto in hkrati stisnjeno v sebi, kajti za nas sta enako 
smrtni tako zakrnelost kot razpršenost. Biti moramo odprto jedro (Zlobec, 
1986, v Zlobec, 2011).273

Zelo strnjeno, vendar stvarno, je razmišljal tudi Bruno Korelič, tedaj pred-
sednik uprave Luke Koper:

Gospodarstvo je moralo, in tudi je začutilo, da mora podpreti prizadevanja, da 
mladi delujejo za svojo regijo. Simbioza med strokovnjaki, tako v univerzitetni kot 
gospodarski sferi, je bila nujna. Ni bilo težko podpreti nastajanja univerze, saj je 
bilo gospodarstvo kadrovsko podhranjeno. Vračali so se prvi ekonomisti in to je bilo 
gospodarstvu v prid. Vendar je bilo na Obali premalo strokovne in politične podpore 
projektu. Ostale regije so imele politike v Vladi ali ministrstvih, Istrani smo bili ved-
no zadržani in manj aktivni v političnih vodah, Primorci so ostajali doma. Štajerci 
so bili bolj energični in so dobili univerzo veliko prej (Korelič, 2010).274

Iskanje rdeče niti, združevanje pobud v skupna dejanja je bilo skoraj ne mo  -
goče. Cene Bavec, tedaj dekan Visoke šole za management, opazuje raz  hajanja:

 

269 Hohenlohe-Schillingsfürst, Konrad, http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.h/h780412.htm (4. 1. 2013).
270 Martinc, Peter: pedagog in strateg šolstva na Obali po drugi svetovni vojni,  
enciklopedični humanist in dolgoletni ravnatelj gimnazije v Kopru.
271 Kavčič, Stane: predsednik slovenskega izvršnega sveta oziroma slovenske republiške vlade 1967–1972.
272 Kocjan, Miro: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru.  
Vodeni avtorizirani intervju, 14. 12. 2010.
273 Zlobec, Ciril (1986): Slovenska samobitnost in pisatelj. Založništvo tržaškega tiska. Trst, v Zlobec, 
Ciril (13. 3. 2011), osebna korespondenca avtorice.
274 Korelič, Bruno: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. 
Strukturirani vprašalnik, 9. 9. 2010.
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O formalnih stališčih je težko govoriti, prej o vrsti nasprotujočih si idej. Na eni 
strani so bili posamezniki, ki so verjeli, da je bodočnost slovenskega visokošolskega 
prostora v večjem številu manjših in neodvisnih ali celo zasebnih visokošolskih 
zavodov. Osebno sem se nagibal k drugi skupini, ki je zagovarjala stališče, da 
mora imeti visokošolski zavod dovolj veliko število učiteljev in raziskovalcev, to pa 
je možno samo ob določeni koncentraciji. Univerza pa bi pomenila ravno kon-
centracijo kvalitetnih kadrov in bi zagotavljala potrebno kritično maso (Bavec, 
2010).275 

Dorijan Maršič, tedaj poslanec Državnega zbora, razmišlja o potencialnih 
možnostih združevanja intelektualne moči in dilemah, ki nastajajo ob tem:

Tedaj je Visokošolsko središče v Kopru že zelo intenzivno vzpostavljalo visokošol-
ske ustanove v Slovenski Istri. Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubl-
jani ter Politehnika v Novi Gorici sta bili ustanovi, na katerih se je snovala bodoča 
univerza. Tedaj sem bil kot mnogi na Primorskem prepričan, da so ustvarjeni pogoji 
za vzpostavitev nove univerze v Sloveniji v tem prostoru in da razvoj visokega šolstva 
pomeni največjo razvojno spodbudo za družbeno življenje Primorske. Žal se omen-
jeni ustanovi nista pridružili projektu, vendar smo bili tedaj prepričani, da mlada 
in dinamična univerza lahko prispeva tako k identiteti regije kot h gospodarstvu, 
medkulturni podobi in mednarodni prepoznavnosti krajev Slovenske Istre ter njenih 
intelektualnih potencialov (Maršič, 2010).276

 
7. Podpora ustanovitvi up v času delovanja anketirancev 

Največja popolna podpora je po mnenju anketirancev in anketirank priha-
jala s strani lokalnih skupnosti (21 potrditev intenzivnosti podpore), za njimi 
so se uvrstili predstavniki primorskih intelektualcev (19), na tretjem mestu 
pa je bila podpora civilne družbe (14). Če k popolni pridružimo še delno 
podporo, se vrstni red nekoliko spremeni: na prvem mestu je civilna družba 
(34), sledita ji državna politika in lokalne skupnosti (s po 33 potrditev inten-
zivnosti), na tretjem mestu so predstavniki primorskih intelektualcev (32). Iz 
podatkov lahko sklepamo, da je civilna družba skupaj z intelektualno sfero 
premikala javno mnenje v prid ustanovitvi univerze in z raznimi dejavnost-
mi dokazovala to potrebo državni in lokalni politiki. Ta se je še sramežljivo, 
vendar postopoma z vse večjo pripravljenostjo odzivala na ta pritisk. Pod-
pora vladnih predstavnikov se je vzpostavljala nekoliko počasneje (seštevek 

275 Bavec, Cene: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik,  
11. 8. 2010.
276 Maršič, Dorijan: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik, 
29. 11. 2010.
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popolne in delne podpore je 29), kar je povsem razumljivo. Proces ustanavl-
janja univerze je trajal kar štiri desetletja in samo od ustanovitve samostojne 
Slovenije tekel vzporedno z zamenjavo štirih vlad. 

Najmanj popolne podpore sta pokazali obe javni univerzi (8) in državni 
zbor (7). Za slednjega podatki kažejo, da je bil precej razdeljen, saj je seštevek 
popolne in delne podpore enak seštevku odsotnosti in delne podpore (23). 
Kar se tiče obeh univerz, obstajajo razlike. Podpora Univerze v Mariboru ni 
bila posebno močna, vendar je bila izkazana od samega začetka dejavnosti  
ustanavljanja in je bila prisotna ves čas. Univerza v Ljubljani je v svojem od-
nosu do nastajanja nove javne univerze prešla iz obdobja nasprotovanja do 
obdobja podpore in izkazane stvarne pomoči pri ustanavljanju up. Večja pod-
pora posameznih profesorjev in strokovnjakov s slovenskih univerz in iz tujine 
(seštevek popolne in delne podpore je 28) pa kaže na to, da Primorci pri svojih 
prizadevanjih niso bili osamljeni. 

Anketirani so lahko izbrali več odgovorov.

tabela 5:   
Vrsta podpore  

ustanovitvi up.

Vrsta podpore popolna delna je ni bilo
a) Podpora  

državne politike
7 26 0

b) Podpora  
civilne družbe

14 20 1

c) Podpora in  
pomoč vlade

8 21 3

d) Podpora  
državnega zbora

7 16 7

e) Podpora lokalnih 
skupnosti

21 12 0

f ) Podpora in pomoč 
gospodarstva

13 18 2

g) Podpora in pomoč 
javnih univerz  
v Sloveniji

2 20 8

h) Pomoč intelektualne 
sfere v Sloveniji  
in tujini

5 23 3

i) Pomoč intelektualne 
sfere na Primorskem

19 13 0

Pričevanja Ustanoviteljev
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8. Naloga, zadolžitev, projekt ali vsebina delovanja anketirancev  
in anketirank v procesu ustanavljanja up:

• Formalna zadolžitev na področju politike: 
Politični položaj na ravni države so anketiranci in anketiranke zasedali kot: 

ministrica, zadolžena za visoko šolstvo (1), član Sveta za visokošolsko izo-
bra  ževanje (svi), predsednik komiteja za šolstvo pred osamosvojitvijo, član 
predsedstva v prvem predsedovanju samostojne Slovenije, predsednik parla-
mentarnega odbora in poslanec državnega zbora (5), generalni sekretar vlade, 
državni sekretar, predsednica svš, član Strateškega svi (4), predsedniki odbo-
rov ali delovnih skupin za šolstvo posameznih strank (2).

V lokalni politiki so anketiranci sodelovali kot župani/županje ali podžupa-
ni, predsedniki občinskega ali obalnega sveta (5), bili so člani strokovnih teles za 
ustanovitev univerze (3), predsedovali izvršnim svetom občin (2), imeli so vod-
stveno mesto v gospodarstvu ali vodstveno mesto v družbenih dejavnostih (3). 

• Formalna zadolžitev na strokovni ravni 
Različne naloge in zadolžitve so prevzeli kot v. d. direktorja up, člani Vlad-

ne ekspertne skupine za pripravo elaborata o ustanovitvi up (5), pri katerem je 
sodelovalo več strokovnjakov, bodisi pri oblikovanju prvega statuta up bodisi 
pri urejanju položaja in statusa članic up (10). Posamezniki so bili zadolženi 
za pripravo študijskih programov nove univerze (8), vodili so začasni senat 
univerze ali senat/znanstveni svet bodoče članice (6), sodelovali pri pripravi 
Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (3), znanstveno urednikovali 
ali vodili znanstveno založbo (3), promovirali znanost z organizacijo medna-
rodnih znanstvenih konferenc s področja humanističnih znanosti (3).

Več anketirancev in anketirank je pripravljalo materialne podlage za usta-
novitev univerze na lokalni ravni v iniciativnih skupinah za koordiniranje 
namer in načrtov (5) ali so se dejavno vključevali v proces ustanavljanja ob 
vodenju in upravljanju v gospodarstvu (2). 

Več projektov, ki so spremljali ustanavljanje, smo že omenili. Projekti, štu-
dije, elaborati, ki so jih našteli anketiranci in anketiranke, so navedeni na 
koncu tega poglavja. 

• Neformalno vključevanje in prevzemanje nalog
Živa društvena dejavnost na Obali (Slikarji slovenske Istre, Kulturno 

društvo Peter Martinc, Oljkarji slovenske Istre idr.) ni spregledala nastajan-
ja univerze. Še posebej dinamično je bilo delovanje za ustanovitev univerze 
Akademskega društva za Univerzo zahodne Slovenije v dveh letih njegovega 
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intenzivnega delovanja (4). Posamezniki so podpirali dogajanja in usmeritve 
procesa s spodbudami, promocijo in objavami, z neposrednimi osebnimi stiki 
z odločujočimi dejavniki, širili glas in spodbujali gibanje civilne družbe v prid 
univerzi (7). 

Kljub mnogim požrtvovalnim tvorcem univerze je ta dobivala podlage za 
svojo ustanovitev zelo počasi. Kako težko in obenem zapleteno je bilo v de-
vetdesetih letih postavljati nove visokošolske zavode, kaj šele univerze, lahko 
razberemo iz zapisa Marjana Tkalčiča, glavnega pobudnika in ustanovitelja 
ter kasneje prvega dekana Visoke šole za turizem in hotelirstvo Turistica:

Leta 1990 je nastal prvi elaborat o ustanavljanju šole (Ostan, 1990) in pro-
gram, ki ga je naročil Obalni izvršni svet. Rektor Univerze v Ljubljani, dr. Tišler, 
vodja skupine za oblikovanje višješolskega programa na lastni univerzi, je ponu-
dil sodelovanje. Vendar je pobuda zamrla. Kasneje so na ljubljanski univerzi ta 
program aktivirali. Kot soavtor sem bil povabljen, da vzpostavimo nov višješolski 
program na biotehniki in ekonomiji, po črkah Zakona o usmerjenem izobraže-
vanju. Dr. Zgaga, kot državni sekretar, je že delal na vzpostavitvi višješolskega 
središča na Obali.

V okviru te pobude naj bi se sestali: minister za turizem Paš, predstavniki gz, 
dva predstavnika univerze Ca’ Foscari (med njimi Paolo de Costa). Slednja sta 
prišla s pooblastilom zunanjega ministra Italije, De Michelisa, da se pomaga pri 
vzpostavitvi šole. Ministra Paša ni bilo. Partnerji za Tempus projekt (1994–97): 
Università Ca’ Foscari (it), Université d’ Angers (fr), Free University Brussels 
(b), Netherlands institute of tourism and transport studies (nl). V študijskem letu 
1992/93 je nastal Zakon o ustanovitvi višje šole za gostinstvo v Izoli, Družbeno-
politični zbor (s prvopodpisanim Danijelom Božičem) je zakon potrdil. Mesec dni 
kasneje se pojavi Bled, z istim besedilom. Odbor za visoko šolstvo dz je obravna-
val zadevo, na razgovoru pri predsedniku je bilo dokazano, da je šlo za plagiat. 
Z ministrom Siršetom smo nadaljevali delo na programskih zasnovah, ki so bile 
kasneje sprejete. Jeseni 1994 se pripravlja nov zviš, ki naj bi vseboval tudi visoke 
šole. Začel sem delati na elaboratu za visoko šolo. cirt d. o. o. (konzorcij podjetij) 
je novembra 1994 ustanovil šolo. Januarja 1995 je bil elaborat prvega zasebnega 
visokošolskega zavoda v Sloveniji, tudi prvi visoki strokovni program na sploh 
po novem zakonu, na svš. Prva koncesija vgtš Turistica je bila podeljena jeseni 
1995. Iz sredstev tempus phare smo ne le razvili program, pač pa tudi struktu-
ro, opremo in pogoje izvajanja ter knjižnico. Prvi razpis s koncesijo 1995/96. 
1995/96 smo na klic ministra izročili elaborat kot vzorec za nastanek Visoke šole 
za management (Tkalčič, 2010).277 

277 Tkalčič, Marjan: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik, 
23. 9. 2010.

Pričevanja Ustanoviteljev



167166 167166

Hic Et Nunc Aude

Zanimivo je tudi pričevanje Avgusta Lešnika, enega pobudnikov za usta-
novitev Znanstveno-raziskovalnega središča, o podobnih prizadevanjih: 

Z Aldom Černigojem sva imela v času mojega ravnateljevanja kar nekaj raz-
govorov na dve temi. Prva se je nanašala na organiziranost strojništva na Obali. 
Aldo je vztrajal (v imenu stroškov) na takojšnji pripojitvi dislociranega oddelka 
Fakultete za strojništvo k Visoki pomorski šoli Piran. Še zdaj ne vem za dejanske 
motive. Dokler sem bil ravnatelj, sem lahko ohranjal ravnotežje interesov, po mo-
jem odhodu so stvari šle svojo pot do ukinitve oddelka.

Druga tema je zadevala ne/ustreznost organizacije višješolskega/visokošolskega 
študija na Obali. Moje stališče je bilo, da bi se morali navzven predstav lja ti pred-
vsem sumarno; če se ne motim, je bilo število visokošolskih institucij/dislo ciranih 
enot v tem obdobju najvišje, saj bi bila skupna številka študentov in učiteljev vse-
kakor bolj impresivna/zavezujoča kot ustaljena praksa, navajanja posameznih viso-
košolskih institucij s številom študentk/-ov in učiteljev/sodelavcev. Skozi to strategijo 
sem videl pot k ustanovitvi Obalnega visokošolskega središča, ki naj bi združevalo 
vse visokošolske institucije, nudilo ustrezno podporo in preseglo razdrobljenost/nev-
plivnost, bilo razvojno spodbujevalno in vodilo/usmerjalo načrtno kadrovsko politi-
ko (Lešnik, 2010).278

9. Oblike delovanja, ki so zadrževale ustanavljanje up

Pogum primorskih strokovnjakov in njihove vztrajnost, samozavest in vera 
v znanje, ki ga primorski in širši slovenski prostor premore, mnogi rezultati 
projektnega dela, predvsem pa podiranje stereotipov in starih miselnih vzor-
cev so po mnenju anketiranih spodbujali vključene v ustanavljanje univerze 
pri raznih dejavnostih. Izpostavljanje strateške geografske lege Primorske v 
državnih dokumentih, podpora lokalnih skupnosti, organiziranje posebnih 
delovnih teles in komisij, nastajanje vse večjega števila raziskovalnih skupin in 
visokošolskih zavodov v regiji so bili dejanski rezultati njihovih prizadevanj. 
Nova visokošolska zakonodaja in podpora obeh univerz sta še dodatno odprli 
možnosti za doseganje cilja.

Anketiranci in anketiranke pa so kot ovire k hitrejšemu ustanavljanju up 
navedli naslednje: še vedno premalo podpore centra in splošno mnenje, da sta 
za slovenski prostor dovolj dve univerzi (11); zaradi finančne podhranjenosti 
obeh obstoječih univerz je pred ustanovitvijo potrebno v ta namen zagotoviti 
nova, sveža finančna sredstva (6); v Sloveniji je premalo vrhunskih strokovn-
jakov z mednarodnimi referencami, ki bi lahko zagotavljali kvaliteto treh uni-
verz (3); obstoječi visokošolski zavodi iz ogroženosti ustanavljajo dislocirane 
278 Lešnik, Avgust: Pismo 26. 9. 2010, osebna korespondenca avtorice.
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enote na Primorskem (2); izguba avtonomije samostojnih visokošolskih zavo-
dov, preozka specializacija študijskih programov, strokovne težave pri sno-
vanju študijskih programov in pomanjkanje akademskega kadra, ki bi lahko 
pripravil podlage za moderno univerzo integriranega tipa (po 1 odgovor). 

Ugotavlja se neosveščenost o pomenu univerze na lokalni ravni med poli-
tiki (5), trajajoča odsotnost Primorcev v vladi in neenotnost pobud, ki na-
stajajo v primorskem prostoru, s pobudami slovenske akademske sfere (po 1 
odgovor).

Hude ovire za hitrejše ustanavljanje pa so bili predvsem antagonizmi med 
Koprom in Novo Gorico, ki so onemogočali doseganje kompromisa pri zdru-
ževanju človeškega kapitala in dejavnosti za skupni projekt, ter razpršeni poli-
tični interesi lokalnih skupnosti in spopadi interesnih skupin (5). Močni so 
bili tudi antagonizmi med posamezniki in političnimi strankami (4). Pomor-
ska fakulteta Univerze v Ljubljani, ki je bila povabljena k novi univerzi kot 
eno od programskih težišč, je ostala zunaj up (1 odgovor).

Če natančneje strukturiramo vrsto ovire za hitrejše in bolj uspešno usta-
navljanje up na zunanji (eksogeni) in notranji (endogeni) izvor ovire, lahko 
ugotovimo, da je njuno število precej izenačeno, vendar razlika v frekvenci 
pojava kaže na močnejše ovire zunanjega izvora. 

Anketirani so lahko izbrali več odgovorov.

Pričevanja Ustanoviteljev
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tabela 6: Izvor ovir 
ob ustanavljanju up.

