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Voditeljica: Manica J. Ambrožič

MANICA J. AMBROŽIČ: Zdaj pa popravek, ki smo ga dolžni objaviti po zamudni sodbi ljubljanskega
okrajnega sodišča. Popravek se nanaša na prispevek, ki smo ga 14. januarja letos objavili v Dnevniku.
NEZNANI NOVINAR: Novinar Edi Mavsar je v prispevku z naslovom Na Univerzi na Primorskem so
revizorju zaprli vrata navajal dejstva, ki ne držijo. Ne drži, da se je univerza po dobrih dveh mesecih
od razkritja domnevnih nepravilnosti še vedno upira nadzoru in da pred revizorji skriva
dokumentacijo. Univerza na Primorskem je namreč v skladu z načelom zakonitosti delovanja v
razrešitev spornega pravnega vprašanja ali je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sploh
pristojno, da odredi univerzi revizijo in enostransko izbere revizorja vložila pred pristojnim sodiščem
tožbo, odločitev pa še ni pravnomočna. Prav tako na Univerzi na Primorskem že poteka revizija, ki jo
izvaja zunanja revizijska hiša ABC revizija d.o.o. iz Ljubljane. Ne drži, da je rektor Marušič ob pripravi
prispevka zavrnil nastop pred kamero, saj je rektor profesor doktor Dragan Marušič sam predlagal, da
bo na vsa vprašanja z veseljem odgovoril pred kamero v studiu Televizije Koper, kot tudi v studiu
Televizije Slovenija v Ljubljani. Ne držijo navedbe, ki se nanašajo na izdani sklep ministra Pikala, s
katerim ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport terja od Univerze na Primorskem vračilo
441.752,42 evra, domnevno nenamensko porabljenega denarja za kampus Livade, in sicer da se ob
pripravi prispevka ni uspelo izvedeti kako bo rektor denar branil. Dne 14. januarja 2014 je namreč
Univerza na Primorskem v sporočilu za javnost, ki je bilo objavljeno na spletni strani Univerze na
Primorskem in tudi istega dne posredovano po elektronski pošti vsem medijem, vse medije obvestila
o tem, da bo navedeni sklep presojalo sodišče.

