VIR: TV Koper
DATUM OBJAVE: 17. MAREC 2014
ODDAJA: Primorska kronika
TERMIN: 18.40
AVTOR: Eugenija Carl
TRAJANJE: 2,37 min
NASLOV: UP so pred dnevi spet obiskali kriminalisti
VSEBINA: Univerza na Primorskem danes praznuje 11. leto delovanja.
Obletnice pa ne spremljajo samo slavnostni dogodki. Tretjo javno slovensko
univerzo, ki jo že vse od ustanovitve pretresajo najrazličnejše afere, so pred
dnevi spet obiskali kriminalisti.

VESNA P. GODNIČ: Univerza na Primorskem danes praznuje 11. leto delovanja.
Obletnice pa ne spremljajo samo slavnostni dogodki. Tretjo javno slovensko
univerzo, ki jo že vse od ustanovitve pretresajo najrazličnejše afere, so pred dnevi
spet obiskali kriminalisti. Preverjajo sum, da je nekdanje vodstvo pri izgradnji
univerzitetnega kampusa Livade oškodovalo evropski denar. Preiskava je takoj
sprožila namige, da je posel organom pregona prijavil zdajšnji rektor Dragan
Marušič, ker želi obračunati s svojimi predhodniki. Vendar je Marušič tudi javno
pred dnevi odločno zanikal, da stoji za prijavo. Naša novinarka Eugenija Carl
razkriva, da je s to izjavo zavajal javnost.
EUGENIJA CARL: Univerza na Primorskem, konec februarja jo obiščejo
kriminalisti. Preverjajo prijavo, da je prejšnje vodstvo pod taktirko Rada Bohinca
fiktivno prikazovalo gradbena dela, ki nikoli niso bila opravljena. In tole je rektor

Dragan Marušič. Sumov, ki letijo nanj novinarjem ne pojasnjuje rad. Ni pa težav,
ko je govor o njegovih predhodnikih. K sebi v začetku marca povabi nekaj medijev
in o kriminalistični preiskavi poved svojo resnico. Tudi to, da on prijave organom
pregona ni dal. Časnik Delo, Regional Obala, Slovenska tiskovna agencija in še
radijski zapis:

NEIMENOVAN: Jaz tega nisem prijavil.

EUGENIJA CARL: Mar res? Tole je kazenska ovadba, z datumom 24. julij lani
naslovljena na specializirano državno tožilstvo. V njej pa podroben opis domnevne
nezakonitosti gradnje kampusa. Ovaditelj: Univerza na Primorskem, ki jo zastopa
rektor Dragan Marušič. Ovadbo po njegovem pooblastilu vloži hišni odvetnik
Velimir Cugmas. Da kazenska ovadba ni ponaredek in jo je neizpodbitno vložila
univerza, dokazuje tudi račun za odvetniške storitve. Za pripravo ovadbe ter dveh
odškodninskih tožb zoper Rada Bohinca in gradbenega nadzornika je odvetnik
Cugmas univerzi izstavil račun 2806 evrov. Nakazilo zabeleži tudi KPK-jev
supervizor. Kazensko ovadbo želimo predočiti rektorju in ga seveda vprašati zakaj
se je zlagal. Vendar se na naša vprašanja in pozive na univerzi ne odzivajo. Je pa
rektor takoj za tem, ko je prejel naša vprašanja, obrnil ploščo. V pismu zaposlenim
na univerzi, ki nam ga je poslal v uredništvo, zdaj priznava, da je prav on naznanil
sum kaznivega dejanja. Nič pa ne izvemo o tem zakaj se je 5. marca kolegom
novinarjem in javnosti zlagal.