Ovira ali pomanjkljivost Endogena  
(ali notranja)

Eksogena  
(ali zunanja)

Frekvenca 
trditve

a) Splošno javno mnenje o zadostnosti 
visokega šolstva

x 11

b) Pomanjkljivi finančni viri x 6

c) Neosveščeni lokalni politiki x 5

d) Antagonizmi med primorskima  
regijama (mok, ng)

x 3

e) Pomanjkanje vrhunskih strokovnjakov  
in univerzitetnih učiteljev v Sloveniji

x x 3

f ) Antagonizmi med strankami x 2

g) Antagonizmi med posamezniki  
in skupinami

x 2

h) Težave pri nastajanju študijskih  
programov in njihova ozka specializacija

x 2

i) Ustanavljanje dislociranih enot  
obstoječih visokošolskih zavodov

x 2

j) Antagonizmi med primorsko in državno 
ravnjo, med lokalnim in centralnim 

x x 1

k) Odsotnost Primorcev v izvršni oblasti x 1

l) Razhajanje pobud med akademsko  
sfero Primorske in centra

x 1

m) Težnja po ohranjanju avtonomije  
bodočih članic

x 1

n) Odločitev fpp ul, da se ne pridruži up x 1

o) Skupaj frekvenca ovira / število trditev 9/19 7/26
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Splošno stanje tega obdobja je povzela Nadja Plazar, tedaj dekanja Visoke 
šole za zdravstvo Izola:

Če razmišljam nazaj, potem so bili na deklarativni ravni vsi za ustanovitev 
primorske univerze, v resnici pa je pri večini prevladovalo centralistično miš ljen je, 
da je za Slovenijo dovolj, če ima dve univerzi. Menim, da je bila zavo ra  tudi to, da 
je kljub drugačnim dogovorom ostala Fakulteta za pomorstvo in promet v Univerzi 
v Ljubljani in da se v začetku skupnemu projektu ni pri družila Politehnika v Novi 
Gorici (Plazar, 2010).279 

Svoje videnje razhajanj in antagonizmov je predstavil Rado Pišot, član pro-
jektne skupine Univerze na Primorskem, kasneje tudi član 2. vladne ekspertne 
skupine za pripravo elaborata o ustanovitvi up:

Predvsem je bilo velik problem samo ožje okolje, ki po mojem mnenju ni bilo pre-
pričano, da to (pripraviti podlage za ustanovitev up, op. av.) zmoremo, in v strahu 
pred negotovostjo podpora ni bila taka, kot bi morala biti. Tu mislim na številne 
naše kolege iz akademskih vrst, tudi učitelje in takrat še asistente na koprski enoti 
Pedagoške fakultete ul. Podobno je bilo čutiti v nekaterih strukturah lokalne oblasti. 
Predvsem neosveščenost o vlogi in pomenu, ki ju nastanek univerze v tem okolju 
lahko ima, negotovost, morda tudi nezaupanje v naše znanje in kompetentnost, so 
zavirali proces nastajanja. Tudi gospodarstvo, ki je na njemu lasten način pri podpo-
ri sodelovalo, vendar osebno nisem čutil njihovega popolnega zaupanja, partnerske 
podpore, vzajemnega verovanja v naše iniciative (Pišot, 2010).280 

Nekateri visokošolski učitelji Univerze v Ljubljani so razmišljali predvsem 
o kvaliteti novih visokošolskih zavodov. Cveta Razdevšek Pučko, tedaj članica 
senata pef ul in sodelavka korpske enote pef ul, je zapisala:

Mislim pa, da je bila prisotna na eni strani bojazen pred zniževanjem aka-
demske ravni, ki se vedno pojavi ob povečevanju kvantitete visokošolskih institucij 
(tudi še tovrstni spomini na začetke delovanja Univerze v Mariboru) in je delno 
tudi upravičena, posebej še ob poznavanju (tedanjih) omejenih kadrovskih re-
sursov v Sloveniji; na drugi strani pa tudi strah pred konkurenco in (verjetno) 
tudi strah pred izgubo monopolnega položaja Univerze v Ljubljani (Razdevšek 
Pučko, 2010).281 

279 Plazar, Nadja: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik,  
5. 12. 2010.
280 Pišot, Rado: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik,  
21. 9. 2010.
281 Razdevšek Pučko, Cveta: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani 
vprašalnik, 27. 10. 2010.
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10. Najpomembnejši dosežek v procesu ustanavljanja up, v katerem je 
posamezen anketiranec/ anketiranka sodeloval/-a in ki je po njego-
vem/njenem mnenju pripomogel k ustanovitvi up

Anketirani so dali največji pomen svojemu sodelovanju pri ustanovitvi in delo-
vanju visokošolskega središča ali samostojne fakultete (Fakulteta za humanistične 
študije v Kopru) ter visokih strokovnih šol (Visoki šoli za management v Kopru, 
Visoki strokovni šoli za hotelirstvo in turizem – Turistica v Portorožu, Visoki šoli 
za zdravstvo v Izoli), ki so v svojem okviru oblikovali vrsto študijskih programov 
(frekvenca izraženega mnenja 11). V ustanovitvi Znanstveno-raziskovalnega sre-
dišča kot inkubatorja znanstvenih disciplin in v delovanju Založbe Annales so 
prepoznali podlago za razvoj raziskovanja in znanstvenih dosežkov (11). 

Anketirani so pritrdili, da so imeli pomembno vlogo trud za oblikovanje 
domačih strokovnjakov, vključevanje zamejskih raziskovalcev in učiteljev v 
načrt za delovanje univerze ter potrebne strokovne analize in ekspertize, kot 
tudi trajajoči proces in vztrajno delovanje posameznikov na vseh ravneh (5).

V postopkih formaliziranja dejavnosti sta bili pomembni delovanje anke-
tiranih v 2. vladni ekspertni skupini za pripravo elaborata o ustanovitvi up (4) 
in podpora lokalnih oblasti v obvezujočih dokumentih: Pismo o nameri soo, 
Pismo o nameri za ustanovitev up v Lipici s podpisi županov, gospodarstva in 
posameznih primorskih poslancev (3). 

V tedanjem obdobju močno gospodarstvo je podpiralo univerzo (3), na 
proces ustanavljanja je ugodno vplivalo tudi predpristopno obdobje Slovenije 
v eu (2). Vzvod k pospešitvi dogajanja so predstavljali posamezni strateški 
premiki na državni ravni, v katerih so posamezniki sodelovali (4), in sicer: za-
četek prenove slovenskega visokega šolstva po bolonjski reformi (1994), načr-
tovanje sredstev v državnem proračunu tik pred ustanovitvijo (t. i. tretji šolski 
tolar, 2010/11) ter zaključni dejanji – soglasna potrditev akreditacije v svš in 
soglasni sprejem Odloka o ustanovitvi up v državnem zboru 29. 1. 2003. 

Delovanje Akademskega društva za Univerzo zahodne Slovenije (2), posa-
mezne akcije civilne družbe in pritiski medijev in javnosti (2) so pripomogli 
k ugodnemu učinku “valeče se snežene kepe” javnega mnenja v prid ustano-
vitvi up. 

Konkretna podpora občin se je izkazala z dodelitvijo občinskih nepremič-
nin in prostorov univerzi. 

Rado Pišot svoje vključevanje uokviri na ta način:
Primorski strokovnjaki smo se uprli rigidnosti obstoječih univerz. Izkušnje obsto-

ječih univerz, združenih z novimi trendi, ki naj bi pripeljali do drugačne univer-
ze, so bile dragocene. Želeti je bilo, da se posamezniki z ljubljanskimi izkušnjami 



171170 171170

prekalijo v izzivih nove univerze. Pokriti smo želeli nove niše in odpirati nova ra-
ziskovalna polja in študijske programe, ki jih je zahtevala sodobna družba, za kar 
je bilo v stari, sicer izkušeni, vendar za novosti okorni instituciji (ul) malo posluha. 
Tako sem osebno videl izzive na področju kineziologije, ostali kolegi pa na drugih 
področjih, predvsem humanistike in družboslovja (Pišot, 2010).282 

11.  Neposredno dejanje ali stvarno dejstvo, ki je največ  
 doprineslo k ustanovitvi univerze

Na prvo mesto so anketiranci in anketiranke postavili pomen, ki ga je pri 
samem ustanavljanju imelo dejstvo, da je bila v Drnovškovi vladi 2000–2002 
za visoko šolstvo zadolžena Lucija Čok, ministrica iz primorskega okolja (12). 
Delovanje večjega števila izredno motiviranih intelektualcev (8) in še posebej 
2. ekspertne vladne skupine za ustanovitev univerze (6) je v končni fazi zlilo 
dolgoletna prizadevanja in sposobnosti lokalnih delovnih skupin pri obliko-
vanju predlogov in rešitev za ustanovitev univerze (6). Anketiranci v svojih 
odgovorih omenjajo tudi posamezne koordinatorje ali vodje teh skupin (Čer-
nigoj, Bizajl, Krnel Umek, Marušič, Darovec, Kodarin, Božič, Čok, Jakomin 
s sodelavci).283 

Odločujoči so bili tudi podpora primorskih poslancev in usklajeni argu-
menti strokovne in politične javnosti (5) ter podpora (tudi materialna!) župa-
nov primorskih občin in gospodarstva (4). Pot univerzi so v daljšem obdobju 
tlakovali dokumenti in dejanja politike na lokalni ravni (soo v devetdesetih 
letih) in kasneje pomoč države pri ustanavljanju samostojnih visokih strokov-
nih šol (3). Te so s svojo dinamiko oblikovale podlage za nastajanje kritične 
mase visokošolskih učiteljev in študijskih programov (3). 

Svoje opazovanje dogajanja v zvezi z ustanovitvijo up je Andreja Kocjančič, 
tedaj predsednica Sveta za visoko šolstvo, tako ubesedila: 

Enostavno je dozorel čas, ko so bile obstoječe univerze preobremenjene s študen-
ti, ko je bil nacionalni interes po zaščiti slovenskega intelektualnega prostora 
282 Pišot, Rado: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik, 21. 
9. 2010.
283 Černigoj, Aldo: koordinator družbenih dejavnosti na Skupnosti obalnih občin (1973–1977 in 
1984–1992); Bizajl, Tomaž: vodja Komisije za razvoj srednjega in visokega šolstva pri soo (1974); 
Krnel Umek, Duša, in Marušič, Dragan: vodenje Komisije za pripravo gradiv za nadaljnji razvoj 
visokega šolstva (1984); Krnel Umek, Duša, in Darovec, Darko: ustanavljanje Znanstveno-raziskoval-
nega središča (1992–1995); Kodarin, Dino, in Božič, Danijel: ustanavljanje Visokošolskega središča 
Koper (1990–1995); Čok, Lucija: vodenje skupine ekspertov Znanstveno-raziskovalnega središča rs in 
Znanstvenoraziskovalnega centra sazu za pripravo programske, kadrovske in organizacijske osnove za 
ustanovitev fakultete za humanistične študije (1997–1999); Jakomin, Livij: vodja 2. ekspertne vladne 
skupine za ustanovitev univerze, sklep 15. seje Vlade rs, 1. 3. 2001. 
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dovolj močno izražen in ko se je visoko šolstvo na Primorskem razvilo do te mere, 
da je bila ustanovitev univerze možna. Zelo pomembna pa je bila volja, želja in 
družbeno-politična moč posameznih intelektualcev na Primorskem, ki so želeli 
ustanoviti lastno univerzo. Brez individualnih prizadevanj ne bi bilo univerze na 
Primorskem. Tu bi rada izpostavila predvsem tedanjo ministrico in kasnejšo prvo 
rektorico up prof. dr. Lucijo Čok (Kocjančič, 2010).284

Ključne dogodke je strnil tudi gospodarstvenik Bruno Korelič:
Pomembno je bilo, da se je poleg podpore gospodarstva zbralo dovolj strokovnih 

ljudi, da je Primorska dobila svojo ministrico, ki je bila prej direktorica Znan-
stveno-raziskovalnega središča. Regija je pridobivala na moči, pobudo so sprejeli 
župani, nastale so ugodne okoliščine za ustanovitev up. Regija se je ozavestila ob 
nastajanju visokošolskih inštitucij, ob razvoju turizma, ugledu in vplivu Luke 
Koper itd. Koper je postajal tretji razvojni pol Slovenije. Argumentov proti je bilo 
vedno manj (Korelič, 2010).285

Pa še pogled od znotraj:
Menim, da je ekonomski razvoj primorskega gospodarstva dosegel tisto stopnjo, 

ko je bila potrebna nadgradnja tega na družbenem in intelektualnem področju. 
V tem času je nastalo profesionalno gledališče, predvsem pa univerza. Po mojem 
mnenju sta k temu prispevala tudi skorajšnji vstop Slovenije v eu in s tem bri-
sanje mej. S tem so se Slovenci z obeh strani meje bolje povezali in kritična masa 
intelektualne misli se je povečala. Obenem je število zelo izobraženih ljudi na 
Primorskem naraslo, tako tistih zaposlenih izven izobraževalnih in raziskovalnih 
inštitucij, kakor tistih v njihovem okviru. Ob takšnem družbenem dogajanju je 
bil potreben še “katalizator”. Ta nam je bil dan v osebi dr. Lucije Čok, ki je spro-
žila in vodila dogajanja nastanka Univerze na Primorskem (Plazar, 2010).286 

12.  Izpolnjevanje poslanstva Univerze na Primorskem  
 po presoji anketiranih

Po mnenju anketiranih univerza v največji meri izpolnjuje svoje poslanstvo 
v lokalnem in regijskem prostoru (26 popolnoma in 9 delno) ter v obmejnem 
prostoru (18 popolnoma in 13 delno). V državnem prostoru univerza svoje 
poslanstvo izpolnjuje le delno (23 delno in 8 popolnoma). V mednarodnem 
prostoru se bo morala up močneje angažirati, kajti 15 anketiranih meni, da 
284 Kocjančič, Andreja: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani  
vprašalnik, 15. 9. 2010.
285 Korelič, Bruno: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik, 
9. 9. 2010.
286 Plazar, Nadja: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik,  
5. 12. 2010.
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svoje poslanstvo na tem področju izpolnjuje le delno, 9 pa jih je mnenja, da 
ga ne izpolnjuje. 

Anketirani so lahko izbrali več odgovorov. Njihovo mnenje natančneje pri-
kazuje spodnja tabela.

tabela 7:   
Uresničevanja  
poslanstva univerze 
v ožjem in širšem 
okolju.

Popolnoma Delno Ne izpolnjuje

a) V lokalnem  
(občinskem) in  
regijskem prostoru

26 9 1

b) V državi Sloveniji 8 23 1

c) V obmejnem prostoru 18 13 2

d) V mednarodnem 
prostoru 

4 15 9

O poslanstvu univerz Darja Piciga, avtorica strokovnih ekspertiz s področ-
ja visokega šolstva, razmišlja globalno:

V zadnjem desetletju so na globalni ravni čedalje bolj pereči problemi sožitja 
med različnimi kulturami, veroizpovedmi in duhovnimi tradicijami, ki se odra-
žajo tudi v naraščanju terorizma, vojn in drugih krvavih konfliktov. Prepad med 
bogatimi in revnimi se povečuje čedalje hitreje. Svetovna finančna in gospodarska 
kriza je izpostavila slabosti prevladujočega ekonomskega modela. Poleg tega nas je 
zanemarjanje temeljnih načel trajnostnega razvoja pripeljalo do tega, da ni dovolj 
samo delovati v smislu ohranjanja sveta in njegovih bogastev zanamcem, prihodn-
jim generacijam. Podnebne spremembe in z njimi povezane naravne katastrofe, 
zaostrovanje energetske krize, čedalje bolj pereče pomanjkanje vode, siromašenje 
biotske raznovrstnosti – zastrašujoči dogodki in dramatični pozivi nas vse bolj 
opominjajo, da moramo že v tem trenutku na globalni ravni začeti z akcijami, ki 
bodo svet vsaj relativno prijazen ohranile še za sedaj živeče generacije, in ne samo 
ohranile, ampak v marsikaterem pogledu tudi popravile dosedanjo degradacijo. 
Temeljno poslanstvo univerz vključuje vodilno vlogo pri prepoznavanju in anali-
ziranju teh izzivov ter raziskovalnem iskanju odgovorov nanje in usposabljanju 
diplomantov za dejavno soočanje z njimi (Piciga, 2011).287

Ali bo up uspela slediti podobnim usmeritvam? Milan Bufon, znanstveni 
svetnik, prvi raziskovalec Znanstveno-raziskovalnega središča in prvi prorektor 

287 Piciga, Darja: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik,  
7. 2. 2011.
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up za znanstveno-raziskovalno delo, je v svojem elektronskem zapisu, ki mi ga je 
poslal 19. 11. 2010, opredelil šibko sodelovanje univerze na mednarodni ravni: 

Sam ostajam pri mnenju, da sta za malo univerzo, kakršna je up, kakovost 
in mednarodna vpetost raziskovalnega in pedagoškega dela v medsebojnem pre-
pletanju predpogoj za njen nadaljnji obstoj, imam pa občutek, da to po vsej 
verjetnosti niso glavne prioritete njenega vodstva in njenih članic, ki se morajo, 
žal, “spopadati” s sprotnimi problemi “preživetja”, za katere je slovenska zakono-
daja in slovenska centralistična naravnanost tudi eden izmed glavnih “krivcev”.

13.  Dosežki up, s katerimi najbolje izpolnjuje  
 svoje poslanstvo (do tri navedbe)

Največ anketirancev je kot enega od treh dosežkov izbralo nastajanje no-
vega znanja (13), oz. natančneje: odpiranje in oblikovanje znanstvenih pros-
torov v regiji (znanstveni projekti in programi, Založba Annales), približevan-
je posameznih področij (npr. zgodovine) k znanstveni odličnosti, inovativni 
študijski programi (npr. aplikativna kineziologija, biopsihologija, aplikativna 
matematika, sredozemsko kmetijstvo), razvijanje novih znanj na področju 
vsebin kontaktnega prostora (npr. večjezičnost, medkulturnost, prometni to-
kovi, različni vidiki obmejnosti).

Po frekvenci izbora dosežka sledi večanje števila strokovnjakov, predvsem 
doktorjev znanosti, za trg znanja in dela (8), vključevanje večjega števila štu-
dentov iz cele Slovenije v študij, odpiranje znanstvenih prostorov in s tem 
preseganje lokalnosti ter pomlajevanje primorskega prostora (6), kar za an-
ketirane pomeni tudi intelektualno revitalizacijo in pomlajevanje intelek-
tualnega kapitala slovenskega sredozemskega prostora (5).

Sledijo navedbe: oblikovanje novih študijskih programov in ustanavljanje 
novih fakultet (4) ter obenem povezovanje univerze z gospodarstvom in 
lokalno skupnostjo z vzpostavljanjem formalnih oblik sodelovanja, kot je na 
primer Svet zaupnikov (4). Anketirani menijo, da univerza vpliva na rast kul-
turnega okolja Primorske, ki je univerzo sprejela za svojo (3).

Univerza si prizadeva za internacionalizacijo (3), uspešno se vključuje v na-
cionalno univerzitetno mrežo (3), prav tako se uspešno povezuje z univerzami 
v obmejnem prostoru (slovenskimi, italijanskimi in hrvaškimi (3). 

Univerza si prizadeva za povezovanje pedagoškega dela z raziskovalnim, 
tudi s formalnimi povezavami (npr. up fhš in up zrs) (3).

Povečuje se število uveljavljeni profesorjev, ki so matični na up (3).
S svojim delovanjem v visokem šolstvu univerza utrjuje nacionalno 

ident iteto.
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O uresničevanju poslanstva univerz na sploh, še posebej na novi univerzi, 
razmišlja Dušan Nečak, uveljavljeni zgodovinar, redni profesor na Univerzi  
v Ljubljani:

Navkljub vsem mogočim visokošolskim reformam in še posebej kljub “bolonjski 
reformi” ostajam še naprej prepričan, da je univerza najvišja izobraževalna in 
znanstveno-raziskovalna institucija, ki se lahko seveda specializira, toda njeni 
diplomanti morajo odgovarjati kriterijem in zahtevam, ki jih za univerzitetno 
izobraženega človeka postavlja stroka. Še vedno sem prepričan, da bi morala biti 
znanja, denimo, iz moje stroke, zgodovine, ki jih posredujemo študentom, v veliki 
večini enaka na vseh univerzah, kjer je mogoče zgodovino študirati. Specifika po-
samezne univerze je lahko razvidna le v dodatnih znanjih in usmeritvah. Zlasti 
pa univerza ni bila, ni in ne bi smela biti “tovarna” za proizvodnjo “instant” 
diplomantov, za takojšnjo rabo. Brez znanosti in raziskovanja, tudi na ravni 
študentov, po mojem globokem prepričanju ni univerze. Glede na moje vedenje o 
zadevni dejavnosti up za bodočnost nisem zaskrbljen (Nećak, 2010).288 

Stvarno in v objektivu razvoja up razmišlja njen profesor Rado Pišot:
Na up nastaja novo znanje na novih znanstvenih področjih (izobraževanje 

učiteljev za potrebe sodobne družbe, preučevanje sodobnih problemov v naravoslov ju –  
kineziologija, biopsihologija, ekologija; v matematiki in tehniki, humanistiki in 
družboslovju – kulture in jeziki, trajnostni razvoj, turizem, zdravstvo …). 

Pomemben je doprinos na znanstveno-raziskovalnem področju, od katerega pa 
bi moralo predvsem gospodarstvo prevzeti več. Absorpcija znanja in raziskovalnih 
kompetenc, ki jih razvija univerza, je še vedno nizka. Gospodarstvo pa tudi drugi 
uporabniki znanja se ne zavedajo dovolj možnosti, ki jih up ponuja. Prepočasi pa 
nastaja znanje na tehničnem področju. Dejstvo je, da mora seme, ki se prenaša iz 
raziskovalnega polja v znanja, vzkliti in se odražati v nastajanju novih, sodobnih 
študijskih programov. Toda to ni kratkoročni proces (Pišot, 2010).289 

288 Nečak, Dušan: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik, 
7. 11. 2010.
289 Pišot, Rado: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik,  
21. 9. 2010.
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14.  Na poti do uresničevanja strateških ciljev je up  
 najbolj uspešna na področjih:

tabela 8:   
Uresničevanja  
poslanstva univerze  
po področjih  
delovanja.

