
  

PRILOGA E 
 
Univerzitetni kampus Sonce v Kopru: včeraj, danes, jutri 
 

 
 
Univerzitetni kampus Sonce (UKS) v Kopru, projekt za približno 90 mio EUR in za tri 
fakultete: UP Pedagoško fakulteto (UP PEF), UP Fakulteto za management (UP FM) in 
tedaj še neobstoječo fakulteto UP Fakulteto za grajeno okolje ( UP FGO), je bil lansiran v 
začetku leta 2010. Prejšnji rektor je sklenil dve pogodbi in anekse za projektiranje 
UKS s projektanti Bevk-Perović v vrednosti več kot 3,6 mio EUR (dogovorjen odstotek 
od celotne vrednosti), ne da bi za ta projekt imel zagotovljeno finančno 
konstrukcijo. Poleg tega je po tej pogodbi izplačilo zneska neodvisno od dejanske 
izgradnje kampusa.  
 
Novo vodstvo UP se je v začetku leta 2012 soočilo s popolnim izpadom rednih 
proračunskih sredstev za investicije. Zato je želelo s projektanti doseči dogovor, da se 
projektiranje omeji znotraj razpoložljivih namenskih sredstev in da se nadaljnje 
projektiranje UKS zaustavi, dokler se ne izgradi prvi del kampusa. 
 
Projektanti sprva argumentov UP v ničemer niso sprejemali in so bili pripravljeni zgolj 
odložiti realizacijo podpisane pogodbe za nekaj mesecev, neoziraje se na to ali ima UP za 
to zagotovljena namenska sredstva ali ne. Šele po vložitvi tožbe s strani pooblaščenega 
odvetnika UP so projektanti prisluhnili argumentom UP.  V sodni mediaciji novembra 
2012 potrjeni aneksi sedaj določajo, da se preostali znesek plača izključno v primeru 
nadaljevanja projekta UKS z zagotovljenimi namenskimi viri sredstev in v primeru 
začetka dejanske gradnje kampusa. Na ta način je UP prihranila 1,2 mio EUR, ki bi jih 
sicer bila po prvotni pogodbi dolžna izplačati neodvisno od tega, ali bi od ministrstva 
pridobila namenska sredstva ali ne. 
 
V celotnem postopku, ki se je zaključil z mediacijo, je UP zastopal odvetnik Velimir 
Cugmas, ki je skladno z odvetniško tarifo dobil honorar v višini 24.000 EUR (odstotek 
od 3,6 mio EUR vrednih prerekanih pogodb).   
 
Težko je razumeti oporekanje tega honorarja odvetnika Cugmasa ob poznavanju celotne 
slike – projektanti so dobili 100-krat večji znesek za projekte, ki ne bodo služili ničemur, 
odvetnik pa je s svojimi storitvami preprečil, da bi dobili celo 150-kratnik njegovega 
honorarja za neuporabne projekte. 
 
V prilogi je sodna poravnava z aneksi, s katerimi je UP ubranila 1,2 mio EUR.  


