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POZIV REKTORJU UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Rektorju prof. dr. Draganu Marušiču!
Našo univerzo bremenijo številni dogodki, ki jo v primerjavi z ostalimi javnimi univerzami
postavljajo v izjemno težak položaj. V zadnjem času je niz novih okoliščin, ki nas kot člane
akademske skupnosti pušča v položaju nemih opazovalcev, ugled univerze omajal do
skrajne mere. Zato se obračamo na vas s tem pismom.
Univerza je skupnost avtonomno in odgovorno delujočih učiteljev, raziskovalcev in
študentov. Njena kakovost in ugled sta le drugo ime za številne komunikacijske kanale med
nami, ki morajo biti kar se da pretočni in transparentni. Skupna prizadevanja za njen ugled
in vplivanje na družbene spremembe so med njenimi poslanstvi. Temeljno načelo
univerzitetnega delovanja je akademska svoboda in subsidiarnost vseh njenih delov, ki v
polnosti sodelujejo v skladu z znanjem, najvišjimi etičnimi standardi in v ozračju
medsebojnega zaupanja.
Nasprotno pa smo na UP priča potezam, ki izkazujejo izjemno pomanjkanje občutka za
aktualno družbeno situacijo. Kot člani akademske skupnosti bomo zelo težko nasprotovali
rezom v financiranje visokega šolstva, dokler s samega vrha univerze prihaja hrana za
najbolj ceneni neoliberalni populizem. Težko je, da ne bi omenili številnih novih zaposlitev
na rektoratu, visokih plačil zunanjemu pravnemu svetovalcu ob mnogih pravnikih, ki jih
univerza že zaposluje, povezav znanstvenih in pedagoških srečanj z zasebnimi nameni ter
se pri tem ne vprašali, ali je to zakonito in legitimno trošenje javnih sredstev. Težko
zamerimo medijem, če opozarjajo, da je na primer univerza pod vašim vodstvom porabila
178.000 EUR za storitve enega samega odvetnika. Vaše oblike spodbud za sodelovanje med
članicami in zaposlenimi s poudarkom na mladih z naše univerze in s ciljem »mreženja« v
času pomanjkanja sredstev kličejo k drugačni porabi, mreženje pa je možno organizirati
tudi na druge, cenejše načine. Ne moremo niti mimo dejstva, da je tudi število študentov
na UP v zadnjem letu v nasprotju s trendi prejšnjih let padlo kar za 7%.
Vaša kandidatura za položaj rektorja je postavila na prvo mesto zaprisego najvišjim
akademskim standardom. V tem ste imeli najširšo podporo. Toda težko se je znebiti
občutka, da se je vaša namera pokazala za demagoški diskurz. Vaš mandat namreč
zaznamujejo preštevilne sporne nepotistične povezave pri zaposlovanju, poslovanje
univerze z nekaterimi zasebnimi družbami, kanaliziranje raziskovalnega in pedagoškega
denarja le nekaterim članicam (medtem ko se druge borijo za svoj obstoj), promoviranje le
določenih študijskih programov in zanemarjanje razvoja drugih, perspektivnih in že
akreditiranih programov ter fakultet, in še bi lahko naštevali. Vse to še dodatno zaostri
problematiko nenamenskega trošenja sredstev in poglablja nezadovoljstvo članic. V času,
ko so bile nekatere od njih prisiljene ukinjati programe in na novo akreditirane opuščati,
ko so nekateri kolegi zaradi blokade zaposlovanja zaposleni do dvojne obremenitve, ko je
zastala prav vsaka prepotrebna investicija v prostore univerze, so take prakse naravnost
uničujoče za zaupanje v delo univerze, ali še huje, močno ovirajo njen razvoj.
Nesprejemljivo je tudi onemogočanjepregleda poslovanja univerze (celo preko vlaganja
tožb proti ministrstvu!) pooblaščenim javnim revizorskim in drugim nadzornim inštitucijam
ter ustanovitelju. Univerza temelji na spoštovanju transparentnosti delovanja, kot javni
zavod ga je dolžna tudi zagotavljati in vi kot rektor to brezpogojno izvrševati.
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Posebno poglavje, ki vnovič opozarja na popolno pomanjkanje vašega občutka za širšo
družbeno situacijo, je pojav t.i. prestreznega računalnika v informacijskem sistemu
univerze. V času, ko ves svet pretresa odkritje skrivnih programov za poseganje v
zasebnosti uporabnikov spletne pošte, je namestitev nepojasnjene naprave, ki jo je v času
dopusta vodje RICUP-a izvedla posebna firma, najhujša nočna mora za ugled univerze.
