From: Gordana Ivankovič
Sent: Tuesday, September 16, 2014 12:22 AM
To: Misela.Mavric; Andrej Bertoncelj; Anton Gosar; Astrid Prašnikar; Darja Maganja; Dušica Čertanec;
Irena Lazar; Iztok Žigon; Jerko Bartolič; Karla Ferjančič; Katja Pišot; Klavdija Kutnar; Mara Cotič; Marko
Orel; Marta Merkuza; Novak Matjaž; Natasa Kogovsek; Petruša Miholič; Rado Pišot; Rok Strašek;
Tanja Marsič; Viljem Tisnikar; Vito Vitrih; Vojko Čok; Natasa Kogovsek
Subject: RE: OBVESTILO

Spoštovana članica UO UP, dr. Mavričeva,
presenetil me je vaš odgovor, ki je protipraven glede na določbe Statuta in glede na
poslovnik UO UP. Kot predsednica sem edini sklicatelj in le moj sklic posledično pomeni
zakonito izvedbo seje UO UP.
Iz korespondence povzemam, da je bila odsotnost nekaterih predstavnikov ustanovitelja na
redni seji UO UP, z dne 18. 9. 2014 (napovedana je bila eno leto vnaprej) napovedana dne
11. 9. 2014. Zato je bila redna seja z dne 18. 9. 2014 odpovedana.
Dne 11. 9. 2014 ste podali pisno pobudo o sklicu izredne seje in predlagali teme za
obravnavo na izredni seji. Naslednji dan, 12. 9. 2014, je v.d. tajnik UP posredoval dopis s
strani MIZŠ (datiran 5.9.2014) v zvezi z nujnostjo obravnave Letnega programa dela in
predlagal izredno sejo na prvi možni dan po obravnavi omenjenega dokumenta na redni seji
Senata UP z dne, 17. 9. 2014.
Ker je bilo že ugotovljeno, da 18. 9. 2014 dva izmed članov ustanovitelja ne bosta mogla
zagotoviti svoje prisotnosti, predlagam nov termin, in sicer: 23. 9. 2014, ki bo članom UO UP
omogočil potreben čas za pregled gradiv in kakovostno razpravo in odločanje. Tako izvedeni
sklic bo omogočil vsem članom pripravo na vsako od točk dnevnega reda, seja pa se bo vršila
skladno s predpisi. Vaš predlog za sklic jutrišnje izredne seje je namreč glede na določbe
Statuta in glede na poslovnik UO UP protipraven.
Na redno sejo bodo uvrščene vse pobude in vsebine, ki so mi bile posredovane in so v
pristojnosti UO UP.
Vaše srečanje predstavnikov ustanovitelja v Kopru pomeni pritisk na avtonomijo UP in poseg
v moje delo sklicatelja seje UO UP. Sama sem se odločila in sklicala sejo, kot bo to razvidno iz
vabila, ki bo odposlano jutri, v torek, 16. 9. 2014, skupaj z gradivom. Ne razumem, zakaj se
predstavniki ustanovitelja želite srečati v Kopru. Smotrneje in bolj ekonomično bi bilo, če bi
se sestali v Ljubljani. Na vaš način predlaganega srečanja kot predsednica ne bom štela za
sklic in posledično sejo UO UP, četudi bi se vašega neformalnega srečanja udeležili člani, ki bi
predstavljali sklepčnost UO UP.

Prosim za udeležbo na redni seji UO UP, ki bo, kot rečeno, dne 23. 9. 2014.
Dodajam še, da sem k vašemu pisnemu predlogu na posamezne alineje, ki ste jih izpostavili
kot razlog za sklic izredne seje, tudi vsebinsko utemeljila, zakaj izredna seja ni upravičena

(pravno podlago, ki ne omogoča sklica izredne seje pa ste prejeli že v mojem odgovoru, z dne
14.9.2014)

Lepo vas pozdravljam,
Predsednica UO UP
Dr. Gordana Ivankovič, izr. prof.

