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Odziv na zavajajoče trditve odhajajoče premierke Alenke Bratušek 
 
 
V odgovoru na skupno tiskovno konferenco ministra, dr. Jerneja Pikala, in rektorjev vseh 
štirih univerz ob neupravičenem odvzetju sredstev za financiranje visokega šolstva, iz 
kabineta premierke sporočajo, da sem kot rektor zamolčal številne očitke o finančnem 
izčrpavanju UP v času mojega mandata. 
 
Resnica je ravno nasprotna.  Prav v času mojega mandata sem javno izpostavil in z ukrepi 
presekal dotedanje notranje finančno izčrpavanje UP. Če so osebni prejemki privilegiranega 
dela univerze v letih 2009-2011 krepko presegali 100.000,00 evrov na letni ravni (najvišji celo 
čez 150.000,00 evrov), so se v času mojega mandata spustili pod 75.000,00 evrov.  Samo 
pri dohodkih prvih desetih najvišje plačanih zaposlenih je tako UP prihranila po cca. 
200.000,00 evrov na letni ravni (najvišji izplačani dohodek na UP se je v času mojega 
rektorstva celo prepolovil), in tako ob siceršnjem zmanjšanju sredstev omogočila ohranitev 
zaposlitev dotlej deprivilegiranega dela univerze. Očitki, o katerih govorijo v kabinetu 
premierke,  so plod že ovrženih anonimnih prijav nezadovoljnežev, ki so jim bili z mojimi 
ukrepi odvzeti finančni privilegiji. Pred kratkim zaključena zunanja revizija je namreč 
nedvoumno pokazala, so ti očitki neutemeljeni. O kakšnem finančnem izčrpavanju UP s 
strani sedanjega vodstva UP zato ne more biti govora. 
 
Je pa še kako res nekaj drugega: že dve leti se dogaja zunanje izčrpavanje Univerze na 
Primorskem. Tako na primer - kljub soglasju resornega ministrstva - MF ne želi sprostiti 
poroštvenega kredita, ki UP pripada že vse od leta 2007. Ta kredit je nujno potreben za 
zaključek (notranjo opremo) prvega stolpiča v kampusu Livade. Tako nam grozi še ena 
prazna stavba, študentje in učitelji pa ostajajo brez možnosti za delo in študij. A to še ni vse, 
vlada RS izčrpava UP tudi s kršitvijo 73. člena ZVIS (ki zapoveduje financiranje visokega 
šolstva po glavarinah) in ji tako odmerja bistveno premajhen delež, kot bi ji po številu 
študentov šel. 
 
In za konec še tole: za izvajanje študijske dejavnosti dobiva UP nekaj manj kot 13 milijonov 
evrov letno.  Zaradi zakonsko sprejetih obveznosti te vlade (tretja četrtina plačnih 
nesorazmerij, sprostitev napredovanj) se bodo letošnji odhodki UP povečali za 600.000,00 
evrov. Na drugi, prihodkovni, strani enačbe, bi se zaradi odvzema 7 milijonov evrov 
visokemu šolstvu delež UP za študijsko dejavnost letos skrčil za blizu 400.000,00 evrov. Ni 
ga človeka na tem svetu, ki bi zmogel rešiti tako preoblikovano enačbo. 
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