Področje Popolnoma Delno Ni uspešna

a) Raziskovalnega 
dela in razvoja 
novih tehnologij 

7 19 3

b) Oblikovanju, 
podajanju in 
prenosu novega 
znanja

11 18 1

c) Dejavnosti 
razvoja lokalnega 
okolja 

19 10 1

d) Odmevnih 
dosežkih v 
Sredozemskem 
prostoru in  
jv Evropi

4 18 4

e) Doseganju ma-
terialnih standar-
dov slovenskih 
javnih univerz

3 15 6

f ) Organiziranju 
svojega delovanja 
in vplivanja na 
spremembe

7 19 1

Glede na frekvenco izbora področja so anketiranci sodili, da up najbolj 
uresničuje zastavljene strateške cilje pri dejavnostih razvoja lokalnega okolja 
(19 popolnoma, 10 delno). Na drugem mestu so oblikovanje, podajanje in 
prenos novih znanj (11 popolnoma, 18 delno), tretje mesto si delita kate-
goriji raziskovalno delo in razvoj ter organiziranje delovanja in vplivanja na 
spremembe v okolju (7 poponoma, 19 delno). Vendar so trije (3) anketiranci 
mnenja, da na raziskovalnem področju up ne dosega strateških ciljev, ki si jih 
je zastavila. Anketiranci imajo deljeno mnenje o tem, ali je up po svojih dosež-
kih v sredozemskem prostoru in jv Evropi odmevna (18 delno uspešna, 4 
popolnoma uspešna in 4 neuspešna). up le delno dosega materialne standarde 
slovenskih javnih univerz (16 delno, 6 neuspešna, le 3 uspešna).
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Primerjava odgovorov na 13. vprašanje (Dosežki up, s katerimi ta najbolje 
izpolnjuje svoje poslanstvo) z odgovori na to (14.) vprašanje kaže na delna razha-
janja trditev anketiranih. Izbor dosežkov v 13. vprašanju se ne ujema z izborom 
učinkov/doseganje strateških ciljev v 14. vprašanju. V odgovorih na 13. vpra-
šanje anketirani postavljajo nastajanje novega znanja in odpiranje znan stvenih 
prostorov na prvo mesto, preseganje lokalnosti in revitalizacijo primorskega in-
telektualnega prostora pa na drugo mesto. V 14. vprašanju je razvoj lokalnega 
prostora na prvem, v 13. vprašanju pa na četrtem mestu. Internacionalizacija je 
v obeh primerih ocenjena kot delno dosežena/uspešna. Anketirani v odgovorih 
na 13. vprašanje povezovanja raziskovalnega s pedagoškim delom ne postavljajo 
na vrh svojega izbora, kar je razvidno tudi iz pre soje v 14. vprašanju (19 delno 
uspešna, 3 neuspešna). 

O modelu povezovanja obeh področij na primeru up zrs – up fhš Milan 
Bufon kritično razmišlja:

Glede same “umestitve” zrs v “sistem” up ostajajo tudi še odprta različna vpra-
šanja, ki izhajajo iz situacije, ko je up v bistvu kot nekakšen “konglomerat” zdru-
žila različne predhodno obstoječe enote, ki se niso uspele organsko povezati v neko 
smiselno celoto. V tem kontekstu je ostala v bistvu le na “papirju” naša vizija o 
povezovanju raziskovalnega in pedagoškega dela, kar se lepo vidi že na primeru 
razmerja zrs – fhš, ki bi moral biti v tem pogledu nekakšen “model”, v resnici pa 
smo danes pri tem početju verjetno mnogo bolj oddaljeni od zastavljenega cilja, kot v 
času, ko smo tej fakulteti dali programske vsebine in organizacijske temelje. /…/ Sis-
tem kombinacije raziskovalnega in pedagoškega dela je tu postavljen na glavo, saj 
se je za domicilne raziskovalce - učitelje pokazalo, da je raziskovalna “kvota” bolj 
ali manj konstantna (in, žal, le malo odvisna od dejanske raziskovalne uspešnosti 
posameznega raziskovalca), pedagoška pa izredno variabilna zaradi neustreznega 
odzivanja fakultete na vpisne možnosti (Bufon, 2010).290

Spet se vračam k Cirilu Zlobcu, ki v zvezi z internacionalizacijo razmišlja:
Pred očmi sem ves čas imel, in imam še danes le še v bolj razvidni podobi, ta 

obmejni prostor brez formalne, toda s še bolj rigidno, nevidno mejo, kjer se z vso 
neizbežnostjo srečujeta, prepletata, se kritično soočata dve različni entiteti sicer na 
videz iste, evropske civilizacije, vendar vsaka s svojo posebno zgodovinsko pogoje-
nostjo in ne zmerom enakih ciljev. 

Nekaj vrstic dlje v istem besedilu Zlobec zaključuje:
Vsaj v širšem kontekstu, razmišljam, je bila ta moja (ali njej podobna) misel 

navzoča tudi v razmišljanjih glavnih akterjev, neposrednih snovalcev univerze, 
torej ne zgolj orientacijsko, lokacijsko opredeljena ustanova, poimenovana po sede-
žu, ki si ga je izbrala, ampak Univerza na Primorskem, kar gre razumeti celo 
290 Milan Bufon, 19. 11. 2010. Elektronsko pismo.
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kot poudarjeno slovensko univerzo v posebnih razmerah in v posebni vlogi, čeprav 
ta ni izrecno poudarjena, najbrž zato ne, ker je s svojo primorskostjo nedvoum-
no izražena … (Zlobec, 2011: 2).291

15.  Uresničitev pričakovanj anketirancev in anketirank  
 z ustanovitvijo up glede na njihovo podporo 

Čeprav možnosti za odgovor “delno” v vprašalniku ni bilo, sta dva (2) anketirana 
odgovorila, da so se njuna pričakovanja sicer uresničila, vendar ne popolnoma. 
V začetnem obdobju delovanja univerze bi bila potrebna večja podpora lokalne 
skupnosti, manj konfliktno in bolj harmonično združevanje članic up. 

Povzemam vsebino odgovorov anketiranih, ki so dopisali k odgovoru delno 
ali ne (njihova pričakovanja se niso uresničila). Zamisel mnogih pred ustano-
vitvijo up je bila postaviti integrirano univerzo z jasno strategijo, sodobnimi 
oblikami organiziranosti (kampus), uglednimi mednarodnimi strokovnjaki 
(učitelji in raziskovalci). Vendar članice, ki so pristopile ali so nastale v up, 
utrjujejo svojo voljo in univerza vse bolj postaja kopija obeh slovenskih javnih 
univerz. Strateško načrtovanje razvoja univerze terja potrpežljivost, usklaje-
vanje in dogovarjanje med strokovnjaki.

Začetniške težave anketirani sicer razumejo: V sedmih letih obstoja up je težko 
pričakovati velike dosežke. Čeprav bi up na področju kvalitete lahko storila več, je v 
tem času dosegla veliko (Korelič, 2010).292 Menijo, da proces utrjevanja univerze in 
njenega poslanstva traja predolgo. Potrebna je konsolidacija njenega trdega jedra.

Anketirani, ki menijo, da univerza ni izpolnila njihovih pričakovanj (5), 
ocenjujejo, da ima up premalo študijskih področij, specifičnih za mediteran-
sko okolje, ki bi dali up posebno mesto v visokošolskem izobraževanju. Pa še: 
mentorsko delo v študiju zdravstva je nedomišljeno, pri kadrovanju v aka-
demskih vrstah se pojavlja klientelizem, več skrbi je potrebno vložiti v višje 
standarde kakovosti. Vključenost portoroške fpp v up in boljša povezanost 
univerze z lokalnim gospodarstvom, kot je bila na začetku načrtovana s Sve-
tom zaupnikov, bi za univerzo pomenili dodano vrednost.

291 Zlobec, Ciril: Beseda, dve iz arhivskega spomina, 13. 3. 2011. Osebna korespondenca avtorice.
292 Korelič, Bruno: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Strukturirani vprašalnik, 
9. 9. 2010.

tabela 6: Uresničitev 
pričakovanj  
anketiranih

Uresničitev 
pričakovanj

da delno ne brez  
odgovora

28 2 5 2
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16.  Kot dejavnik ustanovitve univerze anketirani predlagajo  
 učiteljem, raziskovalcem in študentom up

 “Ustaviti konje!” je dobesedno nasvet ene od anketirank. up potrebuje ob-
dobje notranjega miru, čas utrjevanja doseženega v prvih sedmih letih, urejanje 
pogojev za kvalitetno izvedbo raziskovalnega in izobraževalnega dela. Namesto 
ekspanzije programov in ustanavljanja fakultet naj univerza s svojimi članicami 
poglablja kakovost pedagoškega in znanstvenega dela na nacionalni in medna-
rodni ravni ter s tem utrjuje ugled univerze. V tem duhu se je izreklo kar pet-
najst (15) anketiranih. 

Predlagajo še uvajanje novosti in sodobnih oblik dela ter večjo skrb za ka-
kovost študija (24), in sicer:

• s povezovanjem up z univerzami v obmejnem prostoru in v tujini (6),
• s konsolidacijo študijskih programov: povezovanjem med članicami, zdru-

ževanjem učiteljev in vsebin, uvajanjem interdisciplinarnega študija (4), 
• s povečanjem notranje in zunanje mobilnosti profesorjev in študentov (4),
• z ustreznim razmerjem med znanstvenimi disciplinami, med humanis-

tiko in naravoslovjem, družboslovjem in tehniko (2),
• z večanjem matičnosti učiteljev na up in s tem utrjevanjem pripadnosti 

univerzi (2), 
• z vključevanjem slovenskih strokovnjakov iz sveta v izvajanje študija (2),
• z razvijanjem študijskih programov na celi vertikali, 
• s pridobivanjem najboljših študentov (zlatih maturantov),
• z uvajanjem predavanj v tujem jeziku (predvsem v angleščini),
• z razvojem slovenskega (tudi znanstvenega) jezika.

Da bi up lahko bila konkurenčna v slovenskem in obmejnem prostoru, 
anketirani svetujejo članicam, da v študijskih programih uveljavljajo specifike 
okolja, kot na primer: medkulturni dialog in sožitje, večjezičnost, stikanje 
kultur, posebnosti primorskega in obmorskega geopolitičnega in prometnega 
položaja, sredozemske kulture v kmetijstvu, sonaravni razvoj in globalne di-
menzije zaščite, pomorsko pravo in ribištvo (10).

Ob tem anketirani tudi svetujejo: vztrajati pri dograjevanju univerzitetne 
strukture in pri integraciji organiziranosti; oblikovati strateške cilje za integ-
rirano univerzo ob prepoznavanju razlik v ciljih in delovanju članic, razvijati 
etično zavest o medsebojnem delovanju in soodvisnosti; vzpostaviti strokovno 
in tehnično podprto službo za kakovost (7).

Univerza naj s svojimi projekti doprinese k razvoju regije in širšega okolja (6). 
Z obstojem univerze je potrebno utrditi zgodovinska dejstva in komparativne 
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prednosti Kopra kot pomembnega razvojnega središča (3) ter se povezovati z 
gospodarstvom z industrijskimi raziskavami (5), kot je raziskava Živeti z mor-
jem in pristaniščem293. Ob tem naj poleg širjenja znanstvenega polja univerza 
utr juje svoje strokovne in organizacijske osnove (3).

Študentom svetujejo večjo vključenost v okolje, njihovo prisotnost zunaj 
predavalnic, kjer naj soustvarjajo univerzitetni utrip okolja. Čas študija naj izko-
ristijo za osebno rast, vso energijo naj vložijo v pot do znanja (2). 

Glede na vedenje javnosti o prizadevanjih širokega kroga sodelavcev pri 
ustanavljanju univerze dva (2) anketiranca želita objektivno obravnavo učin-
kov delovanja organov in posameznikov v tem procesu.

K internacionalizaciji in dvigu kakovosti Lučka Lorber, profesorica na Uni-
verzi v Mariboru in prva predsednica Upravnega odbora up, svetuje: 

Predlagam aktivnejšo delovanje v mednarodnih mrežah in združenjih evrome-
diteranskega prostora in še aktivnejšo vlogo pri vseh aktivnostih čezmejnih povezo-
valnih oz. aktualnih evropskih regionalnih projektih (političnih, energetskih, gospo-
darskih, okoljskih). Prav tako je potrebno izkoristiti prednosti majhnih univerz: 
fleksibilnost pri programih, uvesti večjo internacionalizacijo pri zaposlovanju kad-
rov (rok/pogodba/izmenjava) in zagotoviti globalno mobilnost študentov na skupnih 
mednarodnih študijskih programih in specialnih programih (poletne šole; razisko-
valne podiplomske šole). Svetujem odmik od tradicionalno uveljavljenih akadem-
skih vzorcev in večje približevanje poslanstvom uspešnih univerz (Lorber, 2010).294

Ugotovitve, misli in priporočila anketiranih so zrcalna slika tega, kar je uni-
verza dosegla v svojem prvem desetletju. Za zaključek k njihovim mislim prila-
gamo del besedila iz nagovora prve rektorice univerze ob njenem imenovanju:

Tretja državna univerza vstopa v življenje mlade države, ki postavlja svojo 
državnost prvič v svoji zgodovini. Stopamo torej v družbeno strukturo, ki mora  
z modrostjo svoje politike, prepoznavnostjo svoje tradicije in kulture, prodornostjo 
svoje ekonomske moči, odličnostjo raziskovanja in učinkovitostjo izobraževanja vre-
zati sled v zgodovinski spomin človeštva. Univerza na Primorskem je sestavni del 
te zgodbe. Prevzeli smo soodgovornost za njen izid. Oblikovali ga bomo z usmerje-
nimi cilji delovanja in učinkovanja našega dela, s kulturo odnosov akademske in 
znanstvene skupnosti do okolja, partnerstvom s študenti in uporabniki našega dela, 
s sprotnim odpravljanjem napak in spodrsljajev, s skupnim razreševanjem zapletov 
in težav. 

293 Čok, L., in Gosar, A.: Živeti s pristaniščem. Trajnostni razvoj pristanišča Koper in regije: prostor-
ske, okoljevarstvene, ekonomske in sociološke ter varnostne študije vidika sonaravnega razvoja. Luka 
Koper, 2005–2006.
294 Lorber, Lučka: Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru.  
Strukturirani vprašalnik, 29. 7. 2010.
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Ustanoviti univerzo je projekt več generacij: starejše pri neposredni ustano-
vitvi, srednje pri njeni utrditvi in uresničitvi, mlajše pri vplivu na posredne in 
neposredne spremembe, ki jih ob delovanju univerze doživi bližnje in širše okolje. 
Pionirski duh se izgubi, ostati mora pripadnost akademskemu poslanstvu, skrb za 
kvaliteto raziskovanja in izobraževanja, partnerstvo in vzajemnost pri sodelovan-
ju, nastati mora akademska kultura. Ta se bo v desetletjih po ustanovitvi izkazala 
v splošnem utripu družbe, v dinamiki sprememb in razvoju okolja, v odzivnosti 
univerzitetnega dogajanja v domačem in širšem mednarodnem prostoru (Čok, 
2003).295

Zaključki z diskusijo 

Načrtovani vzorec anketiranih je bil po izo brazbi precej raznolik, vendar je 
kljub manjšemu odzivu povabljenih v raziska vo med doseženim odzivom in 
stvarnostjo precejšnja podobnost: med ustanovitelji je bilo več moških, pre-
težno so bili izobraženci, kar kaže njihova stopnja izobrazbe. Število sodelu-
jočih v procesu je bilo največje v obdobju 1996–2003 (povprečno 22 oseb 
na leto). Delovali so v izobraževanju in različnih strokah v gospodarstvu, v 
državni ali lokalni politiki in civilni družbi. Bili so profesorji na univerzah 
in visokih strokovnih šolah, pogosto na vodstvenih mestih, strokovni de-
lavci lokalnih skupnosti in državne uprave ali politiki. Nekaj je bilo razis-
kovalcev, vodstvenih delavcev v gospodarstvu, kulturnih delavcev in članov 
kulturnih društev. 

Posamezniki so se vključevali v postopke ustanavljanja iz družbenih potreb 
gospodarstva ali spodbujeni zaradi zgodovinskih teženj, da Primorska dobi 
univerzo, ali želje, da se akademska in znanstvena skupnost okrepi tudi zunaj 
prestolnice. Mnogi so s svojimi dejavnostmi že bili del razvojnih skupin na 
Obali (kot na primer izobraženci okoli Založbe Annales in Zgodovinskega 
društva za južno Primorsko) ali so delovali v širšem slovenskem prostoru (kot 
na primer Akademsko društvo za Univerzo zahodne Slovenije). Skupine, ki 
so pri Skupnosti obalnih občin, v občinskih odborih, v društvih, v okviru po-
li tič nih strank in v izvoljenih telesih delovale v dobro ustanovitvi univerze, so 
se množile in postajale vse bolj vplivne. 

Vizija o eni univerzi za ves primorski prostor, o integrirani, mednarodno pri-
vlačni in sodobno organizirani univerzi se žal ni uresničila, tudi zato, ker je bil 
model obstoječih slovenskih univerz odločilni zgled, tako v dokumentih izvršne 
oblasti kot v glavah posameznih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev.
295 Čok, Lucija: Naša skupna pot. Nagovor rektorice ob njenem imenovanju. Koper, 21. 11. 2003.
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Večina anketiranih je v obstoju univerze videla dodatne razvojne možnosti 
regije, še posebej zaradi njenega strateškega pomena v obmejnem prostoru. 
Zdelo se jim je nujno policentrično razvijati Slovenijo, z ustanovitvijo univer-
ze prekiniti nazadovanje Primorske v razvoju in postaviti univerzo na zahodni 
meji pred vstopom Slovenije v Evropsko zvezo. Njeni ustanovitelji naj bi se 
zgledovali po sodobno organiziranih univerzah v Evropi in zda. Bolj opaz-
no delovanje posameznikov in skupin v prid ustanovitvi univerze je nastalo  
v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in se je krepilo skozi čas. Podprli so jih 
izobraženci doma in v svetu, raziskovalci v raziskovalnih inštitutih in društvih 
so pomagali oblikovati znanstveno jedro in postaviti prvo znanstveno založbo, 
pomagali so prijavljati prve raziskovalne projekte, ki so omogočili ustanovitev 
prvega samostojnega javnega raziskovalnega zavoda zunaj prestolnice. Viso-
košolski učitelji so se postopoma zaposlovali na samostojnih visokošolskih 
zavodih in enotah slovenskih univerz na Primorskem. Intelektualni potencial 
je nastajal v okolju kot sredotežno jedro. 

Podpora na lokalni ravni (občine in gospodarstvo) je bila trajna in stvar-
na. Učinki te podpore so bili zelo pomembni in primorski izobraženci so jih 
smotrno uporabili. Podpora državne politike, bodisi na zakonodajni kot na 
izvršni ravni, je bila šibkejša, krepila se je le v zadnjem petletnem obdobju 
pred ustanovitvijo. V tem času sta podporo ustanoviteljem izrekli tudi obe 
slovenski javni univerzi, k podpornikom so se pridružili tudi univerzitetniki iz 
tujine. Podpora nastanku nove univerze se je izkazovala in uresničevala s pro-
jekti upravne, izobraževalne in znanstvene ter materialne vsebine predvsem na 
področju visokošolske politike na lokalni in državni ravni, v okviru strok in 
znanosti in v civilni družbi. 

Mnogi poskusi strukturiranja ustanove kot take so se ustavili ali celo opus-
tili zaradi razhajanj o vprašanju, kakšna naj bo univerza in kdo naj jo ustanovi. 
Glavna razhajanja med skupinami sta povzročali dilemi: ustanoviti univerzo na 
novo, čeprav majhno, zasebno in z izbranimi izvajalci, ali združiti vse obstoječe 
visokošolske zavode in raziskovalne inštitute z obstoječim intelektualnim poten-
cialom v javno univerzo. Antagonizmi med Koprom in Novo Gorico so se po-
novno pojavili predvsem med občinskimi upravami, ki so kot argument razhajanj 
uporabile pomisleke Politehnike v Novi Gorici o pristopu k univerzi, čeprav so ti 
bili strukturne narave. Podobno je na proces ustanavljanja deloval umik Fakultete 
za pomorstvo in promet v Portorožu, ki je izbrala varno zavetje v okviru velike 
univerze in se izognila tveganjem v novi in majhni visokošolski ustanovi. 