From: Mišela Mavrič
Date: 2014-09-15 15:10 GMT+02:00
Subject: RE: OBVESTILO
To: Andrej Bertoncelj; Anton Gosar; Astrid Prašnikar; Darja Maganja; Dušica Čertanec; Irena Lazar;

Gordana Ivankovič; Iztok Žigon; Jerko Bartolič; Karla Ferjančič; Katja Pišot; Klavdija Kutnar; Mara
Cotič; Marko Orel; Marta Merkuza; Novak Matjaž; Natasa Kogovsek; Petruša Miholič; Rado Pišot; Rok
Strašek; Tanja Marsič; Viljem Tisnikar; Vito Vitrih; Vojko Čok;
Spoštovani!
1. V 16. členu poslovnika jasno piše, da sejo skliče predsednik UO na lastno pobudo, na predlog rektorja ali
glavnega tajnika, na predlog ustanovitelja ali na predlog tretjine članov UO (v našem primeru treh članov).
3. in 4. odstavek 18. člena Poslovnika o delu UO UP glasita:
“(3) Zahtevo za sklic seje je potrebno podati v pisni obliki predsedniku upravnega odbora,
jo obrazložiti in zahtevi priložiti tudi ustrezno gradivo.
(4) Predsednik skliče sejo upravnega odbora najkasneje v petnajstih dneh od prejema
pisnega zahtevka, v kolikor presodi, da je zadeva, ki naj bi se jo obravnavalo na seji, v
pristojnosti upravnega odbora.”
Vaša zahteva za sklic seje je bila podana dne 11. 9. 2014 in ni imela priloženega nobenega
gradiva.
2. Za prestavitev redne seje iz 18.9. na dan 16.9. smo prosili dne 8.9.2014. Ga. Kogovšek je sporočila, da mora
preveriti pri ostalih članih UO, če so na voljo. Dne 11.9. je ga. Kogovšek sporočila le, da redna seja odpade,
čeprav smo za sejo dne 16.9. zagotovili prisotnost 6 članov UO.
Odgovorila vam je že ga. Kogovšek.
3. 21. člen poslovnika pravi, da se izredna seja lahko skliče, v kolikor okoliščine ne omogočajo upoštevanja
časovnih rokov za sklic redne seje. Iz zgoraj navedenega je jasno, da smo predstavniki ustanovitelja zahtevali
prestavitev/sklic REDNE seje v rokih, ki so določeni v poslovniku, vendar tej prošnji ni bilo ugodeno. Ne glede
na to pa menim, da so izkazane okoliščine, zaradi katerih trije predstavniki ustanovitelja zahtevamo IZREDNO
sejo. Okoliščine pojasnjujem v nadaljevanju:

Kot že sporočeno, vaša zahteva ni ustrezala pogoju iz Poslovnika za sklic izredne seje.
- nasprotovanje UP notranjemu nadzoru ustanovitelja - V sklepu o uvedbi nadzora nad poslovanjem UP, in
sicer v obliki notranje revizije, ki ga je izdal minister, je določen rok za izvedbo nadzora 31. 10. 2014.
Glede navedenega sklepa ministra je bila izdana sodna odločba, da se izvrševanje sklepa
zadrži do pravnomočne odločitve sodišča o zadevi. Sklep prilagam. Menim, da zadeva
trenutno ni v pristojnosti UO UP.
- vložitev tožbe odvetnika UP v svojem imenu in v imenu univerze brez soglasja vodstva univerze (NI
NUJNO)
Že predhodno odgovorjeno.
- morebitno novo zadolževanje univerze - Konec avgusta je UP pričela pogovore s komercialno banko o
potencialnem kreditu v višini 5.1 mio eur. Ker je v tej kvoti 1.5 mio eur za tekoče poslovanje, UO želi vedeti v
kakšni finančni situaciji je UP. Prav tako bi takšno zadolževanje moralo biti predvideno v LPD, ki naj bi ga senat
sprejemal v sredo, zato bi UO moral biti seznanjen o morebitnih aktivnostih najemanja komercialnega kredita.
Po informacijah vodstva UP je vaša skrb mnogo preuranjena, saj noben postopek še ni v
takšni fazi, da bi bilo potrebna obravnava na UO UP, čeprav so se postopki za najem
poroštvenega kredita s strani UP pričeli že pred 20 meseci in so v tem trenutku še vedno v
usklajevanju med MIZŠ in MF.
- možnost obročnega odplačevanja cca. 441.750,00 eur iz naslova ugotovljenih nepravilnosti na
projektu Livade
Gre za domnevne nepravilnosti. Vsebinsko nepravilnosti ni bilo, pisni argumenti UP pa
doslej še nikoli niso bili ustrezno obravnavani, zato je zadeva pristala na sodišču in torej
trenutno ni v pristojnosti UO UP.
- nedavne zamenjave v vodstvu univerze (NI NUJNO)
Ni v pristojnosti UO UP.
- problematika študijskih programov s pretečeno akreditacijo - V kolikor UP ne reši težav, ki so nastale
zaradi preteklih akreditacij na dveh programih, bodo s 1.10. 2014 študenti teh programov brez statusa in brez
vseh pravic, ki izhajajo iz statusa (bivanje, prehrana, prevoz...)
Problem ni nov in tudi Univerza v Ljubljani ima podoben problem. Lahko se obravnava na
napovedani redni seji UO UP.
4. Glede na neaktivno vlogo predsednice UO se predstavniki ustanovitelja sprašujemo o njeni neodvisnosti in
zahtevamo odgovore, zakaj kljub jasno izraženi volji ni prestavila redne seje na predlagan datum ali sklicala
izredne seje UO.
Prosim člane UO UP za profesionalno in odgovorno delovanje v okviru pristojnosti. Tudi
predstavniki ustanovitelja v UO UP morajo, po mojem prepričanju, delovati v dobro UP.
5. Ne glede na nadaljnje dogajanje okoli sklica seje, se bomo predstavniki ustanovitelja srečali jutri ob 14h v
Kopru. Na srečanje ste vabljeni tako vsi ostali člani UO kot tudi predstavniki vodstva UP.
Seje UO UP jutri ni, kje pa se zasebno kdo sestaja, ni moja stvar.

