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1. UVODNO POJANSILO:
Poslanstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (UP ZRS) je bilo vzpostaviti
referenčno jedro znanstveno-raziskovalne dejavnosti različnih znanstvenih disciplinah, ki jih danes
zaokroža devet inštitutov in deset infrastrukturnih enot s področja humanistike, družboslovja in
naravoslovja. V več kot 20-tih letih svojega obstoja in znanstvenega ustvarjanja je UP ZRS prerasel
okvire, ki si jih je ob ustanovitvi 1. decembra leta 1994 zastavil kot samostojni javni raziskovalni zavod
Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije (ZRS RS). Tako smo se zaposleni znašli pred
novimi izzivi: kako v spremenjenih razmerah v financiranju slovenske znanosti in novih zahtevah
mednarodnega raziskovalnega prostora vzpostaviti spodbudno delovno okolje za nadaljnji razvoj in
znanstveno ustvarjanje. Odločili smo se, da je nujno potrebno v ta namen zagotoviti poslovno,
upravno in finančno avtonomijo ZRS Koper. Usmerjenost v mednarodne raziskovalne razpise in
prilagajanje neposrednim potrebam trga s tesno vpetostjo v potrebe uporabnikov lokalnega in širšega
okolja odpira nove izzive in zahteva večjo agilnost v poslovanju, kakršna je v sklopu sistema univerze
preveč omejena. Zaradi specifike poslovanja in velikega obsega dela na projektih EU, mehanizmov
finančne nediscipline in posledično velikih zamikov izplačil smo ugotovili, da je nemogoče poslovati v
sedanji strukturi, v kateri je finančno poslovanje izredno oteženo in procesno preorganizirano.
Za nadaljnji razvoj Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) in oblikovanje raziskovalnega centra
odličnosti, kakršnega si raziskovalci želimo pa je potrebna tudi visoka raven samozaupanja in lastne
odgovornosti. V to pa nas lahko vodi le neodvisnost pri oblikovanju notranjih komunikacijskih mrež in
razmerij ter stabilnost vzpostavljenega sistema (organi odločanja), ki zagotavlja možnost planiranja in
razvoja lastnih raziskovalnih programov, projektov ter raziskovalne infrastrukture.
Skladno z navedenim je leto 2016 predstavljalo prelomnico v delovanju in organiziranosti znanstvenoraziskovalnega dela na ZRS. Po zaključku postopka na organih Univerze na Primorskem je bil dne
26.11.2016 ustanovljen javni raziskovalni zavod Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS
Koper), kateri skladno s 24. členom Sklepa Vlade RS o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Znanstveno-raziskovalno središče Koper vstopa v vsa pravna razmerja UP ZRS. Na podlagi
navedenega sklepa je bil sklenjen Dogovor o prevzemu raziskovalne dejavnosti UP ZRS in prenosu
na javni raziskovalni zavod ZRS Koper (sklenjeno dne 23.11.2016 med MIZŠ in UP) in Pogodba o
prenosu dejavnosti, sredstev in obveznosti, delovnih in drugih razmerij in pravic iz UP na ZRS Koper
(sklenjena dne 24.12.2016 med UP in ZRS Koper). Nov zavod je pričel polno delovati v letu 2017. Na
dan 1.1.2017 se skladno s 30. členom Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda ZRS
Koper začne voditi knjigovodska evidenca ZRS Koper, stroški zajeti v obdobju od ustanovitve zavoda
do 1.1.2017 so le stroški vezani na vzpostavitev delovanja zavoda.
Akt o ustanovitvi, dogovor in pogodba določajo, da ZRS Koper s 1.1.2017 prevzame raziskovalne
programe, raziskovalne in druge projekte ter drugo dejavnost, ki je bila organizirana v Znanstvenoraziskovalnem središču Univerze na Primorskem, in vstopa v vsa pravna razmerja Znanstvenoraziskovalnega središča Univerze na Primorskem. Skladno z navedenim se letno poročilo za leto 2016
pripravlja v okviru Univerze na Primorskem, kot članica UP ZRS.
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