
 

PRILOGA C 

 

Univerzitetni kampus Livade v Izoli 

  

Projekt izgradnje Univerzitetnega kampusa Livade (UKL) v Izoli je delno sofinanciran s sredstvi EU 

(projekta Sigma 1 in Sigma 2). Urad za nadzor proračuna RS je pri reviziji projektne dokumentacije 

septembra 2012 ugotovil štiri kršitve (priloga), od tega dve hujši: 

  

a) Nepravilnosti pri izboru izvajalca GPG d.d. 

 

 V času pred zaključkom postopka javnega razpisa za izbor izvajalca gradbenih del za 

izgradnjo Centra mediteranskih kultur  je UP dne 4. 12. 2009 na Portalu javnih naročil 

spremenila razpisne pogoje, ki pa jih ni objavila v Uradnem listu EU, kar ni skladno z 

zakonodajo o javnem naročanju. Na podlagi omenjene kršitve je UP bila deležna sankcije v 

obliki 25% pavšalnega finančnega popravka celotne vrednosti javnega naročila, kar je do 

sedaj zneslo 97.235 EUR. Na spornem razpisu je bilo kot izvajalec izbrano podjetje GPG d.d., 

ki je pa žal po dobrem letu šlo v stečaj. 

 

b) Predplačila in preplačila izbranemu izvajalcu oziroma nedovoljeno avansiranje  

 

 Obračun po opravljeni inventuri z dne 28. 2. 2011 je znašal 1.380.369 EUR z DDV, kar je za 

398.150 EUR manj, kot je bilo s strani izvajalca GPG d.d. obračunano v predhodnih potrjenih 

in plačanih situacijah. Revizijski organ je tako zaključil, da je izvajalec GPG d.d. obračunal za 

22,39% več opravljenih del, kot jih je bilo ugotovljenih ter potrjenih v inventurni situaciji z 

dne 28. 2. 2011. Na podlagi omenjene kršitve je UP bila deležna sankcij v obliki finančnega 

popravka v znesku 65.313 EUR. 

 

Na podlagi revizije Urada za nadzor proračuna RS je torej UP bila deležna sankcij v skupni višini 

162.549 EUR.  

 

Način nelegalnega delovanja je bil mogoč le ob tesnem sodelovanju vodstva UP in nadzornikov 

 

 Nezakonito finančno upravljanje investicije, v sodelovanju z neodgovornim in nestrokovnim 

delovanjem nadzora in supernadzora, je temeljilo na Sporazumu  o avansiranju med UP in 

GPG d.d., podpisanim 31. 8. 2010 s strani rektorja Bohinca in lastnikom ter direktorjem GPG 

d.d. (priloga). V sporazumu je bilo dogovorjeno, da se bodo na gradbišču vodile dvojne 

situacije (evidence opravljenih del), fiktivne in dejanske. Po fiktivnih situacijah so se nato 

vršila plačila izvajalcu in poročala financerjem projekta. Opisan način delovanja je bil mogoč 

le ob tesnem sodelovanju bivšega vodstva UP s supernadzorom in nadzorom. 

 Med plačanimi, pa ne opravljenimi deli (v višini 432.307,40 EUR) so mnoge Izolane gotovo 

najbolj motili razcefrani polivinili, ki so kar leto in pol plapolali na objektu namesto oken 

(priloga D). Okna je morala univerza ponovno plačati v mandatu sedanjega rektorja.  

 



 

 

 

 

 

 

Tudi po stečaju GPG d.d. sta se neurejen in netransparenten način delovanja nadaljevala. Pogodbe 

za posamezne aktivnosti so se prenašale na podizvajalce, nadzor in supernadzor pa sta imela 

različne poglede na dotedanji potek investicije. Praksa potrjevanja fiktivnih situacij in njihovih 

predplačil in preplačil so se nadaljevali. Tako je bil ob prevzemu projekta UKL  sedanji rektor 

izpostavljen pritiskom po nujnem plačilu večjega števila računov. Posebej so izstopala štiri podjetja, 

eno od teh Supermont d.o.o. je celo zagrozilo s tožbo za 57.662,15 EUR po svojem odvetniku 

(priloga). Na koncu se je odločitev sedanjega rektorja o zavrnitvi plačila (priloga) izkazala za 

pravilno, omenjeno podjetje namreč svojega dela sploh ni opravilo. 

Rektor Marušič je tako prekinil dotedanjo prakso delovanja. Za vzpostavitev legalnega stanja in 

načina delovanja je bilo potrebno angažirati zunanjega strokovnjaka za oceno stanja gradbišča in 

izvesti javno naročilo za izbor novega nadzornika. Posledično je bilo na objektu potrebno opraviti 

nekatere nujne sanacijske posege (npr. sanacija kletnih prostorov zaradi zamakanja, zamenjava 

uničenih montažnih sten, sanacija nepravilno izvedenega stopnišča,…), sicer projekta ne bi bilo 

mogoče zaključiti. Te aktivnosti povezane s sanacijami nekorektno izvedenih gradbenih del seveda 

niso bile predvidene v prvotnem načrtu investicije. Administrativna kontrolna skupina MIZŠ je dne 

30.01.2013 ocenila, da gre v teh primerih za 441.750 EUR nenamensko porabljenih sredstev. Ker je 

UP omenjenemu sklepu ugovarjala, je MIZŠ sprožila spor. 

 

Poleg izziva saniranja stanja na gradbišču se je vodstvo UP ob prevzemu mandata moralo soočiti z 

izzivom iskanja virov za zaprtje finančne konstrukcije projekta. Predvsem zaradi omenjenih 

nepravilnosti in posledično finančnih sankcij na delu EU sredstev. Reševanja zagotavljanja sredstev 

se je vodstvo UP lotilo z racionalizacijo projekta (pri tem uspelo znižati vrednost GOI del za milijon 

evrov) in najemom poroštvenega posojila, za katerega je formalne postopke pričela že 1. 12. 2012, 

torej pred 20 meseci. 

 

Kljub vsem težavam je UP projekt pripeljala do točke, ko bo pridobljeno uporabno dovoljenje. Da bo 

objekt UP lahko tudi prevzela in uporabljala, potrebuje le še opremo, ki jo lahko sofinancira le iz 

poroštvenega kredita. 

 

  

 

 

  

  

 