From: Mišela Mavrič
Sent: Monday, September 15, 2014 3:11 PM
To: Andrej Bertoncelj; Anton Gosar; Astrid Prašnikar; Darja Maganja; Dušica Čertanec; Irena Lazar;
Gordana Ivankovič; Iztok Žigon; Jerko Bartolič; Karla Ferjančič; Katja Pišot; Klavdija Kutnar; Mara
Cotič; Marko Orel; Marta Merkuza; Novak Matjaž; Natasa Kogovsek; Petruša Miholič; Rado Pišot; Rok
Strašek; Tanja Marsič; Viljem Tisnikar; Vito Vitrih; Vojko Čok
Subject: RE: OBVESTILO
Importance: High

Spoštovani!
1. V 16. členu poslovnika jasno piše, da sejo skliče predsednik UO na lastno pobudo, na
predlog rektorja ali glavnega tajnika, na predlog ustanovitelja ali na predlog tretjine članov
UO (v našem primeru treh članov).
2. Za prestavitev redne seje iz 18.9. na dan 16.9. smo prosili dne 8.9.2014. Ga. Kogovšek je
sporočila, da mora preveriti pri ostalih članih UO, če so na voljo. Dne 11.9. je ga. Kogovšek
sporočila le, da redna seja odpade, čeprav smo za sejo dne 16.9. zagotovili prisotnost 6 članov
UO.
3. 21. člen poslovnika pravi, da se izredna seja lahko skliče, v kolikor okoliščine ne
omogočajo upoštevanja časovnih rokov za sklic redne seje. Iz zgoraj navedenega je jasno, da
smo predstavniki ustanovitelja zahtevali prestavitev/sklic REDNE seje v rokih, ki so določeni
v poslovniku, vendar tej prošnji ni bilo ugodeno. Ne glede na to pa menim, da so izkazane
okoliščine, zaradi katerih trije predstavniki ustanovitelja zahtevamo IZREDNO sejo.
Okoliščine pojasnjujem v nadaljevanju:
- nasprotovanje UP notranjemu nadzoru ustanovitelja - V sklepu o uvedbi nadzora nad
poslovanjem UP, in sicer v obliki notranje revizije, ki ga je izdal minister, je določen rok za
izvedbo nadzora 31. 10. 2014.
- vložitev tožbe odvetnika UP v svojem imenu in v imenu univerze brez soglasja
vodstva univerze (NI NUJNO)
- morebitno novo zadolževanje univerze - Konec avgusta je UP pričela pogovore s
komercialno banko o potencialnem kreditu v višini 5.1 mio eur. Ker je v tej kvoti 1.5 mio eur
za tekoče poslovanje, UO želi vedeti v kakšni finančni situaciji je UP. Prav tako bi takšno
zadolževanje moralo biti predvideno v LPD, ki naj bi ga senat sprejemal v sredo, zato bi UO
moral biti seznanjen o morebitnih aktivnostih najemanja komercialnega kredita.
- možnost obročnega odplačevanja cca. 441.750,00 eur iz naslova ugotovljenih
nepravilnosti na projektu Livade
- nedavne zamenjave v vodstvu univerze (NI NUJNO)
- problematika študijskih programov s pretečeno akreditacijo - V kolikor UP ne reši
težav, ki so nastale zaradi preteklih akreditacij na dveh programih, bodo s 1.10. 2014 študenti
teh programov brez statusa in brez vseh pravic, ki izhajajo iz statusa (bivanje, prehrana,
prevoz...)
4. Glede na neaktivno vlogo predsednice UO se predstavniki ustanovitelja sprašujemo o njeni
neodvisnosti in zahtevamo odgovore, zakaj kljub jasno izraženi volji ni prestavila redne seje
na predlagan datum ali sklicala izredne seje UO.
5. Ne glede na nadaljnje dogajanje okoli sklica seje, se bomo predstavniki ustanovitelja srečali
jutri ob 14h v Kopru. Na srečanje ste vabljeni tako vsi ostali člani UO kot tudi predstavniki