Anketirani so opredelili zunanje (eksogene) in notranje (endogene) ovire 
pri nastajanju nove univerze. Med prvimi se jim je zdela največja ovira prepri-
čanje strokovne javnosti, da sta v Sloveniji dve univerzi dovolj, in premajhno 
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vlaganje državnih sredstev v visoko šolstvo. Med notranjimi pa še vedno pre-
malo ozaveščena lokalna politika, ki ni vselej zaupala sposobnostim in znan-
ju pobudnikov, antagonizmi med Koprom in Novo Gorico ter pomanjkanje 
univerzitetnih učiteljev.

Posamezniki in nekatere skupine so vztrajali skozi daljše obdobje, posa-
mezni podporniki in ustanovitelji, vključeni v proces, so delovali več kot 20 
let. Vključenost v proces ustanavljanja univerze petnajstih med najdlje sode-
lujočimi anketiranci je bila 15,6 let v povprečju. Vztrajnost posameznikov 
in podpora okolja sta bili glavni vir motivacije za delo vključenih, ki so pre-
magovali nasprotovanja in ovire obstoječih hierarhij, pridobivali podpornike  
v državni upravi in dogovarjali materialno pomoč sponzorjev in donatorjev. 
Pomembna je bila tudi rastoča zavest javne in zasebne sfere na regionalni in 
državni ravni o potrebi po tretji javni univerzi pred vstopom Slovenije v Evrop-
sko unijo. Anketirani so sodelovali v eni ali več dejavnostih ustanavljanja uni-
verze: pri pripravi študijskih programov, ustanavljanju visokih šol in fakultete, 
postavit vi raziskovalnega zavoda ali znanstvene založbe, pripravi dokumentov 
in strokov nih podlag za ustanovitev univerze, sodelovali so v strokovnih skupi-
nah, spodbujali k sodelovanju učitelje in raziskovalce v visokem šolstvu in zna-
nosti, obli kovali javno mnenje v prid univerzi ali odločali ali pomagali odločati 
o materi alni podpori ob nastanku univerze. Poseben pomen pri ustanavljanju 
uni verze so anketirani pripisali dejstvu, da je bila leta 2000 za ministrico na 
področju visokega šolstva izvoljena Lucija Čok, ki je že pred sprejemom te 
dolžnosti delovala v prid ustanovitvi univerze, pa večjemu številu izobražencev, 
ki so se vključili v proces, delovanju strokovnih skupin na lokalni in kasneje na 
državni ravni in znanju ter učinkovitosti posameznikov, ki so te skupine vodili. 
Odločujoča je bila tudi podpora primorskih poslancev v državnem zboru in 
stvarna pomoč sponzorjev iz občinskih in gospodarskih vrst. 

Na vprašanje, ali univerza izpolnjuje svoje poslanstvo, so anketirani odgo-
vorili, da ga izpolnjuje predvsem v lokalnem prostoru in regiji, torej tudi  
v obmejnem prostoru obeh držav. Anketirani priznavajo univerzi, da je ob-
likovala znanstvene prostore v regiji, nekatera področja približala znanstveni 
odličnosti, ponudila nekaj inovativnih programov in da s svojim delovanjem 
oblikuje kulturo multietničnega prostora, kar dokazuje v svoji primorskosti 
in tako, da presega lokalnost in pomlajuje intelektualni potencial regije tudi 
s povezovanjem univerze z gospodarstvom. V državnem prostoru se le delno 
prepoznava, vendar ne po kakovosti. Bolj bi se morala angažirati v medna-
rodnem prostoru. Globalni prostor zahteva strokovnjake, ki prepoznavajo 
izzive, jih analizirajo in se soočajo z njimi. Predpogoj, da lahko majhna uni-
verza razvija te sposobnosti diplomantov, sta njena mednarodna vpetost in 
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povezovanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Ti prioriteti še nista pre-
poznavni v strateških dokumentih vodstva univerze in članic. Problemi preži-
vetja še dodatno onemogočajo uresničitev teh ciljev. O odmevnosti univerze  
v sredozemskem prostoru so anketirani deljenega mnenja, razhajajo se tudi 
pri presoji učinkov v procesu strateškega načrtovanja. 

Vključeni v raziskavo ugotavljajo, da je univerza v glavnem uresničila nji-
hova pričakovanja. Univerza se sicer še spopada s težavami, katerih izvor je 
pomanjkanje sredstev za oblikovanje z državnimi in mednarodnimi univerza-
mi primerljivega visokošolskega standarda, vendar razumejo, da je v enem de-
setletju te standarde težko doseči. Namesto ekspanzije študijskih programov 
ji svetujejo dvig kakovosti njihove izvedbe. Da bi to dosegla, naj se povezuje 
z univerzami v obmejnem prostoru in v tujini, naj pedagoško in raziskovalno 
delo čim bolj povezuje med članicami, v študijskih programih in raziskovanju 
naj spodbuja notranjo mobilnost učiteljev in študentov. Univerza naj uravno-
vesi študijska in znanstvena področja, vključuje v študijski proces najboljše 
tuje strokovnjake, utrjuje pripadnost univerzi med učitelji, raziskovalci in štu-
denti. Postaviti si mora strateške cilje, razvijati avtonomijo navzven kot uni-
verza in navznoter med članicami ob spoštovanju avtonomije posameznika 
pri izobraževalnem in raziskovalnem delu. S svojimi projekti naj utrdi kom-
parativne prednosti obmejnega prostora in se z odgovornim delom vključuje 
v razvoj regije in države. S čezmejnim sodelovanjem naj se vključuje v mreže 
evro-sredozemskega prostora.

Čeprav je bil vzorec anketiranih majhen, so sodelujoči oblikovali relevant-
na in koristna mnenja ter s pripadnostjo in izkustvom obogateno refleksijo. 
Univerza, torej njeno vodstvo in vodstva članic, učitelji, raziskovalci in štu-
denti, naj presodijo, ali se jim mnenja zdijo dovolj kritična ali dovolj spod-
budna, da jih je vredno upoštevati. V tem delu poglavja so mnenja povzeta  
v okviru širše obravnave nastajanja univerze in njenega delovanja, da bi z nji-
mi doprinesli k uspešni prihodnosti univerze. 
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Šestindvajset let je v relativnosti časa kratko obdobje; toliko let je namreč 
avtorica tega dela dejavno sodelovala pri nastajanju podlag, pripravi 

pogojev in izvajanju dejavnosti, ki so Univerzo na Primorskem umestili 
na univerzitetni zemljevid. Na Šanghajski lestvici, ki ji akademski krogi 
pripisujejo (v preveliki meri) pomembno vlogo pri ugotavljanju akademske 
odličnosti, je med tisoč najboljšimi ni. Vendar pa strategi slovenske visoko-
šolske politike na oblasti običajno niso navdušeni nad kakovostjo slovenskih 
univerz, čeprav je ljubljanska na Šanghajski lestvici uvrščena med 400. in 
500. mestom. Ali je za Univerzo na Primorskem pomembno merjenje kako-
vosti v primerjavi s 17 tisoč univerzami, kolikor naj bi jih približno bilo na 
svetu, s to ali s sorodnimi uvrstitvenimi lestvicami? 

Skupina strokovnjakov Evropske zveze univerz, ki je decembra 2010 opra-
vila zunanjo evalvacijo Univerze na Primorskem, je v zaključnem poročilu 
med drugim zapisala: 

The overall impression of the Team is that the University of Primorska is an ex-
cellent example of a young, dynamic and modern institution full of potential. up is 
capable of anticipating the future and not just adapting to the new circumstances 
but becoming a leader of change.

(Celosten vtis, ki si ga je (evalvacijska) skupina pridobila, je, da je Univerza 
na Primorskem odličen primer mlade, dinamične in sodobne ustanove z veliko po-
tenciali. up zmore napovedati bodočnost ne le s prilagoditvijo okoliščinam, marveč 
z dejavnim upravljanjem sprememb.)296

296 Institutional Evaluation Program (iep eua): University of Primorska: Evaluation report. December 2010. 
Team members: Maria Helena Nazaré (chair), Philippe Rousseau, Erdal Emel, Sime Visic, James P. Gosling.
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Ali napoved strokovnjakov izpred dveh let še drži? So vzpostavljeni pogoji 
za spremembe, ki bi univerzi omogočili uravnotežen razvoj področij študija 
in raziskovanja? Je njena rast spodbudna in so zagotovljena sredstva, ki bi to 
omogočala? So njeni akterji, prenosniki znanja in uporabniki odgovorni za 
njen razvoj? Odgovori na taka in podobna vprašanja bi nam po desetletju 
obstoja Univerze na Primorskem predstavili ne le dosežke sedanjosti, tem-
več tudi možnosti, da se njena vizija in ocena strokovnjakov v prihodnosti 
uresničita.

Univerza je nastala kot temeljna potreba in zahteva primorskega okolja, da 
se s postavitvijo hiše znanja preseže zamujeno zapostavljanje njegove zemlje-
pisne in razvojne obrobnosti, da se ta strateški prostor opremi s človeškim 
potencialom, ki bo z znanjem in učinki znanja preživel svetovni prepih in 
neo bremenjen s preteklostjo zmogel kljubovati tekmovalnosti tehnološkega 
in znanstvenega razvoja v svetu. 

Pogled nazaj na uresničevanje te namere je spodbuden. Število pionirjev 
univerze, njenih podpornikov in neposrednih ustanoviteljev je bilo veliko, več-
je kot bi bilo pričakovati v omejenem geografskem prostoru. Med njimi so bile 
razlike v videnju vizije, v zamisli, kakšna naj bo bodoča univerza in kako naj 
deluje, nastajala so navzkrižja postopkov na poti do njene ustanovitve, rasla in 
upadala je podpora političnih veljakov – cilj pa je bil le eden: Univerza na Pri-
morskem se ustanovi! Njeni prvi študentje so z voljo in vztrajnostjo postavili 
okvir, znotraj katerega je rasla študentska pripadnost novemu visokošolske-
mu okolju. V sodelovanju in vzajemnosti delovanja so v dobrem partnerstvu 
z vodstvom univerze oblikovali mnoge strukture in zastavili novosti v korist 
študijskega dela. Časi žurologije, kot so ljubljanski študentje v prvih letih ob-
stoja univerze zabavljivo imenovali študij na Primorskem, so le odsev te v mno-
gih prešernih trenutkih pestre obštudijske dejavnosti, ki je spremenila utrip 
obalnih mest. Zamenjalo jo je resno delo in soočanje s kakovostjo doseženih 
diplom, ki naj zagotavljajo dolgoročno zaposljivost. Te bodo tudi de facto za-
gotavljale, kar je bilo obljubljeno na papirju, če bo študij kakovosten, če bodo 
usvojeno znanje in veščine razvijali mislečega strokovnjaka, odprtih misli in 
ustvarjalnih zamisli. Tutorstvo, skupinsko raziskovalno delo, ustvarjalne delav-
nice, povezovalne oblike med znanstvenimi vedami, vzajemno učenje in še bi 
lahko naštevali različne poti do dobrega študija in verodostojnih diplom.

Ni pa dovolj, da univerza dosega zadostno število diplomantov, ki daje 
legitimiteto njenemu delovanju kot javni ustanovi. Notranje in zunanje, 
dolgoročno in sprotno vrednotenje ciljev in dosežkov, kljubovanje času kri-
ze preživetja z lastnim doprinosom, odgovornost vsakega člana univerzitetne 
skupnosti za učinke skupnega delovanja, oblikovanje trdnih mrež sodelovanja  
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z drugimi univerzami, vključevanje svojih potencialov v razvoj ožjega in širše-
ga okolja – to in še več je potrebno razvijati in gojiti, da se postopoma doseže 
trdna akademska kultura uveljavljene univerze. 

Kakovostnega študija si ne moremo zamisliti brez kakovostnih izvajalcev. 
Izbira predavateljev je pogojena s trgom znanja, ki ga premorejo Slovenija 
in bližnje pokrajine. Gostujoči profesorji uglednih evropskih in svetovnih 
univerz pridejo tja, kjer jih cenijo in jih lahko ustrezno nagradijo. Ti skupaj  
z domačimi kolegi oblikujejo nasledstvo, ki pozna mednarodno primerljivost 
lastnih zmožnosti. Ta pristop je univerza ves čas gojila. Svoje videnje znanosti 
in njene uporabnosti ter neposredno znanje, ki ga na univerzi še ni bilo, so 
našim študentom predstavili ugledni jezikoslovci, zgodovinarji in geografi, 
estetiki, ekonomisti, pedagogi, naravoslovci in matematiki ter drugi akade-
miki. Še vedno pa univerza ni uspela oblikovati dovolj prožnih postopkov, 
da bi uspešni gospodarstveniki, finančniki, umetniki in kulturniki s svojim 
sodelovanjem na univerzi iz lastnih izkušenj predstavili, kaj lahko uspešen 
diplomant doseže v neposredni življenjski praksi.

Bolonjsko prenovo je primorska univerza uvedla celo pred drugimi sloven-
skimi univerzami. Danes mnogi trdijo, da je bila nepotrebna ali celo škodlji-
va. Njena največja pomanjkljivost je ta, da je s skrajšanjem študija njego-
vo trajanje v resnici podaljšala. Resnično konkurenčnost na trgu dela mladi 
izobraženec danes doseže šele po drugi stopnji študija. Vendar imajo učitelji 
in raziskovalci na univerzi kljub bolonjski strukturi vso svobodo, da uvedejo 
sodobnejše oblike dela, si izmenjujejo študente pri svojih vsebinah na univerzi 
in med univerzami, spremljajo samostojno delo študentov, jih kot tutorji in 
mentorji vodijo pri raziskovalnem delu, jim priznavajo pridobljeno znanje in 
kompetence v drugih študijskih in življenjskih okoliščinah. Pa vse to tudi res 
spodbujajo in uvajajo?

Najboljše, kar se je v procesu ustanavljanja postavilo univerzi v zibelko, so 
bili, po moji presoji, zagnani in vztrajni ustanovitelji iz strokovnih in uporab-
niških vrst, že obstoječih visokih šol, navdušene generacije tedanjih študentov 
in dediščina raziskovalne dejavnosti pred ustanovitvijo. Ne moremo zanema-
riti znanstveno-raziskovalnega dela, ki so ga najprej posamezniki, nato sku-
pine začenjali s skromnimi sredstvi, v sodelovanju s kolegi z drugih univerz 
in znanstvenih inštitutov, s podporo občin in gospodarstva več kot desetletje 
pred ustanovitvijo univerze. Nove visoke šole in fakultete so imele že pred 
ustanovitvijo raziskovalce in njihove raziskovalne dosežke za podlago vsebi-
nam, ki so jih ponujali njihovi študijski programi. Posamezni raziskovalni 
dosežki s področja humanističnih, družbenih in naravoslovnih ved so že mno-
go pred nastankom univerze oblikovali znanstvene interpretacije sodobne 
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obravnave odnosa človeka do družbe, kulture in okolja. Ta znanstvena smer 
se je rodila v Zgodovinskem društvu za južno Primorsko, svojega glasnika pa 
je dobila v prvi številki revije Annales, Annali Koprskega primorja in bližnjih 
pokrajin (1991), ki je prva tri leta združevala tako humanistične kot naravo-
slovne vsebine in se je leta 1994 preoblikovala v ločeni reviji Annales, Series 
Historia et Sociologia in Annales, Series Historia Naturalis. Pri tem ne smemo 
prezreti tudi revije Acta histriae. Bogata dediščina je bila temeljni znanstveni 
kapital ob ustanovitvi Znanstveno-raziskovalnega središča in še danes, po 22 
letih znanstvenih objav, s svojimi mednarodnimi referencami v podatkovnih 
bazah predstavlja vir in pričevanje raziskovalne odličnosti mnogih področij 
akademskega dela univerze.

V prvem desetletju je Univerza na Primorskem kljub mnogim zapletom 
postavila temelje organizacijski strukturi, ki se sicer ni mogla izogniti akadem-
ski tradiciji slovenskih univerz. Te so do novih in manj tradicionalnih oblik 
dela zadržane, so pa vztrajne v prizadevanjih za znanstveno odličnost. Mno-
ge poskuse prenove utečenega načina visokošolskega delovanja je primorska 
univerza poskusila preseči, vendar pravi uspeh še pričakujemo. Povezovanje 
med strokami in znanstvenimi disciplinami, ne glede na to, kdo jih razvija 
in kje so domicilne, izmenljivost vsebin in notranja mobilnost študentov in 
učiteljev, skupno raziskovalno delo na ravni univerze, uporabnost dosežkov  
z neposrednim vključevanjem akademske skupnosti v gospodarske tokove 
so načrti, ki si jih je mlada univerza zastavila na samem začetku svojega de-
lovanja. Oblikovala je temelje organizacijske in vsebinske notranje povezave 
(skupni študijski programi med članicami univerze in med univerzami, stra-
teško povezovanje znanosti, skupna podiplomska šola, skupni disciplinarni 
in interdisciplinarni centri in katedre) in povezave z okoljem zunaj univerze 
(svet zaupnikov iz gospodarstva, konzorcij za tehniško izobraževanje, univer-
zitetni inkubator). Te strukture, bodisi vzpostavljene bodisi v nastajanju, ki bi 
povezovale članice univerze, usihajo ali izgubljajo na pomenu. Nadomeščajo 
jih vse bolj ločene in v ozke interese posameznih članic usmerjene dejavnosti, 
ki naj v očeh strokovne javnosti izpostavijo to ali ono disciplino, skupino ali 
posameznika. Tudi pogoji, ki bi omogočali razvoj strateških učinkov in na-
stajanje akademske odličnosti na posamezni univerzi, so v času, ki ga živimo, 
vse manj ugodni. Država po eni strani nalaga odgovornost za razvoj univerz 
na univerze same, po drugi strani pa jim namenja vse manj sredstev za učin-
kovito izobraževalno in prodorno raziskovano delo. Za mlado univerzo, ki je 
stopila v svet s skromno državno doto, je kakovostno delo in odziv na konku-
renčnost v okolju izredno zahtevna naloga. Izbirati mora med preživetjem in 
kakovostjo svojega dela in se kljub temu z novimi znanji odzivati na potrebe 
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mladih generacij ter ponujati trgu dela ustrezne strokovnjake, ki bodo krize 
časa lahko presegli. 

Ni prav in ni modro pozabiti, da je bila prva zamisel univerza za potre-
be primorske regije v celoti; šele razhajanja o njeni organizacijski zasnovi so 
prilagodila njeno osrediščenost na južno Primorsko. Modeli univerze v prvih 
načrtih, bodisi o mestni univerzi bodisi o kampusu ali več kampusih, se v no-
beni od načrtovanih oblik niso udejanjili. Premalo politične volje ministrstva 
za visoko šolstvo in vztrajnosti vodstva univerze, da se skupaj z državo pridobi 
soudeležbo evropskih finančnih skladov in se tudi v Sloveniji zgradi sodobno 
prostorsko strukturo univerze, je tudi prostorsko rast Univerze na Primor-
skem zadušilo. Da je temu lahko drugače, se prepričam ob vsakokratnem 
obisku tujih univerz v državah članicah Evropske unije.

Danes je Univerza na Primorskem manjša, vendar ne premajhna, rastoča, 
vendar ne več nova javna visokošolska inštitucija, ki si po prvem desetletju 
postavlja strateške smernice in gradi akademsko kulturo. Včasih so merili v 
ducatih količino in obseg; če bi tej meri dali veljavo, lahko iz analov ljubljan-
ske univerze ugotovimo, da je potrebovala kar dva ducata let, da je po uredbi 
iz leta 1945 začela delovati v polnem obsegu. Po približno treh ducatih let 
je štela okoli 10.000 študentov in 1000 učiteljev. Druga slovenska univerza, 
Univerza v Mariboru, je bila ustanovljena pol stoletja za njo in je potrebovala 
dva ducata let, da je postala primerljiva s starejšo univerzo in srednjeevrop-
skimi univerzami. Univerzi na Primorskem ni potrebno meriti svoje rasti le  
v količini nastajajočega znanja, pač pa v kakovosti izobraževalnega in razisko-
valnega dela, v vsebini odnosov znotraj nje same, med vodstvom in članicami, 
med študenti in učitelji, med raziskovalci in pedagoškimi delavci, med uni-
verzo in okoljem.

