From: Mirella Baruca
Sent: Thursday, March 20, 2014 3:58 PM
To: 'Carl Evgenija'
Subject: RE: Odgovor Eugeniji Carl - 20. 3. 2014

Pozdravljeni,
odgovarjamo na vaš e-mail, ki ste mi ga poslali danes, 20.03.2014, ob 11:44.
1. Moj (naš) odgovor se je nanašal na projekt, kot sem ga navedla. Ureja ga pogodba, sklenjena
med MIZŠ in UP št. 3330-13-500295, ki se glasi Pogodba o izvedbi projekta št. OP RCV-VS-1228
z
dne
28.10.2013.
Javni razpis, ki ga navajate, za vaše zaključke in logične sklepe ne bo dovolj; prebrati bo
potrebno tudi pogodbo. Pogodbena določila upravičujejo UP pri dosegu ciljev projekta, v kar
sodi tudi konkreten primer uporabe 799.962,73 evrov (od 12.10.2012 do 30.6.2015). Vrsta
upravičenih stroškov je tudi pavšal v znesku 15% neposrednih stroškov. V osnovo za izračun
pavšala se upoštevajo stroški plač in plačil v zvezi z delom, stroški informiranja ter stroški
zunanjih storitev.
2. Odgovori na vaša vprašanja:
1. Ugotavljamo, da ne razpolagate s pogodbo, ki je temelj zavez in pravic pogodbenikov. Gre,
kot že navedeno, za pogodbo št. 3330-13-500295 o izvedbi projekta št. OP RCV-VS-12-28 z
dne
28.10.2013.
Iz njenih določb gre upravičencu (UP) poleg pravice do že opisanega pavšala tudi pravica, da
največ 20% načrtovanega zneska iz finančnega načrta, ki ga je priložil k razpisu, lahko
samovoljno prerazporedi (in torej tudi drugače uporabi).
Pogodba torej ni strogo namenska. Nenamenska poraba sredstev po pogodbi je dogovorjena,
le način predhodnega obveščanja ministrstva je določen. Do sedaj pa niti cent, kaj šele evro
nenamensko ni bil izplačan in tudi ne bo!
2. Komentarja pogodba ne potrebuje. Razlagati jo je, kot se glasi. Obvezuje oba pogodbenika,
UP pooblašča za morebitno spremembo želene uporabe. Tudi stroški, ki bodo iz te pogodbe
iz naslova, kot ga navajate nastali, so stroški, vezani na kakovost in odličnost UP (brez
potrebne elektronske (zakonsko predpisane) zaščite osebnih podatkov, odličnosti NI).
3. Pisni projekt razvijanja kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP vam bomo posredovali, v
kolikor boste izrazili tako prošnjo, če bo temeljila na izkazanem pravnem interesu.
4. Dokument – pogodbo smo vam citirali pod tč 1. Dobite jo takoj, ko nam pristojno ministrstvo
izda soglasje oziroma ko izkažete za to potrebni pravni interes.
Kot že večkrat rečeno, smo vam vedno na voljo; predlagam, da o tej temi nadaljujemo komunikacijo,
ko bo zaključen teden UP, s katerim se sedaj intenzivno ukvarjam osebno, angažiran pa je prav tako
skoraj celoten administrativni aparat, saj veste, da svečanost, na kateri bo Nobelov nagrajenec
prevzemal častni naziv UP ni mačji kašelj.
Lepo vas pozdravljam,
Mirella Baruca

Mirella Baruca
Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi
Esperta Consulente per relazioni pubbliche
Expert Consultant for PR
Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
Titov trg 4, 6000 Koper
tel.: +386 (05) 611 75 43
gsm: +386 (040) 457 510
http: www.upr.si

From: Carl Evgenija [mailto:Evgenija.Carl@rtvslo.si]
Sent: Thursday, March 20, 2014 11:44 AM
To: Mirella Baruca
Subject:

Pozdravljeni,
V prvem odgovoru v zvezi z namestitvijo naprave v kleti rektorata ste zapisali, da je bila namestitev
izpeljana v okviru projekta Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP. Najbrž ste imeli v
mislih projekt iz javnega razpisa ministrstva za visoko šolstvo z naslovom Javni razpis za
vzpostavljanje sistema zagotavljanja kakovosti v visokošolskih ustanovah, z dnem 19. okt . 2012.
Prilagam link:
:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javn
a_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1228

Javni razpis sem si natančno prebrala, vendar v njem ne vidim nobene postavke, ki bi
vsebinsko ali finančno ( člen 7) dovoljevala take » varnostne namestitve«.
Kako to komentirate?
Kje si je mogoče ogledati vaš pisni Projekt razvijanje kulture kakovosti in odličnosti
delovanja UP ?
Seveda še vedno čakam na dokument, iz katerega bo jasno razvidna postavka, tudi finančna ,
za omenjeno kletno napravo.
Lep dan,
Eugenija Carl, novinarka in urednica TV Slovenija
dopisništvo Koper
Regionalni RTV center Koper
Ulica OF 12
6000 Koper
tel: 00386 (0)5 668 5312
mob: 00386 041 671 666
e-mail: evgenija.carl@rtvslo.si