vodstva UP.

LP
Mišela Mavrič, PhD
Direktorat za visoko šolstvo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

Od:
Gordana Ivankovič
Za:
Mišela Mavrič , Marko Orel
Kp:
Andrej Bertoncelj; Anton Gosar; Astrid Prašnikar; Darja Maganja; Dušica Čertanec; Irena Lazar; Gordana Ivankovič; Iztok Žigon;
Jerko Bartolič; Karla Ferjančič; Katja Pišot; Klavdija Kutnar; Mara Cotič; Marko Orel; Marta Merkuza; Novak Matjaž; Natasa Kogovsek;
Petruša Miholič; Rado Pišot; Rok Strašek; Tanja Marsič; Viljem Tisnikar; Vito Vitrih; Vojko Čok
Datum:
14.09.2014 21:46
Zadeva:
RE: OBVESTILO

Spoštovani,
Na pobudo članov UO s strani ustanoviteljev in člana UO s strani UP po sklicu
izredne seje UO, ugotavljam, da niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
Pogoji za sklic izredne seje določa poslovnik:
"Izredna seja upravnega odbora se lahko skliče, če okoliščine, ki zahtevajo sklic seje,
ne dopuščajo upoštevanja časovnih rokov izvedbe sklica redne seje (odprava
grozeče škode, nujnost čimprejšnjega sprejetja sklepa, ipd.). V vabilu oziroma
zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic."
Razloga (navedba sklicatelja seje) za sklic izredne seje, ki je obvezna sestavina
vabila, ne velja, saj je bila redna seja v 7.-mesecu in dopisna v 8. mesecu.
Prav tako NI izkazana verjetnost, da bi se ne upoštevali časovni roki za izvedbo
sklica izredne seje (grozeča škoda ali nujnost čimprejšnjega sprejetja sklepa).
Oba pogoja za sklic izredne seje morata biti izpolnjena kumulativno.
2. ali so vse predlagane točke v pristojnosti UO UP:
UO UP ima prisotnost oz. naloge na področju, ki jih taksativno našteva Statut in tudi
poslovnik (2. člen). O teh taksativno naštetih nalogah lahko UO sprejema sklepe,
odločitve«.
Na osnovi podane pobude članov UO bom predlagane točke podprte z gradivi in
skladne s pristojnostmi UO, uvrstila na redno sejo v zakonitem roku. Predmet
obravnave na redni seji bo tudi Letni program dela za leto 2014, Sanacijski načrti
(UP FM, UP FHŠ in UP ZRS), Problematika finančnega stanja UP ZRS (pobuda
zbora zaposlenih UP ZRS), …
Za kakovostno delo in odločanje na sejah Upravnega odbora UP je potrebno

zagotoviti ustrezna gradiva in čas, da se lahko člani UO na sejo tudi pripravijo.
V najkrajšem možnem času sledi vabilo s predlaganim dnevnim redom in gradivi za
sejo Upravnega odbora.
Zahvaljujem se za razumevanje in vas lepo pozdravljam,
Predsednica UO UP
Dr. Gordana Ivankovič, izr. Prof.