V prihodnosti bo prepoznavna na univerzitetnem zemljevidu, če bosta nje-
no delo in njen vpliv segla čez regionalne okvire, čez meje države v svet in če 
bodo njeni diplomanti lahko s ponosom rekli: To je moja univerza!

Na Cilju Pogled Na Prehojeno Pot
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Monografija Hic et nunc aude! (lat. Drzni si – tu in zdaj!) predstavlja 
ljudi, postopke in okoliščine dogajanja, ki so s svojim učinkovan-

jem doprinesli k ustanovitvi Univerze na Primorskem. 
V poglavju Po sledeh spomina avtorica razprostre zgodovinska dejstva, ki 

naj pričajo, kako so v slovenski Istri več stoletij nastajala posamezna središča, 
kjer se je kovalo znanje in se je krepila intelektualna moč prebivalstva. Zgodo-
vinski pogled na čas koprskih akademij v 16. in 17. stoletju, njihov nastanek 
in nasledstvo so bili prav gotovo spodbuda kasnejšim prizadevanjem, da se ta 
središča vzpostavi kot prave izobraževalne in znanstvene ustanove. Uvajan-
je slovenščine kot učnega jezika v času Ilirskih provinc in pomen delovanja 
Collegia dei Nobili ter trojezičnega učiteljišča v Kopru predstavljajo korenine 
kasnejšega visokošolskega izobraževanja v Istri. Ustanovitev prve slovenske 
univerze 1919 v Ljubljani je – tudi kot nadaljevanje predhodnih prizadevanj, 
da se prva slovenska univerza ustanovi v Trstu, prvi stvarni dosežek. Kasneje 
so pomembna sedemdeseta leta 20. stoletja in ustanavljanje novih centrov vi-
sokega šolstva po Sloveniji: Univerze v Mariboru, oddelkov pedagoške akade-
mije v Kopru, Novi Gorici in v Novem mestu, Visoke šole za pomorstvo   
v Portorožu. Tem ob rob je med primorskimi izobraženci ves čas tlela želja, da 
Primorska dobi pravo univerzo. 

V poglavju Vizije in dejanja: razhajanja in zbliževanja (1962–1995) je pri-
kazana dinamika dogajanja druge polovice dvajsetega stoletja v prid zamisli o 
Univerzi na Primorskem. Tedaj so se oblikovale interesne skupine strokovn-
jakov, podpisovale so se pobude in oblikovali prvi študijski programi (strojni 
program, pedagoški študij, prve enote slovenskih univerz). Ustanovitvi Višje 
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pomorske šole in koprske enote Pedagoške akademije sta bili prvi znanilki na-
stajajoče univerze. Interesne delovne skupine pri Skupnosti obalnih občin so 
oblikovale številne projekte. Zgodovinsko društvo za južno Primorsko kot po-
budnik znanstvenega raziskovanja je ustanovilo znanstveno Založbo Annales. 
Ob viziji, kakšna naj bo univerza, so nastajala razhajanja, tako v zasnovi mo-
dela kot v kraju sedeža univerze. Univerzitetno gibanje se je krepilo v raznih 
neformalnih in formaliziranih skupinah, v društvih, kot je bilo Akademsko 
društvo za univerzo zahodne Slovenije, in predvsem v projektnih skupinah, ki 
so jih imenovale Skupnost obalnih občin in lokalne oblasti. Osrednji razvojni 
projekt Občine Koper Koper 2020, podpora visokemu šolstvu v strategijah 
razvoja primorskih občin ter posledično odziv države in političnih strank so 
bili odločilni. Nastali so prvi dokumenti na državni ravni v prid ustanovitvi 
tretje slovenske univerze. 

V poglavju Nov veter v jadrih (1995–2000) avtorica predstavlja odziv izobra-
žencev na potrebe lokalnega gospodarstva in slovenske strokovne javnosti po 
univerzitetnem središču na Primorskem. V postopkih nastajanja primorske 
univerze lahko najdemo zgodovinske podobnosti s postopki, ki so spremljali 
ustanavljanja ljubljanske univerze osem desetletij prej: nasprotovanje centra 
(tedaj Beograda, tokrat Ljubljane), da se ustanovi javna univerza na perifernem 
območju. Vse več novih visokošolskih programov in ustanavljanje samostojnih 
visokošolskih zavodov pa je vendar počasi spreminjalo Koper v visokošolsko 
središče. Nov zakon o visokem šolstvu, sprejet decembra 1993, je odprl mož-
nosti, da se univerza vzpostavi, dejansko pa so evropski integracijski procesi 
temu območju postavljali nove izzive in zahteve. Prve enote ali članice Uni-
verze v Ljubljani (Visoka šola za pomorstvo in promet Portorož, koprska eno-
ta Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani), za njimi samostojne visoke šole  
(Visoka šola za hotelirstvo in turizem in Visoka šola za podjetništvo v Porto-
rožu, Visoka šola za management Koper) ter goriška Fakulteta za znanost o 
okolju so s podporo Visokošolskega središča v Kopru oblikovale zavezništva 
in dejanja, ki so s pomočjo prvih raziskovalnih zavodov (Znanstveno-razis-
kovalno središče Koper in Primorski inštitut za naravoslovje in tehniške vede) 
dokončno prepričala visokošolsko politiko, da je prišel čas za mlado slovensko 
državo, da v strateškem prostoru ob zahodni meji pred pristopom v Evrop-
sko zvezo ustanovi nov center znanja. Visokošolsko središče Koper je postalo 
interesno jedro in koordinator pri ustanavljanju prvih visokošolskih zavodov, 
Znanstveno-raziskovalno središče pa je postavilo znanstvene osnove za ustano-
vitev Fakultete za humanistične študije v Kopru. 

Med čermi je naslov četrtega poglavja, katerega naslov napoveduje predsta-
vitev težav v letih 2000–2003, ki jih je proces ustanavljanja univerze moral 
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preseči. Prispevki na različnih srečanjih in konferencah, objave in publikacije 
z argumentacijami v prid ustanovitvi univerze, med njimi še posebej opazna 
105. številka revije Društva 2000, so ob koncu devetdesetih let v zavesti Pri-
morcev utrjevali potrebe po decentraliziranem visokem šolstvu. V gibanje 
so se vključevali študentje, športniki in civilna družba. Po nezaupnici vladi 
Janeza Drnovška spomladi 2000 je Bajukova vmesna vlada sicer nadaljevala  
s prizadevanji za ustanovitve univerze v primorskem prostoru, vendar na ved-
no novih in novih izhodiščih. Podpora gospodarstva in lokalnih skupnosti se 
je okrepila s podporo ministrstva za visoko šolstvo, ki ga je v letih od 2000 
do 2002 vodila Lucija Čok. Zasnovali so temeljne strukture sodelovanja, ki 
so kasneje dobile tudi formalno vlogo v Svetu zaupnikov, konzorciju visokega 
šolstva in gospodarstva ter drugih povezavah, ki so stopile v veljavo na osnovi 
dogovorov in sporazumov. Organizacijska struktura univerze pa se je vse bolj 
oddaljevala od prvotne zamisli in začela so se razhajanja, ki so v letu 2002 
dokončno razblinila zamisel o skupni univerzi za celotno Primorsko. Zakono-
daja visokega šolstva, ki je togo določala model univerze, in uveljavljanje po-
sebnosti občinskih okolij pred skupnimi interesi, naknadno pa še odstop Fa-
kultete za pomorstvo in promet od priključitve v novo univerzo, so pogojevali 
univerzitetno strukturo, ki je bila manjša od prvotno načrtovane. Univerza  
v Ljubljani je prvič posegla v dogajanje in odigrala odločilno vlogo pri vzpo-
stavitvi kritične mase učiteljev s soglasji za sodelovanje v študijskih progra-
mih. Stekla je tudi odcepitev koprske enote Pedagoške fakultete v Ljubljani 
in njenega preoblikovanja v fakulteto, bodočo članico nove univerze. Nacio-
nalni program visokega šolstva je v letu 2000 med cilji napovedal ustanovitev 
Univerze na Primorskem kot javne visokošolske ustanove. Klub spremembi  
v vladi konec leta 2002, in sicer izvolitvi Janeza Drnovška za predsednika 
države in zamenjavi ministrice Čokove, sta tako državna kot lokalna politika 
storili vse, da se uresničitev cilja ne bi odložila. Soglasje sveta za visoko šolstvo 
je dokončno omogočilo pripravo odloka, katerega sprejem v državnem zboru, 
29. januarja 2003, je predstavljal sklepno dejanje – ustanovitev Univerze na 
Primorskem. 

Leto 2003 je pospremilo univerzo na Lastno pot. V petem poglavju tako 
izvemo, kako se je po praznovanju ob ustanovitvi začelo obdobje trdega dela: 
obdobje vzpostavitve vseh pravnih, materialnih, kadrovskih in administra-
tivnih opravil, ki so bila potrebna, da se je lahko začelo prvo študijsko leto 
Univerze na Primorskem 2003/2004. Besedilo prvega statuta univerze je slo-
nelo na tezah za statut, ki so jih pred pridružitvijo k univerzi podpisale bodoče 
članice univerze. Razmerje med članicami in rektoratom in željo po sodobni 
organiziranosti univerze je bilo težko uskladiti z dejanskim statusom članic ob 
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pristopu, predvsem zaradi uveljavljenega modela organiziranosti ljubljanske 
univerze. Tako se je prvi statut – bodisi zaradi toge zakonodaje, ki ni do-
puščala dogovorjenih posebnosti organizacije, kot na primer univerzitetnih 
središč znotraj iste univerze, bodisi zaradi odklanjanja novosti s strani pri-
stopnih članic – oddaljil od dogovorjene vsebine predloga. Ob ustanovitvi je 
univerza sicer imela podporo Vlade Republike Slovenije, ni pa od nje prejela 
dovolj finančnih sredstev za polno delovanje. Članice so prispevale svojo doto 
(dejavnosti, kadre in opremo), premoženje pa je univerza pridobila s poseb-
nimi pogodbami, sklenjenimi med Vlado rs in lokalnimi skupnostmi. Šele 
združena sredstva članic in okvirna pogodba o financiranju med univerzo in 
ministrstvom za šolstvo in šport so omogočili njen pravi začetek poti.

Po dejanju ustanovitve si je univerza postavila svoj prvi kratkoročni strateški 
načrt 2004–2008 na področjih izobraževanja in raziskovanja, mednarodnega 
sodelovanja, delovanja v nacionalnih in mednarodnih mrežah ter vplivanja na 
bližnje in širše okolje. Zastavila je ambiciozni investicijski program na osnovi 
proračunskih sredstev temeljnih razvojnih programov države ali “tretjega šol-
skega tolarja (2003–2008)” in v prvih petih letih svojega obstoja večino gra-
denj tudi uresničila. Krona slovesnemu začetku prvega akademskega leta so 
bili pozdravni nagovori z dobrimi željami predsednika države, rektorjev uni-
verz, ministrov in poslancev, županov in vodstev gospodarskih družb, objavl-
jeni v regionalnem in nacionalnem tisku. Še posebej pa je začetek delovanja 
univerze počastilo botrstvo evropske komisarke Viviane Reding, ki je obiskala 
univerzo v septembru 2003. Na slovesni inavguraciji 21. novembra 2013 je 
rektorske insignije prevzela prva izvoljena rektorica univerze, Lucija Čok. 

Avtorica dela je v poglavju Pričevanja ustanoviteljev dopolnila dokumenta-
cijsko gradivo s podatki iz strukturiranega vprašalnika 37 anketirancev, visoko-
šolskih učiteljev in raziskovalcev, gospodarstvenikov, kulturnih delavcev, pred-
stavnikov državne in lokalne oblasti v času med avgustom 2010 in avgustom 
2011. Odgovori anketiranih na vprašanja, ki so vrednotili dosežke univerze 
prvih osem let delovanja, so zbrani in obdelani; posamezni citati iz odprtih 
vprašanj, predvsem pa frekvenca trditev, mnenj in stališč deloma prikazujejo, v 
kolikšni meri je Univerza na Primorskem sledila viziji poslanstva in ciljem stra-
teškega načrtovanja, ki so si jih ustanovitelji zastavili pred njeno ustanovitvijo.  

Na zaključnih straneh avtorica po kronološki obdelavi podatkov in analizi 
bogate dokumentacije v nekoliko bolj poljudni obliki bralcem prenese svoje 
sklepne misli, želje in pričakovanja ob desetletnici obstoja univerze, podobno 
kot pogleda športnik pretečeno pot do cilja. Tek je končan, pred njim so nove 
poti …
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slika 27:  
Tam gori za  
hramom en trtek 
stoji … Uprava 
univerze in oljkarji 
ob univerzitetnem 
vinogradu ekološke 
kmetije Rodica v 
Truškah.

Povzetek



197196 197196

Hic Et Nunc Aude



197196 197196

S ummary

The monograph titled Hic et nunc aude ! (lat. Dare – Here and Now!) 
represents the people, procedures and the circumstances of events, 

which contributed to the establishment of the University of Primorska. 
In the chapter titled Po sledeh spomina (Following Memories) the author 

discloses the historical facts which show how individual centres had emerged 
in the Slovenian Istria for several centuries; where knowledge had accumula-
ted and the intellectual strength of the population had increased. The historic 
view of the time of the Koper academies in the 16th and 17th century, their 
emergence and succession had stimulated the efforts to develop these centres 
as real educational and scientific institutions. The introduction of Slovene as 
a teaching language during the times of the Illyrian provinces, the meaning 
of Collegio dei Nobili and the three lingual teachers’ college in Koper pre-
sent the roots of the subsequent higher education in Slovenian Istria. The 
establishment of the first Slovenian university in 1919 in Ljubljana as the 
continuation of preliminary efforts to establish the first Slovenian university 
in Trieste was a true accomplishment. The 1970s and the foundation of new 
higher education centres in Slovenia were also significant: the foundation of 
the University of Maribor, the departments of the Academy of Education in 
Koper, Nova Gorica and Novo mesto, the Faculty of Maritime Studies and 
Transport in Portorož. However, the intellectuals from Primorje had a wish to 
establish a real university in Primorska. 

The chapter titled Vizije in dejanja: razhajanja in zbliževanja (1962–1995) 
(Visions and Actions: Differences and Reapproachments) presents the dyna-
mics of the events in the second half of the 20th century in favour of the idea 
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on the University of Primorska. Interest groups of experts were formed at that 
time, incentives were signed and the first study programmes were formed 
(engineering programme, study of education, first units of Slovenian univer-
sities). The establishment of the Faculty of Maritime Studies and Transport 
and the Koper unit of the Academy of Education were the first precursors of 
the founding university. Interest work groups within the Coastal Community 
of Municipalities conceived numerous projects. The Historical association of 
Southern Primorska as the initiator of scientific research founded the Annales 
scientific publishing house. However, differences occurred in the presentation 
of the vision of the university, as well as in the designing of the model and 
the seat of the university. The university movement strengthened in different 
informal and formal groups, including the Academy Association for the West 
Slovenia University and in project groups which were named at the Coastal 
Community of Municipalities and local authorities. Koper 2020, the main 
developmental project of the Koper Municipality and the support provided to 
higher education in the strategies of the development of municipalities in the 
Primorska region, consequently the reactions of the state and political parties 
were the deciding factor. The first documents emerged on the national level, 
namely in the favour of the third Slovenian university. 

In the chapter Nov veter v jadrih (1995–2000) (New Wind in Sails) the 
author presents the reactions of intellectuals to the needs of the local economy 
and the Slovenian expert public for a university centre in Primorska. Historic 
similarities can be made in the processes of establishing the University of Pri-
morska with procedures that accompanied the establishment of the Universi-
ty of Ljubljana eight decades earlier: the opposition of the centre (Belgrade at 
that time and Ljubljana in our case) against establishing a public university on 
the periphery. However, several new higher education programmes and the 
establishment of independent higher education institutions slowly changed 
Koper into a higher education centre. The new Act on Higher Education, 
adopted in December 1993, opened the possibilities for establishing the uni-
versity, the European integration processes, however, set new challenges and 
requirements for this area. The first units or members of the University of 
Ljubljana (Faculty of Maritime Studies and Transport in Portorož, the Ko-
per unit of the Faculty of Education in Ljubljana), followed by independent 
faculties (Faculty of Hotel and Tourism Management and Gea College of 
Entrepreneurship in Portorož, Faculty of Management in Koper) and the Fa-
culty of Environmental Sciences in Gorica formed alliances with the support 
of the Higher Education Centre in Koper and with the support of the first 
research institutions (Koper Science and Research Centre and the Institute 
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for Natural Sciences and Technical Engineering of Primorska) finally con-
vinced the higher education policy makers that the time has come for young 
Slovenia to establish a new centre of knowledge in the strategic area along the 
western border prior to accessing the European Union. Koper Higher Edu-
cation Centre became the interest centre and the coordinator in establishing 
the first higher education institutions, the Science and Research Centre set up 
the scientific foundations for establishing the Faculty of Humanities in Koper. 

Med čermi (Between the Cliffs) is the title of the fourth chapter, which 
predicts the presentation of problems from 2000 to 2003, which had to be 
overcome in the process of establishing the university. Contributions at vario-
us meetings and conferences, publications including arguments in favour of 
establishing the university, especially the most noticeable 105th issue of the 
Društvo 2000’s magazine, at the end of the 1990s introduced the needs for 
decentralised higher education to the people of Primorska region. The move-
ment involved students, sportsmen and the civil society. After the passing of a 
vote of no confidence to the Government led by Janez Drnovšek in the spring 
of 2000, Bajuk’s intermediate Government continued with the efforts of es-
tablishing the university in Primorska, however, it had started from scratch. 
The support of the economy and local communities strengthened with the 
support of the Ministry of Higher Education, led by Lucija Čok from 2000 
to 2002. The fundamental structures of cooperation were designed and they 
were given a formal role in the form of Council of Trusties, a higher education 
and economy consortium as well as other connections which were enforced 
on the basis of agreements. The university’s organisational structure, however, 
was distancing from the original idea, therefore, many differences occurred; 
in 2002, the idea about a joint university for the entire Primorska region 
finally dissolved. Higher education legislation, which stiffly determined the 
university model and the enforcement of specialties of municipal environ-
ments instead of common interests, and subsequently also the withdrawal 
of the Faculty of Maritime Studies and Transport from accessing the new 
university, conditioned the university’s structure, which was smaller than ori-
ginally planned. The University of Ljubljana intervened in the events and 
played the key role in establishing the critical mass of lecturers with consen-
suses for cooperation in study programmes. The Koper unit of the Faculty of 
Education from Ljubljana also parted from it and transformed into a faculty 
that was afterwards a member of the new university. The National Higher 
Education Programme in 2000 predicted the establishment of the University 
of Primorska as a public higher education institution. Despite the changes in 
the Government at the end of 2002, i.e. the election of Janez Drnovšek as the 
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President of the State and the replacement of Minister Lucija Čok, national 
and local politics had made every effort not to postpone the realisation of the 
set goal. The consensus of the Higher Education Council had finally enabled 
the preparation of a decree, which was adopted by the National Assembly on 
29 January 2003, thus establishing the University of Primorska. 

The year 2003 was the founding year of the University. In the fifth chap-
ter titled Lastna pot (Own Way) the author presents how a period of hard 
work followed the celebration of the establishment: the formation of all legal, 
material, hr and administrative tasks which were necessary to start the first 
2003/2004 study year at the University of Primorska. The text of the Universi-
ty’ Statute was based on the theses, which were signed by the future members 
prior to accessing the University. The relation between the members and the 
chancellor’s office as well as the desire for a modern organisation were difficult 
to harmonise with the actual status of members at accession, mostly due to 
the established model of the organisation of the University of Ljubljana. The-
refore, the first Statute had distanced from the agreed contents of the proposal 
due to stiff legislation that did not permit agreed specialities of the organisa-
tion, for instance university centres within the same university, and mostly 
due to rejecting any novelties by the accessing members. At establishment, the 
University had the support of the Slovenian Government; however, the latter 
did not provide the University with sufficient means for full operations. The 
members contributed their dowry (activities, hr and equipment), however, the 
assets were acquired on the basis of special contracts, concluded between the 
Government and local communities. The united assets of members and a fra-
mework contract on financing concluded between the University and the Mi-
nistry of Education and Sport enabled the University to undertake its mission.

