Izpostavljeni del tožbe proti novinarki Eugeniji Carl, RTV TV SLOVENIJA

»Toženka je v prispevku neresnično poročala, da je rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan
Marušič novinarjem in javnosti lagal, ko je novinarjem na tiskovni konferenci dne 05. marca 2014 v
zvezi s kriminalistično preiskavo na univerzi navedel, da on tega ni prijavil. V odredbi preiskovalne
sodnice, ki so jo kriminalisti izročili ob prihodu na univerzo, namreč piše, da je izdana na podlagi
prijave Urada za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance (MF-UNP) z dne 22.11.2012. Revizorji
MF-UNP so namreč oktobra 2012 zaključili pregled pravilnosti porabe evropskih sredstev v projektu
izgradnje univerzitetnega kampusa Livade Izola, v katerem so odkrili hude nepravilnosti. Tudi niso bile
resnične navedbe novinarke v prispevku, da je rektor, takoj za tem, ko je prejel vprašanja uredništva,
obrnil ploščo. O kazenski ovadbi z dne 24.07.2013, ki je bila podana zoper neznane storilce, je
namreč Univerza na Primorskem obvestila javnost že dne 28.10.2013 v odgovoru na anonimko iz
oktobra 2013.
Toženka je v svojem prispevku uporabila izjavo rektorja "Jaz tega nisem prijavil" z dne 05.03.2014, ki
je bila novinarjem podana v pogovoru o razlogih za prihod kriminalistov na UP, in nanjo navezala
kazensko ovadbo z dne 24.07.2013, ki je bila naslovljena na specializirano državno tožilstvo. Gre za
dve različni zadevi. Kot že navedeno, v odredbi preiskovalne sodnice piše, da je preiskavo sprožila
prijava MF – UNP z dne 22. 11. 2012. O kazenski ovadbi (proti neznanemu storilcu) z dne 24. 7. 2013
pa je tožeča stranka javnost obvestila že 28. 10. 2013 na svoji spletni strani.
Prav tako je bilo pismo zaposlenim na univerzi pripravljeno že pred postavitvijo vprašanj novinarke.
Tudi ne držijo očitki novinarke iz prispevka, da se rektor ne odziva na vprašanja in pozive, saj sta
novinarko rektor in predstavnica za odnose z javnostmi Univerze na Primorskem večkrat povabila na
pogovor, na katerega pa se ni odzvala. Rektor in predstavnica za odnose z javnostmi UP sta - tako kot
druge novinarje - tudi novinarko Eugenijo Carl v zadnjem obdobju večkrat osebno povabila na
pogovor, na primer 16. 1. in 7. 3. 2014, nazadnje pa v petek, 14. 3. 2014. Toženka za vsebinski
pogovor z rektorjem ni imela časa, kar pa je ni oviralo pri pripravi prispevka, v katerem so pomešani
podatki, postavljene napačne domneve in podane žaljive obdolžitve.
Prav tako je novinarka zlorabila poročanje drugih medijev, na katere se je sklicevala v prispevku, saj je
njihovo poročanje o izjavi rektorja trgala izven konteksta celote, saj se je njihovo poročanje nanašalo
na prijavo, na podlagi katere se je kriminalistična preiskava po odredbi preiskovalne sodnice pri tožeči
stranki pričela. Kot rektorjevo izjavo, podano po Radiu RTV Slo-Radio Koper je novinarka uporabila
izjavo, ki nikoli ni bila posredovana po tem radiu ali kateremkoli drugem radijskem mediju v eter.«