From: Misela Mavric
Sent: Friday, September 12, 2014 2:08 PM
To: Marko Orel
Cc: Andrej Bertoncelj; Anton Gosar; Astrid Prašnikar; Darja Maganja; Dušica Čertanec; Irena
Lazar; Gordana Ivankovič; Iztok Žigon; Jerko Bartolič; Karla Ferjančič; Katja Pišot; Klavdija
Kutnar; Mara Cotič; Marta Merkuza; Novak Matjaž; Natasa Kogovsek; Petruša Miholič; Rado
Pišot; Rok Strašek; Tanja Marsič; Viljem Tisnikar; Vito Vitrih; Vojko Čok
Subject: Re: OBVESTILO
Spoštovani!
Razumem potrebo po obravnavanju LPD na UO ter predhodno obravnavo na senatu,
vendar naj poudarim, da izredna seja za katero zaprošamo predstavniki ustanovitelja
ni bila namenjena temu. Prav tako ne vidim težave, da bi se na torkovi izredni seji
obravnaval LPD, v kolikor lahko vodstvo univerze skliče izredno sejo senata v torek
dopoldan ali morda ponedeljek. Sicer tudi ne nasprotujem izredni seji UO v četrtek,
vendar moram sporočiti, da na njej ne bova (zaradi nujnih službenih obveznosti)
prisotna vsaj dva člana UO, predstavnika ustanovitelja.
Glede na vse povedano in glede na to, da bo na izredni seji v torek lahko prisotnih
najmanj šest članov UO, ter da so teme, ki sem jih predlagala pereče še enkrat
apeliram, da se seja skliče nemudoma!
LP,
Mišela Mavrič, PhD
Direktorat za visoko šolstvo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

Od:
Marko Orel
Za:
Viljem Tisnikar
Kp:
Vojko Čok, Mišela Mavrič, Natasa Kogovsek, Andrej Bertoncelj, Iztok Žigon,
Jerko Bartolič, Karla Ferjančič, Katja Pišot, Tanja Marsič, Gordana Ivankovič, Rok
Strašek, Irena Lazar, Novak Matjaž, Klavdija Kutnar, Mara Cotič, Darja Maganja,
Anton Gosar, Rado Pišot, Vito Vitrih, Astrid Prasnikar, Petruša Miholič, Dušica
Čertanec, Marta Merkuza
Datum:
12.09.2014 13:06
Zadeva:
Re: OBVESTILO
Poslal:
Marko Orel

Spoštovani,
menim, da bi bilo zelo neodgovorno, če ne bi naredili vsega, kar je v naši moči, da bi se
izognili zapletom s podpisi pogodb za novo šolsko leto.
Zato glede termina seje soglašam s predlogom gospoda Tisnikarja.
Lep pozdrav,
Marko Orel
2014-09-12 12:46 GMT+02:00 Viljem Tisnikar :
Spoštovani,
prosim, da pri dogovarjanju glede prihodnje seje Upravnega odbora UP (v nadaljevanju: UO
UP) upoštevate še informacijo v nadaljevanju. Dne 5. 9. 2014 je UP od MIZŠ prejela dopis
št. 410-117/2013/121, zadeva: Letni program dela za leto 2014 (dopis je v prilogi).
Na podlagi stališč MIZŠ v citiranem dopisu strokovne službe rektorata in članic UP
pripravljajo ustrezne spremembe Letnega programa dela UP za 2014 (v nadaljevanju:
LPD14). Formalna procedura za uveljavitev zadevnih sprememb zahteva pridobitev soglasja
Senata UP in potrditev na UO UP.
Redna seja senata je že sklicana za dne 17. 9. 2014 in bo nanjo uvrščena dodatna točka
dnevnega reda: "Podaja soglasja Senata UP k spremembam Letnega programa dela UP za leto
2014".
Ker je za obravnavo in potrditev sprememb LPD14 na UO UP potrebno predhodno soglasje
Senata UP, je prvi smiselni datum sklica izredne seje UO UP za dne 18. 9. 2014. Ta dan je bil
že predviden za redno sejo, vendar smo na podlagi informacij o odsotnosti ga. Mišele Mavrič
želeli uskladiti nov termin.
Želim poudariti, da je potrditev LPD14 za Univerzo na Primorskem izjemnega pomena, saj
ima poleg finančnih posledic tudi neposreden vpliv na študijski proces. Specifika UP je tudi v
tem, da ima zelo veliko število zaposlenih pedagoških delavcev za določen čas študijskega