After the establishment the University set its first short-term strategic plan 
for 2004–2008 in the educational and research areas, international coopera-
tion, activities in national and international networks and on the impact on 
close and wider environment. It had set an ambitious investment programme 
on the basis of state’s budget for fundamental development programmes or 
the so-called Third School Tolar (2003–2008), and in the first five years of its 
existence, it realised most of its plans. The crown was put on the festive begin-
nings of the first academic year by the introductory speeches of the President 
of the Republic of Slovenia, universities’ chancellors, ministers and members 
of parliament as well as managers of companies, which were published in the 
regional and national press. The start of the year was especially honoured by 
the university godmother Viviane Reding, European Commissioner, who vi-
sited the University in September 2003. At the inauguration on 21 November 
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2003, the chancellor’s insignia were taken over by the first elected University 
Chancellor, Lucija Čok. 

In the chapter titled Pričevanja ustanoviteljev (Statements of Founders), 
the author completed the documentation materials with data arising from 
a structured questionnaire which was completed by 37 persons: higher edu-
cation lecturers and researchers, private sector representatives, cultural wor-
kers, representatives of the national and local authorities from August 2010 
to August 2011. The answers to questions, assessing the achievements of the 
University during its first eight years of work, were collected and processed; 
individual citations and especially the frequency of statements, opinions and 
standpoints partially present to what extent the University of Primorska fol-
lowed its mission and the goal of strategic planning, which were set by the 
founders prior to the establishment of the University. 

In conclusion the author chronologically processes data and analyses ex-
tensive documentation, thus transferring to the readers her final thoughts, 
wishes and expectations at the ten year anniversary of the University, similarly 
to a sportsman running the track towards the finish line. The run is now over 
and new challenges arise…
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S intesi

L’opera monografica Hic et nunc aude! (lat. Osa - qui e ora!) presenta 
le persone, le procedure e le circostanze relative agli eventi che con-

tribuirono alla fondazione dell’Università del Litorale. 
Nel capitolo intitolato Seguendo le orme della memoria, l’autrice stende 

i fatti storici che fanno da testimoni agli eventi che per parecchi centenni 
accompagnarono la formazione dei singoli centri dell’Istria slovena, dove si 
forgiò il sapere e si rafforzò l’impeto intellettuale della popolazione locale. 
Lo sguardo storico ai tempi delle accademie di Capodistria nel Cinque-
cento e nel Seicento, la loro formazione e la loro eredità rappresentarono 
certamente uno stimolo per gli sforzi successivi che tendevano a instaurare 
questi centri come vere e proprie istituzioni educative e scientifiche. L’intro-
duzione dello sloveno in funzione di lingua d’istruzione durante le Province 
Illiriche, il significato dell’attività del Collegio dei Nobili e dell’Istituto ma-
gistrale trilingue a Capodistria presentano le radici dell’istruzione superiore 
successiva in Istria. La fondazione della prima università slovena nel 1919 
a Lubiana, sebbene come esito degli intenti di fondare la prima università 
slovena a Trieste, rappresenta il primo risultato concreto. Ebbero in seguito 
grande importanza gli anni 70’ del xx secolo e la fondazione di nuovi centri 
d’istruzione superiore in Slovenia: l’Università di Maribor, i dipartimen-
ti dell’Accademia pedagogica a Capodistria, Nova Gorica e Novo mesto, 
l’Istituto superiore di scienze marittime a Portorose. Le iniziative appena 
menzionate furono sempre accompagnate dal desiderio che covava sotto le 
ceneri tra gli intellettuali del Litorale, cioè che il Litorale avesse una vera e 
propria università. 
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Il capitolo Le visioni e le azioni: discordie e consensi (1962 – 1995) presenta 
la dinamica degli eventi della seconda metà del xx secolo che si svolgevano a 
favore dell’idea attorno l’università sul Litorale sloveno. Allora si formarono 
gruppi d’interesse di esperti, si firmavano iniziative e si stendevano i primi 
programmi di studio (il programma d’ingegneria meccanica, lo studio di pe-
dagogia, le prime unità delle università slovene). L’Istituto superiore di scien-
ze marittime e del Dipartimento dell’Accademia pedagogica a Capodistria, 
fondati allora, furono i precursori dell’università che si stava plasmando. I 
gruppi di lavoro operanti presso la Comunità di municipalità costiere con-
cepirono numerosi progetti. La Società storica del Litorale come promotore 
della ricerca scientifica fondò la casa editrice scientifica Annales. La visione 
sull’università foggiò discordie, sia sull’impostazione del modello sia sulla sede 
dell’università. Il movimento universitario acquisiva forza nei diversi gruppi 
non formali e formalizzati, nelle associazioni come L’Associazione accademica 
per l’università della Slovenia occidentale e soprattutto nei gruppi progettuali 
che vennero nominati dalla Comunità delle municipalità costiere e dalle auto-
rità locali. Koper 2020 (Capodistria 2020), il progetto di sviluppo del Comune 
città di Capodistria e il supporto conferito all’istruzione superiore nelle stra-
tegie di sviluppo dei comuni costieri e di conseguenza la risposta dello stato e 
dei partiti politici furono decisivi. Si stilarono così i primi documenti al livello 
statale che diedero supporto alla fondazione della terza università slovena. 

Nel capitolo Il nuovo vento in poppa (1995 – 2000) l’autrice presenta la 
reazione degli intellettuali alle necessità dell’economia locale e del pubblico 
sloveno di esperti di ottenere un centro universitario al Litorale. Si possono 
tracciare delle parallele storiche tra i processi dell’istituzione dell’università 
del Litorale e i processi che accompagnavano l’affermazione dell’università 
di Lubiana otto decenni prima: opposizioni del centro (allora Belgrado, ora 
Lubiana) alla fondazione di un’università pubblica nell’area periferica. Eppure 
un continuo moltiplicarsi di programmi e la fondazione d’istituzioni autono-
me d’istruzione superiore permisero a Capodistria di diventare lentamente 
un centro universitario. La nuova legge sull’istruzione superiore, approvata 
nel dicembre 1993, ampliò le possibilità di istituire l’università, i processi in-
tegrativi europei invece assegnarono a tutti gli effetti a quest’area nuove sfide 
e richieste. Le prime unità ovvero i primi membri dell’Università di Lubiana 
(l’Istituto superiore di scienze marittime di Portorose, l’unità della Facoltà pe-
dagogica di Lubiana a Capodistria), seguite dagli istituti superiori autonomi 
(Istituto superiore per il turismo e i servizi alberghieri, Istituto superiore per 
l’imprenditoria a Portorose e l’Istituto superiore di management di Capodi-
stria), la Facoltà di scienze ambientali di Nova Gorica instaurarono alleanze e 
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attività che con il supporto del Centro per l’istruzione superiore di Capodi-
stria e con l’aiuto dei primi istituti di ricerca (Centro di ricerche scientifiche 
di Capodistria e l’Istituto di scienze naturali e tecniche del Litorale) riuscirono 
a convincere gli operatori della politica universitaria che era arrivato il tempo 
per il giovane stato sloveno di fondare nell’area strategica occidentale fronta-
liera prima dell’accessione all’Unione europea un nuovo centro di sapere. Il 
Centro per l’istruzione superiore di Capodistria divenne il nucleo d’interesse 
e coordinatore dell’istituzione dei primi istituti universitari, il Centro di ricer-
che scientifiche invece creò le basi scientifiche per la fondazione della Facoltà 
di studi umanistici di Capodistria. 

Tra gli scogli, il titolo del quarto capitolo, annuncia la serie di problemi tra 
gli anni 2000 – 2003 che dovevano essere superati dai processi di fondazione 
dell’università. Gli interventi presentati a diversi convegni e conferenze, ar-
ticoli e pubblicazioni che presentavano argomenti a favore della fondazione 
dell’università, tra cui di grande rilievo il numero 105 della rivista dell’Asso-
ciazione 2000, contribuirono a rafforzare alla fine degli anni 90’ nella coscien-
za degli abitanti del Litorale la necessità di un’istruzione superiore decentraliz-
zata. Al movimento aderirono gli studenti, gli sportivi e la società civile. Dopo 
il voto di sfiducia conferito al governo di Janez Drnovšek nella primavera del 
2000, il governo di Bajuk che lo succedette nel periodo intermedio, continuò 
con i processi per la fondazione dell’università al Litorale sloveno, ponen-
do però sempre nuove premesse. Il supporto dell’economia e delle comunità 
locali si rafforzò, accompagnato dal supporto del Ministero per l’istruzione 
superiore, che negli anni 2000 – 2002 fu governato da Lucija Čok. Furono 
impostate allora le strutture fondamentali di cooperazione che più tardi ven-
nero formalizzate nel Consiglio di fiduciari, in un consorzio per l’istruzione 
superiore e per l’economia e in altri collegamenti che acquisirono validità in 
base a accordi e convenzioni. La struttura organizzativa però si allontanava 
sempre più dal concetto originario il che provocò disaccordi che nel 2002 
dileguarono definitivamente l’idea di un’università comune per l’intera regio-
ne della Primorska. La legislazione dell’istruzione superiore che rigidamente 
definiva il modello universitario e la prevalenza delle peculiarità locali sugli 
interessi comuni, in seguito anche il recesso della Facoltà di studi marittimi 
e trasporto dall’accessione alla nuova università condizionarono la struttura 
universitaria che diventò più piccola di quanto fu originariamente pianificato. 
Per la prima volta l’Università di Lubiana infierì negli eventi e assunse il ruo-
lo decisivo nell’instaurare la massa critica di docenti, dando il consenso alla 
loro collaborazione nei programmi di studio. Si realizzarono quindi anche il 
distacco dell’unità di Capodistria dalla Facoltà pedagogica di Lubiana e la sua 
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trasformazione in facoltà, futuro membro della nuova università. Nel 2000 il 
Programma nazionale dell’istruzione superiore prevedeva tra i suoi obiettivi 
anche la fondazione dell’Università’ del Litorale come istituzione d’istruzione 
superiore pubblica. Nonostante il cambio del governo nel 2002, cioè all’ele-
zione di Janez Drnovšek come presidente della repubblica e la sostituzione del 
ministro Lucija Čok, la politica statale e locale fece l’impossibile perché non 
si posponga la realizzazione dell’obiettivo. Il consenso del Consiglio nazionale 
per l’istruzione superiore in fine permise la preparazione del decreto, l’appro-
vazione di cui nel parlamento il 29 gennaio 2003 rappresentò l’atto finale - la 
fondazione dell’Università del Litorale. 

L’anno 2003 accompagnò l’università sulla Propria via. Il quinto capitolo 
ci rivela il periodo di duro lavoro che ebbe inizio dopo i festeggiamenti per 
la fondazione: l’adempimento di tutte le procedure giuridiche, materiali, am-
ministrative e dei quadri, necessarie per l’avvio del primo anno accademico 
2003/2004 all’Università’ del Litorale. Il testo del primo statuto universitario 
si basò sulle previste tesi che furono firmate dai futuri membri dell’università 
prima dell’accessione. Fu inoltre difficile accordare il rapporto tra i membri 
e il rettorato e l’aspirazione di ottenere un’organizzazione moderna con lo 
status reale dei membri al momento dell’accessione, dovuto soprattutto al 
modello organizzativo, affermato all’Università’ di Lubiana. Il primo statuto 
si allontanò quindi dal contenuto della proposta prestabilita, sia per via della 
rigida legislatura che non permetteva di considerare le particolarità organiz-
zative prestabilite, per esempio i centri universitari nell’ambito della stessa 
università, sia perché i nuovi membri rifiutavano ogni novità. La fondazione 
dell’università aveva ricevuto supporto da parte del Governo della Repubblica 
di Slovenia, non aveva però ricevuto abbastanza fondi finanziari per l’adem-
pimento completo delle proprie attività. I membri contribuirono la propria 
dote (le attività, il personale, l’attrezzatura), il patrimonio fu invece acquisito 
tramite speciali contratti, stipulati tra il Governo della rs e le comunità locali. 
Solamente i fondi accumulati dai singoli membri e il contratto quadro di 
finanziamento, stipulato tra l’università e il Ministero per l’educazione e lo 
sport, permisero all’università di intraprendere la sua missione. 

Dopo la fondazione, l’università incentrò il suo primo programma strate-
gico a breve termine 2004–2008 negli ambiti di formazione e ricerca, coope-
razione internazionale, attività nelle reti nazionali e internazionali e progettò 
l’impatto che poteva avere nell’ambiente locale nonché nell’ambiente più am-
pio. L’università s’impose inoltre un programma d’investimento molto ambi-
zioso, formulato in base ai fondi del bilancio statale, nel programma di svi-
luppo chiamato anche “il terzo tallero scolastico (2003–2008)”, realizzando 
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nei suoi primi cinque anni d’esistenza la maggior parte dei progetti edilizi. 
Il fiore all’occhiello del solenne inizio del primo anno accademico furono le 
allocuzioni di buon auspicio del presidente della repubblica, dei rettori delle 
università, dei ministri e dei deputati, sindaci e direttori delle grandi imprese, 
pubblicati pure nella stampa regionale e nazionale. Fu un grande onore avere 
inoltre come madrina dell’università il commissario europeo Vivane Reding 
che visitò l’università a settembre 2003. All’inaugurazione solenne il 21 no-
vembre 2003 l’insegna del rettore fu conferita a Lucija Čok, prima rettrice 
dell’università. 

Nel capitolo Testimonianze dei fondatori l’autrice di quest’opera ha com-
pletato la documentazione con i dati collezionati da questionari di trentasette 
intervistati, tra cui docenti e ricercatori, economisti, operatori culturali, rap-
presentanti delle autorità nazionali e locali nel periodo tra l’agosto 2010 e 
l’agosto 2011. Le risposte degli intervistati ai quali è stato chiesto di valutare 
i risultati dell’università nei primi otto anni di attività, sono state raccolte e 
elaborate; alcune citazioni, riprese dalle domande aperte e soprattutto la fre-
quenza delle asserzioni, opinioni e punti di vista danno uno giudizio parziale 
a come l’Università del Litorale avesse seguito la sua missione e raggiunto gli 
obiettivi della pianificazione strategica, che fu posta dai fondatori prima della 
sua fondazione. 

Nelle pagine conclusive che seguono l’elaborazione cronologica dei dati 
e l’analisi della ricca documentazione, l’autrice propone ai lettori in forma 
più personale i propri pensieri di chiusura, i propri desideri e le aspettative al 
decimo anniversario dell’università, simile a come uno sportivo rivede il per-
corso che lo ha portato al traguardo. La corsa è finita, ci sono nuovi percorsi 
all’orizzonte…

Sintesi



slika 28:  
Rektorica Lucija 
Čok z rektorsko 
ovratnico, obliko-
val Oskar Kogoj, 
darovalci ovratnice: 
zakonca Oskar in 
Tatjana Kogoj ter 
Vladimir Humar. 

Morski konjiček – simbol Univerze na Primorskem
Drugačnost nenavadnega morskega bitja, duhovna simbolika morskega konjička 
in belega konja, poljub vode in zemlje ter bogastvo in lepota oblik, sta me vodila 
pri izboru in snovanju morskega konjička kot simbola tretje slovenske univerze, 
Univerze na Primorskem, ki ji s tem darilom poklanjam popotnico pozitivne 
moči in modrosti za gradnjo prijaznejšega in pravičnejšega sveta.

Oskar Kogoj (11.marec 2004)
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“Que la sagesse de ce temple de savoir soit un élément essentiel de la 
construction de la société de la connaissance de l’Europe!”

Naj bo modrost tega templja znanja temeljna sestavina izgradnje evropske 
družbe znanja!

Viviane Reding
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R azvojni program  
univerze na primorskem 
2004–2008

Poslanstvo univerze in cilji njenega delovanja 

Univerza na Primorskem deluje v strateško 
pomembnem kontaktnem prostoru jz Slovenije.
Geografski prostori sveta, kjer se srečujejo narodi, kulture in jeziki, tra-

dicije družbenih in gospodarskih politik, so laboratoriji novih vzorcev ži-
vljenjske stvarnosti, ki bodo povezali svet v uresničljiv in prijazen življenj-
ski prostor, ali pa bodo mesto konfliktov in nemirov. Na stari celini bodo 
ti prostori preizkus uresničljivosti vizije evropeizma, nove demokracije in 
prijazne globalizacije. V času, ko velik del problemov postaja usodno pre-
pletenih in soodvisnih, se tudi na področju izobraževanja in znanosti vse 
bolj uveljavlja zavest o nujnosti povezovanja in primerljivosti, o pomenu 
skupnega in strpnega iskanja rešitev, ki naj presegajo nacionalne ali celo 
ozke lokalne okvire in naj bodo naravnani k vsakemu posamezniku ter nje-
govi neponovljivi in enkratni samobitnosti. Z ustanovitvijo tretje državne 
univerze, Univerze na Primorskem (Odlok Državnega zbora, 29. 1. 2003, 
Uradni list rs, št. 13/03), je država Slovenija v prostor sečišč nacionalnih in 
mednarodnih kulturnih, političnih in ekonomskih strategij umestila usta-
novo razvojno-raziskovalnih in izobraževalnih potencialov.297 

297 Senat up je k Razvojnemu programu Univerze na Primorskem 2004–2008 podal soglasje na 
svoji 5. izredni seji dne 16. 3. 2005, Upravni odbor up je Razvojni program Univerze na Primorskem 
2004–2008 sprejel na svoji 12. redni seji dne 30. 5. 2005.
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Novo obdobje razvoja za Slovenijo in Evropo ponuja 
Univerzi na Primorskem možnosti, da evropsko 
tradicijo univerz obogati z izzivi novega časa.
Minulo desetletje predstavlja enega od mejnikov v zgodovini Slovencev. 

Osamosvojitev, konceptualni premiki v delovanju družbenega in političnega 
sistema, pridružitev mlade države k evropskim integracijam in težnja po pri-
merljivosti vseh družbenih podsistemov z razvitimi v svetu so vplivali na podsis-
tem izobraževanja in znanosti, bolj kot je bilo pričakovano. Mnoge spremem-
be so nastale tudi kot odbojni učinek spreminjanja sveta, predvsem na osnovi 
novih ideologij, razvojnih dosežkov in njim posledično nastalih novih vrednot. 
Evropo so močno zaznamovale nove strategije razvoja, ki so dale vseživljenj-
skemu izobraževanju, nastajanju novih znanj in njim povezanim tehnologijam 
za pospešen družbeni in gospodarski razvoj nov zagon (Memorandum Evrop-
ske komisije o vseživljenjskem učenju 2001, Lizbonska strategija 2000–2010, 
Barcelonska in Bolonjska deklaracija, različni akcijski načrti in agende). Mlada 
slovenska univerza te nove izzive sprejema in se nanje uspešno odziva. Z večjo od-
prtostjo družb se mora tudi ustanova, ki ustvarja nova znanja in oblikuje kulturni 
humus okolja, v katerem deluje, soočati z novimi vrednotami, kot so na primer: 
sodelovanje in kooperativno učenje, spoštovanje različnosti, strpnost do drugih 
kultur in tradicij, večjezičnost, partnerstvo in mnoge druge. Razumevanje biod-
iverzitete sredozemske krajine in procesov, ki jo ohranjajo, je ključnega pomena 
za ohranjanje biotske pestrosti narave in njeno trajnostno rabo.

V prenovo visokega šolstva po Bolonjskih smernicah se 
Univerza na Primorskem vključuje od začetka svojega delovanja.
Ob pristopu v Evropsko zvezo je Slovenija vstopila tudi v evropski visoko-

šolski izobraževalni prostor (European Higher Education Area) in v evropski ra-
ziskovalni prostor (European Research Area). To pomeni, da so pred slovenskimi 
univerzami tako izzivi kot obveznosti, da se v svoji organiziranosti približajo 
evropski ravni kakovosti izvedbe in učinkov izobraževanja ter raziskovanja ali jo 
celo presežejo. Prizadevanja državne politike in pripravljenost visokega šolstva, 
da gre v prenovo, sicer niso povsem usklajena, vendar je soglasja med državo in 
univerzami dovolj, da lahko ob koncu prvega desetletja tretjega tisočletja tudi  
v Sloveniji pričakujemo večjo ponudbo evropsko primerljivih študijskih progra-
mov, večjo avtonomijo visokošolskega izobraževalnega in raziskovalnega dela, 
prenos upravljanja in odgovornosti v zvezi z njima od države na univerzo, de-
mokratično visokošolsko institucionalno kulturo ter širitev univerzitetne mreže 
v nacionalnih in mednarodnih okvirih. Novi državni univerzi je prenova visokega 
šolstva izziv in obveza. Vanjo se vključuje s svojimi dejavnostmi, utečene prakse ji pri 
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uveljavljanju sprememb in vzorcev, povzetih po dobrih izkušnjah drugih univerz, 
predstavljajo osnovo za primerljivost. 

