
  

PRILOGA A 
 
Odvetniške storitve odvetnika Velimirja Cugmasa 
 
 
 
A) Sodelovanje UP z odvetnikom Velimirjem Cugmasom je pravnoformalno urejeno in 
zakonito 
 
Pogodba med odvetnikom Cugmasom in UP z dne 1. 3. 2012 ni bila uničena. Na originalu 
pogodbe je pripis, da ne stopi v veljavo, ker ne odraža točno volje pogodbenih strank (disenz 
volje). Kopija pogodbe je v prilogi. Namesto neveljavne pogodbe se uporablja predhodno 
obstoječa pogodba - sklenjena skladno s Pooblastilom dekanom in direktorjem bivšega 
rektorja (priloga), ki je v V. točki vsebovalo določilo, po katerem so le-ti lahko najemali tudi 
pravne storitve odvetnikov - z dodatkom.   

 
B) Odvetnik Cugmas uspešno zagovarja UP  
 
Stroške za odvetniške storitve zastopanja pred sodiščem povzročajo: 
 

 Nezaključene tožbe iz obdobja bivših rektorjev UP:  
- Elmarkt - spor v zvezi s svetovanjem in postopki ob izboru izvajalca GPG, d.d. 
- Dva spora, v katerih Republika Slovenija toži UP za vračilo nenamensko 

porabljenih sredstev (115.054,10 EUR). 
- Iz leta 2009 STUDIOBOTAS d.o.o. toži UP kot drugotoženo stranko. 
- Tožba zaradi mobinga Astrid Prašnikar (bivša glavni tajnik) nad zaposleno na UP. 

 
 Sodni postopki o gradbenih investicijah UP (glej priloge o UK Livade in UK Sonce): 

- Bevk Perovič arhitekti (projektanti UK Sonce) - tožba UP za razdrtje škodljivo 
sklenjene pogodbe (UP je s sodno poravnano ubranila 1,2 mio EUR). 

- Lokainženiring (bivši nadzornik v UK Livade) - tožba in protitožba zaradi 
vrednosti in kvalitete nadzora. 

- Edmond Mahnič (bivši super-nadzornik v UK Livade) - odškodninska tožba zaradi 
delnega odvzema evropskih sredstev. 

- Rado Bohinc - odškodninska tožba zaradi delnega odvzema evropskih sredstev. 
 

 Tožbe (bivših) zaposlenih na UP: 
Pravnomočno zaključene v prid UP so že 
- štiri tožbe Vesne Mikolič; tožnica vrača stroške postopkov; 
- tožba Darka Darovca; 
- druge tožbe zaposlenih (Egon Pelikan, Lenart Škof, Rok Svetlič, Polona Tratnik, 

Jože Pirjevec …). 
 

Zunanja revizija zadev, ki jih je izpostavljala obsežna anonimka iz oktobra 2013, je preverila 
tudi višino in upravičenost zaračunavanja s strani odvetnika Cugmasa (izsek iz poročila je v 
prilogi). Ugotovljeno je bilo, da se odvetniške storitve za posamične primere zastopanja pred 
sodiščem plačujejo v skladu z Zakonom o odvetniški tarifi ter, da je višina mesečnega pavšala 
upravičena. Še več, v primeru, da bi enak obseg storitev plačevali po določilih pogodbe, ki jo je 
podpisal bivši rektor Bohinc (sicer pravnik) z Odvetniško pisarno Miro Senica in odvetniki 
d.o.o., bi iste storitve stale več.   
 
 
 