leta, ki se konča 30. 9. 2014, in v primeru nepravočasne potrditve LPD14 s strani MIZŠ (po
potrditvi na UO UP) UP ne bo mogla zaposliti pedagoških delavcev, ki so nujno potrebni za
izvedbo študijskih programov, ki se pričnejo 1. 10. 2014.
Skladno z navedenim menim, da je najprimernejši termin za sejo UO UP dne 18. 9. 2014 ob
16 uri. Seja bo izredna, ker so roki za pripravo gradiva za redno sejo že potekli.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav,
Viljem Tisnikar, v.d. glavnega tajnika UP
2014-09-11 21:47 GMT+02:00 Vojko Čok :
Predlagam po 13. uri. Glede na predlagane točke dnevnega reda bi bilo dobro zagotoviti
prisotnost kvalificiranih predstavnikov Univerze za ustrezna pojasnila.
Pozdrav,
Vojko Čok

From: Mišela Mavrič
Sent: Thursday, September 11, 2014 5:00 PM
To: Natasa Kogovsek
Cc: 'Andrej Bertoncelj'; Iztok Žigon; jerko bartolic; Karla Ferjančič; Katja Pišot;
'Marko Orel'; Tanja Marsič; Vojko Čok; Gordana Ivankovič; Rok Strašek; Viljem
Tisnikar; Katja Pišot; Irena Lazar; 'Novak Matjaž'; 'Klavdija Kutnar'; Mara Cotič; Darja
Maganja; Anton Gosar; Rado Pišot; Vito Vitrih; Astrid Prašnikar; Petrupa Miholič;
Dušica Čertanec; Marta Merkuža
Subject: Re: OBVESTILO
Importance: High
Spoštovani!
Glede na to, da se upravni odbor ni sestal že nekaj mesecev in je preložitev seje v
nedorečeno prihodnost v luči trenutnega dogajanja lahko problematična, trije
predstavniki ustanovitelja prosimo za sklic izredne seje v torek, 16.9.2014 ob
katerikoli uri, zaradi razjasnitve naslednjih točk:
- nasprotovanje UP notranjemu nadzoru ustanovitelja
- vložitev tožbe odvetnika UP v svojem imenu in v imenu univerze brez soglasja
vodstva univerze
- morebitno novo zadolževanje univerze
- možnost obročnega odplačevanja cca. 441.750,00 eur iz naslova ugotovljenih
nepravilnosti na projektu Livade
- nedavne zamenjave v vodstvu univerze
- problematika študijskih programov s pretečeno akreditacijo

Preverila sem možno prisotnost članov UO in do sedaj lahko poleg svoje prisotnosti
potrdim prisotnost g. Bartoliča, g. Žigona, g. Bertonclja in ge. Ivankovič. Tudi če
vodstvo univerze ne bi imelo časa prisostvovati ne seji, bi se UO vseeno želel sestati
in podati svoja vprašanja in dileme.
Z lepimi pozdravi,

Mišela Mavrič, PhD
Direktorat za visoko šolstvo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

Od:
Natasa Kogovsek
Za:
Tanja Marsič, 'Marko Orel', 'Vojko Čok', 'Andrej Bertoncelj', Karla Ferjančič ,
Mišela Mavrič, Gordana Ivankovič, Iztok Žigon, Jerko Bartolič
Kp:
Rok Strašek, Katja Pišot, Viljem Tisnikar
Datum:
11.09.2014 13:56
Zadeva:
OBVESTILO

Spoštovani člani Upravnega odbora Univerze na Primorskem,
obveščam vas, da predvidena 28. redna seja UO UP dne 18.9.2014 odpade, ker nekaterim
članom UO UP s strani ustanovitelja navedeni datum ne ustreza.
O novem terminu vas bomo naknadno obvestili.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav,
Nataša Kogovšek
Nataša Kogovšek
Samostojna svetovalka v kabinetu rektorja UP
Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
Titov trg 4, 6000 Koper