 
Izobraževalna in raziskovalna področja Univerze 
na Primorskem dopolnjujejo ponudbo slovenskih 
in srednjeevropskih univerz.
Ustanovitev Univerze na Primorskem je med največjimi, če ne celo največji 

projekt, ki jih je država Slovenija namenila primorskemu prostoru po svoji 
osamosvojitvi. Država je s tem projektom postavila center znanja in kulture  
v obmejnem prostoru, ki bo imel vlogo prenosnika razvojnih potencialov 
mlade slovenske države v Evropo in svet. Poleg uspešnega vključevanja v na-
cionalno in mednarodno univerzitetno mrežo, so uveljavljanje intelektualne-
ga potenciala, kulture in tradicije okolja ter njegovih naravnih danosti poslan-
stvo, ki ohranja narodnostno identiteto Slovencev, zagotavlja enake možnosti 
vključevanja in razvoja manjšin, spodbuja sonaravni razvoj in zdravo okolje 
ter ohranja bogastva naravne in kulturne dediščine Sredozemske Slovenije. 

Za novo državno univerzo je ob prenovi študija pomembno 
tudi njeno celostno učinkovanje kot center znanja. 
Univerza na Primorskem je v zasnovo svojega delovanja vključevala sesta-

vine prenove visokega šolstva po smernicah bolonjskega procesa. V študijske 
programe, ki so nastali na novo, je vgradila posamezne strukturne novosti, kot 
na primer: modularnost programov, izbirnost vsebin, vrednotenje učinkov 
študija po kreditnem sistemu ects, raziskovalne podlage študijskih progra-
mov idr. Prenova študija pa ni le v oblikah dela. Oblikovanje nove akademske 
institucionalne kulture je proces, ki se odvija med univerzo, uporabniki in dr-
žavo, pri načrtovanju in podajanju študijskih vsebin, v postopkih spremljanja, 
usmerjanja in vrednotenja študijskih učinkov, v partnerstvu med študenti in 
profesorji in razvijanju pripadnosti instituciji, ki jo vsi udeleženci študijske-
ga procesa sestavljajo. S prepletanjem raziskovalnega dela z izobraževalnim,  
z bogatenjem temeljnih znanj z novimi raziskovalnimi dosežki, s tutortsvom 
in mentorstvom ter kooperativnim učenjem ob raziskovanju je univerza v 
svoje delovanje povezala zasnovo evropskih strategij znanosti in visokega šol-
stva. Ob tem nastaja nova akademska zavest tako učiteljev kot raziskovalcev, 
ki s svojim vzorom spodbujajo nastajanje nove institucionalne kulture ter 
zagotavljajo kakovostno izobraževanje in raziskovanje. Akademska svoboda 
visokošolskega učitelja in raziskovalca ter avtonomija univerze kot integrirane 
visokošolske ustanove nalagata univerzi odgovornost za znanstveno in izobra-
ževalno delo v presoji uporabnikov o učinkih njenih dejavnosti.
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Povezovanje med izobraževanjem in raziskovanjem, 
vključevanje raziskovalcev in raziskav v študijski proces 
ter mednarodno primerljivi dosežki študijskih in 
raziskovalnih programov bodo utemeljili prizadevanja 
Univerze na Primorskem, da postane raziskovalna univerza. 
V skladu s politiko skupnega Evropskega raziskovalnega prostora (era) in 

Evropskega visokošolskega prostora (ehea) se Univerza na Primorskem vklju-
čuje v nacionalno univerzitetno mrežo in pripravlja programe sodelovanja  
z univerzami sosednjih držav. Poleg uspešnega vključevanja v skupne študijske 
programe, pa je za univerzo v kulturno stičnem prostoru enako pomemben 
cilj uveljavljanje kakovosti njenega dela. To pomeni, da na univerzi potrebuje-
mo zadostno širino in vrhunsko raven raziskav, ki posledično odpirajo dostop 
do tujega vrhunskega znanja in tehnologij ter ustrezne in razvidne postopke 
vrednotenja kvalitete izobraževalnega, raziskovalno-razvojnega in umetniške-
ga dela.

Prvih pet let nove slovenske univerze

Kvalitetno in načrtno delo bo univerzi omogočilo, da lastnim vizijam, po-
trebam in možnostim ustrezno odgovori na izzive, ki se postavljajo evropskim 
univerzam. Svoj razvoj bo up usmerila v kakovost delovanja, s skrbnim izbo-
rom vsebin in izvajanja izobraževalnih in raziskovalnih programov pa postala 
manjše univerzitetno središče strateškega pomena za državo Slovenijo, Sredo-
zemlje in srednjeevropski prostor

Na področju internacionalizacije visokošolske-
ga  izobraževanja in raziskovanja bo univerza kako-
vost svojega delovanja gradila na primerljivem izo-
braže valnem ter raziskovalnem delu in na razvoju 
njej lastnih raziskovalnih področij. Na ta način se 
bo po eni strani enakovredno vključevala v medna-
rodne akademske in raziskovalne mreže, po drugi 
strani pa bo utemeljevala svojo odličnost in razpo-
znavnost, s tem pa tudi mednarodno privlačnost, 
na tistih raziskovalnih področjih, h katerim bo 
prispevala nova spoznanja. Že podpisanim 5 spo-
razumom o sodelovanju s tujimi univerzami v letu 

Kakovostno 
in evropsko 
primerljivo 
izobraževanje
ter raziskovanje
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2004 se bo v naslednjih petih letih pridružilo vsaj 
15 novih. Sodelovanje z univerzami bodo uokviri-
li programi med sodelujočimi članicami univerz, 
pripravo skupnih interdisciplinarnih študijskih 
programov (joint-degree) pa bo usklajevala skupna 
podiplomska šola na up. Mednarodnim študijskim 
programom s področja družboslovja in naravoslo-
vja, ki jih že pripravljamo s sosednjimi univerzami 
(Univerza v Trstu, Vidmu, Benetkah in Celovcu), 
ter mednarodnim projektom članic, bodo sledili 
drugi študijski programi in raziskovalni projekti 
(Interreg projekti, programi eu), najprej z bližnji-
mi univerzami, nato pa tudi z drugimi v Evropi in 
v svetu. 

Do leta 2010 naj bi bilo v programe up vpisa-
nih 8.000 študentov iz Slovenije in zamejstva, pri-
vabili pa naj bi najmanj 1000 študentov predvsem 
iz Srednje in Vzhodne Evrope. 

up bo razvijala kooperativni odnos z druž-
benim okoljem tako, da bo vzpostavila meha-
nizme izmenjav in prenosa znanj ter oblik sode-
lovanja, s katerimi bo vlogo univerze nadgradila 
z neposredno odgovornostjo za družbeni, s tem 
pa tudi regionalni razvoj ter utrdila postopke 
vzpostavljanja cilja na znanju temelječe družbe 
in gospodarstva. Svet zaupnikov up (svetovalno 
telo upravnega odbora, sestavljeno iz predstavni-
kov gospodarstva Primorske in lokalnih skupnos-
ti občin Koper, Izola, Piran, Sežana) je ena od 
oblik sodelovanja okolja in dejavnikov razvoja na 
regijski ravni pri načrtovanju dejavnosti univerze, 
ki je slovenske univerze doslej niso uveljavljale. 
Za Slovenijo je torej novost. To sodelovanje se bo  
z začetkom delovanja Univerzitetnega inkubator-
ja (januar 2005), ki bo povezoval raziskovalne in 
izobraževalne učinke z gospodarskimi razvojnimi 
načrti, še okrepilo.

Kakovostno 
in evropsko 
primerljivo 
izobraževanje 
ter raziskovanje
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V letih 2004–2008 bo up ob prenovi programov 
po usmeritvah bolonjskega procesa preoblikovala 
pot do znanja (izvajanje študija in nova znanja), 
tako v pogledu disciplinarne usmerjenosti kot pri-
lagajanja zahtevam trga dela. Zato bo morala up 
poskrbeti za povečevanje sinergijskega delovanja 
med svojimi članicami pri razvijanju skupnih štu-
dijskih programov na 2. in 3. stopnji. Poleg pre-
nove obstoječih študijskih programov 1. stopnje s 
področij družboslovja in humanistike, zdravstva, 
turizma, računalništva in aplikativne matemati-
ke, bo na novo uvedla predvsem študij na 2. in 
3. stopnji ter razvila nove dodiplomske programe 
s področij naravoslovja (ekologije in prehrane) ter 
tehnike (mehatronike). V proces prenove univerza 
uspešno vključuje študente, ki vse bolj postajajo 
partnerji in nosilci spodbud za prenovo. Njihovi 
predstavniki (člani študentskih svetov, člani sena-
tov univerze in članic ter upravnega odbora) bodo 
v ustreznem številu sooblikovali razvojne progra-
me univerze, obenem pa si bodo prizadevali za 
kakovost študijskih dosežkov. Številni raziskovalni 
programi in projekti spodbujajo nastajanje novih 
znanj, na katerih nastajajo novi študijski programi. 
Kakovostno izvajanje nekaterih skupnih nalog čla-
nic omogoča tudi statut univerze z oblikovanjem 
infrastrukturnih enot, ki s svojim delovanjem po-
spešujejo izbirnost in interdisciplinarnost študija. 
Te bodo, na primer, usposabljale študente na pod-
ročju jezikovnega izobraževanja in informacijske 
pismenosti. Večjezičnost in visoka raven računal-
niške pismenosti bogatita temeljne sposobnosti 
in spretnosti, ki jih študent pridobiva na poti do 
svojega poklica. Center za šport up pa bo usmerjal 
in spodbujal študente k športnemu udejstvovanju, 
tekmovanju in skrbi za zdravo življenje. 

Skupna pot 
do novih znanj 
in novih poklicev
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V letu 2004 bo Univerza na Primorskem začela 
s procesom uvajanja smernic bolonjskega pro-
cesa v svoje študijske programe. Pri oblikovanju 
rokovnika opravil za uvajanje prenove je univerza 
sledila sprejemanju nove zakonodaje, ki ta proces 
ureja. Začetni rok je določila Uredba o financi-
ranju visokega šolstva, ki je začela veljati že v letu 
2004, končni rok pa predstavlja leto 2009, do ka-
terega zakonodajalec zahteva, da se preoblikujejo 
vsi visokošolski programi v visokošolskem izobra-
ževanju. up bo sledila modeloma 3 + 2 (triletni 
viso ki strokovni in univerzitetni programi, dvelet-
ni magisteriji) ter 4 + 1 (univerzitetni programi z 
enoletnim magisterijem). Dolžina študija (3 ali 4 
leta) bo odvisna od strokovnih utemeljitev študij-
skega programa in posledično od delodajalčevih 
zahtev po znanju diplomantov. Prenova pa ne bo 
le v strukturi študijskih programov, pač pa tudi  
v izvedbi (izbirnost in izmenljivost) ter v vredno-
tenju učinkov (kreditni sistem). V letu 2004 bo 
univerza obveščala in usposabljala učitelje in štu-
dente za prehod na novi način študija, spodbujala 
priprave novih študijskih programov in oblikovala 
smernice prenove na članicah up. Prve programe 
po bolonjskih smernicah bo up razpisala v aka-
demskem letu 2005/6 (management). Po anali-
zi potreb in možnosti preoblikovanja obstoječih 
programov ter z oblikovanjem novih programov, 
pa želimo ta proces zaključiti v letu 2009. 

up se bo odzivala potrebi po višji ravni znan-
ja in usposobljenosti prebivalstva ter ohranjanju 
enakopravnega dostopa do visokošolskega študija 
za državljane Slovenije in držav eu. Hitrejši trend 
zaposlovanja visokošolskih učiteljev in raziskoval-
cev v pogojih omejenega financiranja visokošolske 
dejavnosti s strani države bo univerza dosegla s 
ponudbo programov in projektov trgu znanja. Re-
forma visokega šolstva po smernicah bolonjskega 

Prenova vsebine in 
izvajanja programov 
– novi odzivi na 
potrebe trga znanja

Enakopraven pristop 
do šolanja in skrb za 
višjo raven izobrazbe 
državljanov 
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procesa postavlja pred up nova razmerja med uči-
telji in študenti, med študenti in državo ter med 
državo in univerzo. Univerza na Primorskem bo 
storila vse, da ostanejo študijski programi redne-
ga študija javno dobro. Poleg tega bo postopoma 
izenačevala izvedbo in kvaliteto rednega ter izred-
nega študija (v številu ur, izvedbi predavanj in vaj, 
vključenosti kvalitetnih učiteljev in sodelavcev,  
v dnevih izvedbe itd.), okrepila uvajanje in uporabo 
aktivnejših metod poučevanja (e-učenje in e-pou-
čevanje) ter v izvajanje študija vključila sodobne in-
formacijsko-komunikacijske tehnologije. Prehode 
med delom in izobraževanjem na post-sekundarni 
ravni študija (vračanje zaposlenih v izobraževanje) 
omogoča prenova študijskih programov z novostmi 
bolonjskega procesa, kot so nabirno-izbirni sistem 
(European Credit Transfer System), priznavanje 
predhodno pridobljenih znanj in usposobljenosti, 
krajše oblike doizobraževanja, programi usposabl-
janja in izpopolnjevanja. V naslednjih štirih letih bo 
univerza v različne oblike doizobraževanja in izpo-
polnjevanja vključila čim večje število državljanov. 
Na ta način ima up možnost pritegniti trg dela kot 
bodočega sofinancerja programov visokošolskega 
izobraževanja in izpopolnjevanja. 

Dejavno sodelovanje univerze v slovenski uni-
verzitetni mreži (rektorska konferenca in sodelovan-
je z obema univerzama na vseh ravneh dejavnosti) 
ji omogoča načrtno in koordinirano uveljavljanje 
smer nic bolonjskega procesa v Sloveniji. V okviru 
rektorske konference bo univerza pristopila v zdru-
ženja evropskih in regijskih univerz. Do leta 2007 
bo s pretežno dopolnilnega zaposlovanja učiteljev 
drugih visokošolskih zavodov univerza prešla na 
najmanj 50 % svojega učiteljskega in raziskovalnega 
osebja, s skupnimi raziskovalni programi in projek-
ti pa bo sooblikovala slovensko mrežo znanstvene 
odličnosti. 

Vključenost v 
slovensko 
univerzitetno 
mrežo 
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Univerza v svojo organizacijsko strukturo vgra-
juje oblike integralnosti raziskovalnega in peda-
goškega dela ter s tem zagotavlja učinkovitejši pre-
tok znanstvenih in strokovnih spoznanj študirajočih 
in zaposlenih med znanstveno-raziskovalno, pe-
dagoško in širšo družbeno ter gospodarsko sfero. 
Notranjo integracijo in mobilnost bomo zagotovili  
z ustrezno sistematizacijo in organizacijo znanstveno-
razis kovalnega in pedagoškega dela na univerzi,  
z instrumentom sobotnega leta za raziskovalce in 
učitelje univerze, s štipendiranjem perspektivnih štu-
dentov doma in v tujini, z vključevanjem študentov 
v raziskoval no delo, z razpisovanjem doktorskih tem 
in z večjo usmerjenostjo raziskovalnega dela v pove-
zovanje izo braževanja z raziskovanjem v domačem in 
mednarod nem okolju. Posebno skrb bomo namenili 
spodbujanju mladih za znanstveno in razvojno delo 
(mladi raziskovalci in mladi raziskovalci za gospodar-
stvo) ter promocijo uveljavljenih raziskovalcev in 
nji hovo vključenostjo v pedagoški proces, še zlasti 
na 3. stopnji (“research professor”). Ti bodo lahko 
v okviru univerzitetne podiplomske šole oblikovali 
posebne raziskovalno-izobraževalne centre. V okviru 
sistema globalnega financiranja univerze bomo delež 
financiranja iz proračuna za znanstveno-raziskovalno 
delo do leta 2008 dvignili s sedanjih 15 %, na vsaj 
35 %, pri samem znanstveno-raziskovalnem delu pa 
težili k povečevanju deleža za raziskave in inovacije 
(od sedanjih 10 %, na 30 %, pridobljenih sredstev iz 
gospodarstva in sredstev mednarodnih raziskovalnih 
programov. Težili bomo k bolj uravnoteženi razpo-
reditvi znanstveno-raziskovalnih področij: humanis-
tike, družboslovja, naravoslovja in tehnike. Status 
“raziskovalne univerze” bomo dosegli z odličnostjo, 
mednarodno vpetostjo in nadpovprečno uspešnostjo 
raziskovalcev, hkrati pa bomo poskrbeli za različne 
oblike promocije in informiranja, da bi približali 
znanost civilni družbi in utemeljevali pomen znanja 
za razvoj države ter eu. Ob tem pa bo univerza sledila 

Raziskovanje – 
temeljni pogoj 
za kvaliteto 
izobraževalnega 
dela
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načelom utrjevanja trojne avtonomije univerz: avto-
nomije raziskovalnega, izobraževalnega in poslovnega 
delovanja.

Nova pričakovanja in zahteve po vseživljenj-
skem učenju – temeljni sestavini pri oblikovanju 
na znanju temelječe družbe – zahtevajo od univer-
ze  prilagajanje novi “študentski populaciji”, tako 
po sistemsko-organizacijski plati kot glede učnega 
programa. Vseživljenjsko učenje ne pomeni več le 
tradicionalnega nadaljevalnega izobraževanja, am-
pak pridobivanje znanj, sposobnosti in kulture ra-
ziskovanja od zgodnje mladosti do pozne staros ti 
skozi različne formalne, neformalne pa tudi bolj ali 
manj priložnostne oblike učenja. Študentska  popu-
lacija pokriva torej vse starostne ravni, ki si želijo 
nadaljnjega izobraževanja in dejavnega  vključevan-
ja v kulturno-umetniško dogajanje okolja. V okvi-
ru ved, ki jih univerza raziskuje, in izo braževalnih 
programov, ki jih razpisuje, bo up ponudila števil-
ne programe izpopolnjevanja, ki bodo upoštevali 
predhodno pridobljeno znanje štu dentov ter ponu-
jali dopolnilna in nova znanja za nove poklice.

Univerza bo spodbujala razvijanje umetniških 
študijskih usmeritev in umetniško ustvarjalnost 
študentov ter učiteljev. To predvsem v začetnem 
obdobju še ne pomeni nastajanja novih študijskih 
programov umetniških smeri, temveč spodbujanje 
povezovalnih vsebin in izvajanje sestavin obstoje-
čih programov domačih in tujih univerz v posa-
meznih delih (modulih). Kulturno življenje štu-
dentov bo bogatila razvejana kulturna umetniška 
dejavnost študentov v okviru Kulturnega društva 
up (akademski pevski zbor, folklorna in igralska 
skupina, festival študentskih gledališč).

Vseživljenjsko 
učenje in izzivi 
novih študentskih 
populacij

Univerza: hram 
kulture in umetnosti
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Razvijanje tesnejših oblik sodelovanja med uni-
verzo in gospodarstvom pomeni predvsem uravna-
vanje razmerja med tradicionalnim “akademskim” 
raziskovalnim delom in razvojnim delom ali “de-
lom za trg”, spodbujanje aplikativnih študijskih in 
raziskovalnih smeri na univerzah ter vzpostavljanje 
mehanizmov sodelovanja in izmenjav med visoko-
šolskim izobraževanjem ter gospodarstvom. Prehodi 
med trgom dela in študijskim procesom niso le ob 
zaključkih posameznih ravni študija, temveč že med 
samim študijem, tako na ravni vsebin kot v sode-
lovanju izvajalcev. Univerza v ta namen ustanavlja 
univerzitetni inkubator, ki bo študentom omogočil, 
da pred zaključkom študija spoznajo neposredno 
nastajanje gospodarskega poslovnega sistema, saj 
bodo udeleženi pri oblikovanju “spin-off” podjetij 
in razvojnih centrov. Lokalne skupnosti urejajo lo-
kacije delovanja inkubatorja, Svet zaupnikov up pa 
je k njegovi ustanovitvi prispeval osnovni kapitalski 
vložek. Uspešna prijava na razpis strukturnih skla-
dov bo članicam up ponudila še en izziv na pod-
ročju uvajanja okoljskih tehnologij in sonaravnega 
razvoja v ekološko občutljivih območjih obmorske 
Slovenije ter v drugih ogroženih območjih države. 
Univerza bo v Centru odličnosti za sonaravni razvoj 
in uspešno gospodarstvo ter v drugih centrih uvel-
javljala znanstveno odličnost, razvojno učinkovitost 
in partnerstvo v mreži sodelujočih nacionalnih ter 
mednarodnih institucij znanja in razvoja.