Vaše izogibanje pojasnilom, beg pred novinarji, skrivaško vodenje tiskovnih konferenc,
sistemsko vlaganje tožb zoper novinarje in novinarke nacionalne televizije itd., postavljajo
v obupen položaj vse nas in vašega ugleda nikakor ne rešujejo.
Tudi odnose znotraj univerze ste pripeljali na absolutno dno v njeni zgodovini. Najvišja
univerzitetna telesa vodite avtoritarno in brez spoštovanja drugačnih mnenj, jemljete
avtonomijo članicam in njihovim vodstvom, med sodelavce vnašate sektaško vzdušje. Med
članicami in sodelavci ste tako v dveh letih mandata ustvarili ozračje popolnega
nezaupanja, s čimer ste razdrli akademsko enotnost. Dogajanje na zadnjem senatu naj vas
opozarja, da vse to ustvarja neznosno razpoloženje v vseh porah akademske skupnosti.
Zato vas pozivamo, da v roku enega meseca poskrbite za popolno normalizacijo razmer
na univerzi:
1) Poskrbite za popolno sodelovanje z javnostjo in mediji.Nemudoma umaknite vse
tožbe zoper nacionalno televizijo. To, da želite utišati novinarje, ki pišejo kritično o
vas, je precedenčni primer delovanja nekega rektorja v odnosu z mediji, ne le v
domačem, ampak tudi v mednarodnem merilu. Do popolne normalizacije razmer
prirejajte redne tiskovne konference. Vse dokumente odprite za javnost. Javno
pooblastilo, ki vam ga je dala država, da vodite JAVNO univerzo, vas k temu zavezuje.
Le tako lahko povrnemo zaupanje v našo univerzo.
2) Opustite prakso zaostrovanja konfliktov s članicami in izvoljenimi predstavniki članic
ter jo nadomestite s kulturo dialoga.Jemanje avtonomije članicam in njihovim
vodstvom morata nadomestiti zaupanje in zavest o skupni pripadnosti univerzi.
3) Prenehajte z vlaganjem tožb, odvzemanjem pooblastil in s sodnimi postopki ter
krivimi ovadbami kot načinom obračunavanja z zaposlenimi in prejšnjimi vodstvi
univerze. Namesto tega vzpostavite ustvarjalno sodelovanje z vsemi, ki so gradili
temelje in zgradbo te univerze, in so še vedno pripravljeni vlagati energijo v njen
razvoj.
4) Opustite zakrite prakse hujskanja, ustrahovanja in razdiranja enotnosti med nami.
Prenehajte z medijskimi objavami, ki želijo vzbujati le cenen populizem in se v svojem
delovanju vrnite k akademskim vrednotam in standardom. To ni le naša želja, to je v
prvi vrsti vaša volilna zaveza.
Zavedajte se, da so naše delo in naše težnje k uveljavitvi univerze popolnoma neopažene
in nepomembne v tistem trenutku, ko Univerza na Primorskem postane sinonim za
nenamensko trošenje javnega denarja, nepojasnjeno prikrivanje podatkov javnosti in
netransparentnost njenega poslovanja.
To želimo preprečiti z naslednjimi našimi prihodnjimi ravnanji:
1) Stare prakse čiščenja v vrstah alternativnih pogledov na UP (odpuščanje, jemanje
pooblastil, tožbe in ovadbe) bodo deležne našega kritičnega odziva. Vedno bomo
zaščitili kolege, ki so/bodo deležni mobinga ali neutemeljenih odločb in tožb.
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2) Dokumenti UP o financiranju članic bodo pod lupo našega kritičnega pogleda v duhu
enakosti in pravičnosti delitev sredstev. Na nenamensko trošenje sredstev (plačevanje
enega zunanjega odvetnika za usluge ob dejstvu, da je najmanj deset pravnikov
zaposlenih na UP, nenamensko in nesistemizirano zaposlovanje na rektoratu,
organiziranje srečanj brez pravih tem in ciljev ipd.) bomo še naprej opozarjali.
3) Spodbujali bomo legitimne kanale, po katerih bodo ustanovitelji UP in mediji
prejemali stvarne informacije o delovanju univerze. Na pregon zaradi odkrite javne
besede se ne bomo odzivali z vodstvu UP značilnimi sredstvi, pač pa z argumenti.
Redno bomo obveščali najvišje organe univerze (Senat in Upravni odbor) o dogajanjih,
ki ne bodo sledili akademskim standardom in jih bo vodstvo UP prikrivalo.
Dovolite, da na koncu izrazimo svoje pričakovanje, da boste ta poziv razumeli in se nad
našimi argumenti zamislili ter spremenili način svojega delovanja. Razmere na univerzi so
zelo resne. Upoštevajte, da že samo dejstvo, da se obračamo na vas s tem pozivom, izraža
svojevrstno upanje k izboljšanju razmer in je izraz podpore univerzi. Univerza, to smo mi
vsi!
Z akademskimi pozdravi.