Republika Slovenija je ob ustanovitvi univerze 
zagotovila neobhodno finančno podporo za inves-
ticije up v Temeljnih razvojnih programih na pod-
ročju izobraževanja in znanosti, t. i. “tretji šolski 
tolar”. S sredstvi, približno 3,5 mrd, bo univerza na 
osnovi investicijskega programa do leta 2008 zago-
tovila izvajanje obstoječih programov, delno pa tudi 
razvoj novih študijskih programov in nove razisko-
valne infrastrukture. Do leta 2007 bosta v Armeriji 

Sodelovanja in 
izmenjave med 
visokim šolstvom in 
gospodarstvom za 
trajnostni razvoj

Investiranje v prostor 
in pogoje študija

Razvojni Program Univerze Na Primorskem 2004 – 2008
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- Foresteriji v Kopru dobila svoje domovanje up Fa-
kulteta za humanistične študije in rektorat, dokon-
čana bo gradnja up Visoke šole za zdravstvo v Izoli, 
prenovljena bo Stavba 3 za sedanje potrebe up Pe-
dagoške fakultete in up Fakultete za management,  
s soudeležbo sredstev up se bo začela graditi up Vi-
soka šola za turizem Turistica. Za dokončno uredi-
tev prostorskih pogojev te šole, za dogovore o ob-
novi Servitskega samostana za potrebe up Fakultete 
za management, postavitev univerzitetnega kam-
pusa na Livadah v Izoli, ureditev raziskovalnih la-
boratorijev Primorskega inštituta za naravoslovje in 
tehniške vede ter raziskovalne infrastrukture obeh 
naravoslovnih inštitutov Znanstveno-raziskovalne-
ga središča pa bo potrebno pridobiti nova sredstva 
iz proračuna r Slovenije in iz drugih virov. Univerza 
mora oblikovati investicijski program 2006–2008 
in 2008–2012 na osnovi kriterijev, ki bodo opredel-
jeval obseg in časovno zaporedje gradenj na osnovi 
prioritet, preverljivih kriterijev njihove določljivosti 
in enakopravne obravnave vseh članic.

Občine Koper, Izola in Sežana so univerzi brez-
plačno odstopile komunalno urejena zemljišča, za 
katera so planski dokumenti že pripravljeni ali so 
v pripravi. Univerza bo za izvajanje razvojnih pro-
jektov v Univerzitetnem inkubatorju in v Centru 
odličnosti kandidirala za sredstva iz strukturnih 
skladov eu. Za dokončno ureditev prostorskih po-
gojev članic in novih članic ali pristopnic pa bo 
univerza zaprosila Vlado r Slovenije, da z Zako-
nom o državnem poroštvu tudi na up podpre vla-
ganje lastnih sredstev in posojil v prostorski stan-
dard. Tu so predvsem pereči: izgradnja študentskih 
domov in univerzitetne knjižnice ter postavitve 
optične povezave med lokacijami univerze. Za 
vmesne rešitve, predvsem študentskega bivanja, 
bo univerza v sodelovanju z Luko Koper (kon-
cesionarjem) uporabljala prenovljeni Luški dom  
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v Prisojah in sodelovala pri obnovi dijaških domov 
za bivanje študentov na Obali. V okviru nacional-
nega projekta “4000 postelj” univerza pričakuje 
enako obravnavo kot ostali dve univerzi, ki z dol-
goročnim vlaganjem v študentski standard rešujeta 
bivalne stiske študentov. Le s sodelovanjem univer-
ze, lokalnih skupnosti, države in gospodarstva lah-
ko up zagotovimo prostorski standard za izvajanje 
prenovljenega, tehnološko in znanstveno podpr-
tega, visokošolskega izobraževanja ter ustrezno ra-
ven bivalne kulture študentov.

dr. Lucija Čok,
rektorica Univerze na Primorskem

mag. Marjan Tkalčič,
predsednik Upravnega odbora  

Univerze na Primorskem

Razvojni Program Univerze Na Primorskem 2004 – 2008
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 univerza na primorskem — 
znanstveno- raziskovalno središče koper

Universitŕ del Litorale — Centro di ricerche scientifiche di Capodistria 
University of Primorska — Science and Research Centre of Koper

ustanovitev univerze na primorskem 
v času in prostoru

Pričevanja in dejstva, mnenja in stališča dejavnikov 
njene ustanovitve v letih 1962–2003

Spoštovani!
Z namenom, da bi opisali in predstavili obdobje nastajanja pobud, dokumen-
tov in neposrednih dejanj za ustanovitev Univerze na Primorskem (up), vas 
kot enega udeležencev v tem procesu prosim, da odgovorite na nekaj vprašanj 
v nadaljevanju vprašalnika. V statistični obdelavi in zbirniku odgovorov, ki 
bosta del monografije, bomo vaše ime objavili le z vašim pristankom.
Najlepša hvala za sodelovanje!

Dr. Lucija Čok, znanstvena svetnica, Inštitut za jezikoslovne študije up zrs
V Kopru, julij–september 2011

Podpisani/-a dajem soglasje, da se omenja moje ime (ustrezno obkroži):

da    ne

Datum izpolnjevanja: 

Podpis:
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A Podatki o anketirancu/anketiranki

1. Ime, priimek ali geslo v primeru, da ne želite objave imena:
 

a) Spol (Ustrezno obkrožite!):  m ž  

b) Izobrazba: oš sš vš vis 

c) Znanstveni naslov: _________________________   

2. Obdobje vašega vključevanja v prizadevanja za  
ustanovitev ali delovanje univerze:  
 
leta, od – do. 

3. Kako ste se vključili v prizadevanja? Kakšen vzgib, pobuda ali interes so 
vas spodbudili k sodelovanju pri ustanavljanju up?

4. Področje vašega vplivanja na nastanek up (Ustrezno obkrožite!): 

a) akademsko/izobraževalno
b) strokovno
c) politično
d) civilna družba
e) gospodarstvo
f ) lokalna skupnost
g) kultura
h) drugo: ____________________________________________

5. Zadolžitev v času delovanja v prid ustanovitvi up (položaj, čas delovanja): 

od – do: položaj:

Razvojni Program Univerze Na Primorskem 2004 – 2008



235234 235234

Hic Et Nunc Aude

B Pričevanja, mnenja in stališča

6. Na področju vašega delovanja, pa tudi v širši družbi so se pokazale potrebe 
po utrjevanju visokega šolstva. Kateri so bili tedaj temeljne ugotovitve in 
širše potrjeno stališče, ki je spodbudilo delovanje v prid ustanovitvi up? 

7. Kako občutna je bila v času vašega delovanja širša podpora ustanovitvi 
up? Napišite križec pod intenzivnost podpore! 

Vrsta podpore popolna delna je ni bilo
a) Podpora državne politike

b) Podpora civilne družbe

c) Podpora in pomoč vlade

d) Podpora državnega zbora

e) Podpora lokalnih skupnosti

f ) Podpora in pomoč gospodarstva

g) Podpora in pomoč javnih 
univerz v Sloveniji
h) Pomoč intelektualne sfere 
v Sloveniji in tujini
i) Pomoč intelektualne sfere 
na Primorskem

8. Vaša neposredna naloga, zadolžitev, projekt ali vsebina delovanja  
v procesu ustanavljanja up:

9. V akademskem prostoru, pa tudi širše, je za uvajanje novosti potrebna izčrp-
na argumentacija. Katere oblike delovanja so zadrževale ustanavljanje up? 

10. Kateri dosežek, pri katerem ste sodelovali, se vam zdi najpomembnejši, 
oziroma je pripomogel sprožiti proces ustanovitve up? 
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11. Katero neposredno dejanje ali stvarno dejstvo je po vašem mnenju največ 
doprineslo k ustanovitvi univerze?

12. Danes up izpolnjuje v večji ali manjši meri svoje poslanstvo: 
(Napišite križec pod intenzivnostjo poslanstva!) 

Popolnoma Delno Ne izpolnjuje
V lokalnem in 
regijskem prostoru
V državi Sloveniji

V obmejnem prostoru

V mednarodnem prostoru 

13. Bi lahko navedli nekatere dosežke up, s katerimi ta po vašem mnenju naj-
bolje izpolnjuje svoje poslanstvo (do tri navedbe): 

14. Na poti do uresničevanja strateških ciljev je up najbolj uspešna na področjih: 

Popolnoma Delno Ni uspešna
Raziskovalnega dela in razvoja 
novih tehnologij 
Oblikovanja, podajanja in 
prenosa novega znanja
Dejavnosti razvoja 
lokalnega okolja 
Odmevnih dosežkov v 
sredozemskem prostoru 
in JV Evropi
Doseganja materialnih 
standardov slovenskih 
javnih univerz
Organiziranja svojega delovanja 
in vplivanja na spremembe

Razvojni Program Univerze Na Primorskem 2004 – 2008
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15. Z ustanovitvijo up so se vaša pričakovanja glede na vašo podporo usta-
novitvi (vprašanje 6!) 
 
uresničila:  da  ne  
 
Če je odgovor ne, lahko bolje utemeljite svoj odgovor?

16. Kot dejavnik ustanovitve up danes predlagate učiteljem,  
raziskovalcem in študentom: 
 
K virom monografije o ustanovitvi up priporočate: 
 
 
Najlepša hvala za sodelovanje!
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seznam anketiranih sodelavcev 
 
Na vprašanja strukturiranega anketnega vprašalnika so odgovarjali:

Ban, Majda: predsednica Društva medicinskih sester, glavna sestra Ortopedske 
bolnišnice Valdoltra (1974–1997) in koordinatorica delovne skupine pri szdl

Bandelj, Mirko: notranji minister v Vladi (1996–2000),  
generalni sekretar Vlade (2000–2002) 

Bavec, Cene: doktor znanosti, redni profesor; dekan Visoke šole za  
management (2001–2002), član senata up (2002–2010) 

Bizajl, Tomaž: predsednik komisije za razvoj srednjega in višjega šolstva pri 
Obalni skupnosti Koper (1974–1980), sodelujoči v političnih organih in 
civilni iniciativi v prid ustanovitvi up

Černigoj, Aldo: analitik in strokovnjak, odgovoren za razvoj visokega šolstva 
na Skupnosti obalnih občin (1984–1993), sodelujoči v političnih organih 
in civilni iniciativi v prid ustanovitvi up 

Čok, Lucija: doktorica znanosti, redna profesorica; predstojnica Enote ul 
pef v Kopru (1986–1995), direktorica up zrs (1995–2000), v. d. dekanje 
Fakultete za humanistične študije (2000), ministrica mvzt (2000–2002), 
v. d. direktorica up (2003), prva rektorica up (2003–2007) 

Čuk, Jožko: magister, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije 
Darovec, Darko: doktor znanosti, redni profesor; glavni urednik  

Annales (1996–2001), član iniciativnega odbora za ustanovitev  
Znanstveno-raziskovalnega središča (zrs), direktor up zrs (2001–2012), 
v. d. dekana fhš, član ekspertne skupine za ustanovitev in priprave  
študijskih programov up fhš in up

Gasparini, Mario: župan občine Izola (1993–1994), poslanec  
Državnega zbora rs (1994–2002)

Gosar, Anton: doktor znanosti, redni profesor; Turistica (1994–2004)  
dekan up fhš (2001–2004), predsednik začasnega senata up (2003) 

Kocjan, Miro: župan občine Koper (1967–1974), po letu 1974 prvi  
urednik Primorskih srečanj in publicist, častni občan mok (2002) 

Kocjančič, Andreja: doktorica znanosti, redna profesorica; predsednica  
Sveta za visoko šolstvo rs (2002–2004) 

Kodarin, Dino: predsednik Izvršnega sveta Skupščine skupnosti obalnih 
občin (1990–1995) 

Koprivec, Ciril: podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine Občine  
Koper (1985–1994) in član koordinacijskega odbora za ustanovitev  
up pri Obalni skupnosti

Razvojni Program Univerze Na Primorskem 2004 – 2008
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Korelič, Bruno: predsednik uprave Luke Koper (1993–2005), prvi  
predsednik Sveta zaupnikov up 

Križman, Marijan: predsednik Odbora za družbene dejavnosti mok (1994–
2009), predsednik Komisije za poslovne prostore mok (1994–2002) 

Lahajnar, Oton: magister, zakladnik in koordinator Akademskega društva 
za Univerzo zahodne Slovenije (1995–1996), sodelavec pri izdaji zbornika 
o primorski univerzi 

Lorber, Lučka: doktorica znanosti, članica ekspertne skupine za ustanovitev 
up (2000–2002), državna sekretarka mvzt (2003–2004), predsednica 
prvega uo up (2003–2004)

Luthar, Oto: doktor znanosti, redni profesor; član ekspertne skupine 
za pripravo zasnove in programov Fakultete za humanistične študije 
(1998–2000) 

Maršič, Dorijan: poslanec v dz (2000–2004), član prvega Upravnega  
odbora up (2003–2004) 

Merlo, Aleksander: primarij Bolnišnice Postojna, poslanec v dz 
(1996–2004) 

Miklavič, Klemen: magister, študentski aktivist goriške skupine študentov 
Kg3 (1999–2002)

Mikolič, Vesna: doktorica znanosti, izr. profesorica; soavtorica publikacije o 
ustanovitvi Fakultete za humanistične študije, članica ekspertne skupine 
za humanistiko, prva predstojnica Oddelka za slovenistiko fhš

Moge, Rudolf: predsednik Odbora za šolstvo, mladino in šport dz  
(2000–2004), predsednik Odbora lds za šolstvo

Može, Tomaž: član projektnega sveta za ustanovitev up (1998–2002),  
predsednik Sveta Visokošolskega središča (1999–2001) 

Nećak, Dušan: doktor znanosti, redni profesor Filozofske fakultete  
Univerze v Ljubljani; vodja ziff in sodelavec pri pripravi prvega  
študijskega programa zgodovine na fhš 

Piciga, Darja: doktorica znanosti, nosilka strokovne ekspertize Stališča  
akademske skupnosti o nadaljnjem razvoju visokega šolstva v rs (1999),  
članica vladne skupine za ustanovitev up (2000)

Pišot, Rado: doktor znanosti, redni profesor; član sveta Visokošolskega 
središča Koper (1996–2000), član ekspertne skupine za ustanovitev 
up (2000–2002), v. d. dekana pef up (2002–2003) in njen prvi dekan 
(2003–2007)

Plazar, Nadja: doktorica znanosti, izr. profesorica; snovalka ustanovitve 
všzi in študijskega programa Zdravstvena nega (1999–2003),  
v. d. dekanja vzši (2002), prva dekanja vzši (2003–2011) 
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Razdevšek – Pučko, Cveta: doktorica znanosti, izredna profesorica  
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, sodelavka in podpornica  
delovanja enote, kasneje samostojne Pedagoške fakultete v Kopru

Rode, Vanda: Vodja sektorja za višje in visoko šolstvo na Ministrstvu za šolstvo, 
znanost in šport (1999–2005) 

Rotar, Vlado: pedagoški svetovalec in predstojnik Zavoda za šolstvo,  
Enota Koper, višji predavatelj na koprski enoti ul pef 

Starman, Danijel: univerzitetni diplomirani pravnik, član  
Akademskega društva za Univerzo zahodne Slovenije 

Štular, Vojka: delegatka v Zboru občin Republiške skupščine Slovenije 
(1990–1992), županja občine Piran (1998–2006) 

Tkalčič, Marjan: doktor znanosti, avtor elaborata za ustanovitev  
samostojnega visokošolskega zavoda Turistica (1994),  
v. d. dekana in nato njen prvi dekan (1997–2007) 

Vran, Tomo: svobodni umetnik, akademski slikar, podpornik up  
kot dejavnik civilne družbe 

Žitko, Salvator: predsednik Zgodovinskega društva za južno  
Primorsko (1989–), sodelavec up fhš in up zrs 

Pisma in odzivi:
Bufon, Milan: doktor znanosti, redni profesor na up;  

prvi prorektor za znanstveno in razvojno delo. 
Erjavec, Aleš: doktor znanosti, redni profesor na up in  

znanstveni svetnik zrc sazu
Kušar, Jože: tajnik koprskega oddelka Strojne fakultete ul 
Lešnik, Avgust: doktor znanosti, redni profesor na ul
Mencinger, Jože: doktor znanosti, redni profesor na ul, rektor ul 

(1998–2005)
Zlobec, Ciril: pesnik in publicist, član sazu, častni doktor up

Opravičilo
Opravičujemo se za morebitne izpustitve nekaterih, za anketirane morda 
pomembnih podatkov pri navajanju zadolžitev, položajev in nazivov; prav 
tako se opravičujemo, če ob njihovem imenu ni (pravega) znanstvenega na-
slova. Preveč je bilo omenjenih soustvarjalcev up, da bi lahko dovolj zvesto 
in natančno naslovili vse vključene v raziskavo. 

Razvojni Program Univerze Na Primorskem 2004 – 2008
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vlaganja in dotacije občin v sit

Študentski dom Korotan Portorož

Dotacije – redne

Leto: mo Koper Občina Izola Občina Piran Skupaj

1996 21.566.961,50 - 7.778.249,00 29.345.210,50

1997 16.529.723,00 10.617.108,50 5.961.539,00 33.108.370,50

1998 4.544.012,00 1.266.364,00 1.638.824,00 7.449.200,00

1999 13.234.439,79 3.688.286,49 4.773.076,64 21.695.802,92

2000 4.623.749,82 1.288.586,00 1.667.581,91 7.579.917,73

2001 - - 456.298,94 456.298,94

Skupaj: 60.498.886,11 16.529.723,00 22.275.569,49 99.634.800,59

Leto: mo Koper Občina Izola Občina Piran Skupaj

1996 - - - -

1997 10.771.380,00 1.200.000,00 3.300.000,00 15.271.380,00

1998 9.462.385,00 2.000.000,00 3.500.000,00 14.962.385,00

1999 11.000.000,00 3.000.000,00 3.700.000,00 17.700.000,00

2000 11.769.996,00 3.180.000,00 3.700.000,00 18.649.996,00

2001 12.997.000,00 3.434.000,00 3.910.000,00 20.341.000,00

2002 13.000.000,00 3.653.776,00 4.160.000,00 20.813.776,00

Skupaj: 69.000.761,00 16.467.776,00 22.270.000,00 107.738.537,00
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Dotacije – investicijske za up

Dotacije – športne aktivnosti

Visokošolske organizacije in zavodi, namenska sredstva 

Športne dejavnosti

Založništvo

Leto: mo Koper Občina Izola Občina Piran Skupaj

2000 24.000.000,27 - - 24.000.000,27

2001 48.959.315,05 - - 48.959.315,05

Skupaj: 72.959.315,32 - - 72.959.315,32

Leto: mo Koper Občina Izola Občina Piran Skupaj

2000 368.000,00 - - 368.000,00

2001 100.000,00 - - 100.000,00

Skupaj: 468.000,00 - - 468.000,00

Leto: mo Koper Občina Izola Občina Piran Skupaj

2002 1.000.000,00 - - 1.000.000,00

Skupaj:   1.000.000,00             - -   1.000.000,00             

Leto: mo Koper Občina Izola Občina Piran Skupaj

2002 8.000.000,00 5.000.000,00 - 13.000.000,00

2001 360.000,00 - - 360.000,00

- 13.546.250,18 - 13.546.250,18

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00

Skupaj: 8.360.000,00 24.546.250,18 - 32.906.250,18

Razvojni Program Univerze Na Primorskem 2004 – 2008
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Založništvo

Rekapitulacija vlaganj v letih od 1996 do 2002

Nepremičnine – že sklenjene pogodbe

Koper, 6. 3. 2003

Leto: mo Koper Občina Izola Občina Piran Skupaj

2002 1.500.000,00 - - 1.500.000,00

Skupaj: 1.500.000,00 - - 1.500.000,00

mo Koper Občina Izola Občina Sežana Skupaj
215.649.800,60 91.081.353,00 ni ocenjeno 306.731.153,60

Armerija, Foresterija Drevored  
1. maja 9, Izola

Stanovanjski objekt z 
garažnim poslopjem 

in zemljišča

Leto: mo Koper Občina Izola Občina Piran Skupaj

Skupaj:      213.786.962,43   57.874.371,17   44.545.569,49    316.206.903,09   
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