Spodaj podpisani zaposleni in študentje UP po abecednem vrstnem redu:
Furlan Štante, Nadja, doc. dr.
Mikolič, Vesna, izr. prof. dr.
Pelikan, Egon, izr. prof. dr.
Pišot, Rado, prof. dr.
Prašnikar, Astrid
Sedmak, Mateja, izr. prof. dr.
Šimunič, Boštjan, izr. prof. dr.
Škof, Lenart, prof. dr.

Bohinc, Rado, prof. dr., nekdanji rektor UP
Čok, Lucija, zasl. prof. dr., nekdanja rektorica UP

V vednost:
- članom UO UP
- članom Senata UP

V Kopru, 4. 4. 2014
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11. Adlovec, Ana
12. Andrenšek, Anja
13. Barundič, Martin
14. Bednarik, Jakob
15. Benčan, Žiga
16. Blaznik, Sara
17. Božič, Anja
18. Božič, Polona
19. Bregar, Nastja
20. Brulc, Blaž
21. Bučar Miklavčič, Milena
22. Bufon, Milan
23. Cossutta, Rada
24. Cvetrežnik, Sebastjan
25. Čeč, Dragica
26. Čeh, Tina
27. Čerče, Peter
28. Gasparini, Mladen
29. Gerževič, Mitja
30. Gornik, Barbara
31. Gržentič, Nino
32. Jelnikar, Ana
33. Jenko, Gaja
34. Klabjan, Borut
35. Kleva, Matej
36. Kocjan, Erik
37. Kogoj, Tina
38. Kompara, Neca
39. Kotnik, Aleš
40. Kralj, Ana
41. Krničar, Grega
42. Lenarčič, Blaž
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43. Likar, Sanja
44. Longar, Janez
45. Luin, Domen
46. Marc, Leon
47. Maršič, Matija
48. Martinčič, Nika
49. Medarič, Zorana
50. Mlinar, Anton
51. Motoh, Helena
52. Mravljak, Matic
53. Nahtigal, Matjaž
54. Novak, Viktorija
55. Okanovič, David
56. Pangos, Luka
57. Perko, Uroš
58. Pirjevec, Jože
59. Pišot, Saša
60. Pivk, Katarina
61. Pušnik, Eva
62. Rameša, Martina
63. Ramšak, Jure
64. Retar, Iztok
65. Režek, Mateja
66. Robič, Tanja
67. Rožac Darovec, Vida
68. Rožman, Irena
69. Schein, Katja
70. Slobodnik, Rudi
71. Svetlič, Rok
72. Škapin, Sara
73. Šnuderl, Maja
74. Šutej, Zoran
75. Švent, Andrej
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76. Tičar, Bojan
77. Tomaž, Alenka
78. Trnavčević, Anita
79. Ulaga, Robin
80. Vatovec, Rok
81. Veldin Gojčič, Eva
82. Vidmar, Sara
83. Vidmar, Žana
84. Vidovič, Marko
85. Vignjević, Tomislav
86. Zadel, Maja
87. Zorec, Tomaž
88. Zupanc, Karin
89. Žakelj, Tjaša
90. Železnik, Urška
91. Šturm, Bojan

Seznam z originalnimi podpisi je arhiviran.
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