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Uporaba blitzkrieg strategije, insceniran kafkovski proces in osebna 

diskvalifikacija v postopku moje razrešitve z mesta dekanje Fakultete za 

humanistične študije Univerze na Primorskem (FHŠ) in nato takojšnje imenovanje 

v. d. dekana s Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijsko 

tehnologijo Univerze na Primorskem (FAMNIT) mi narekujejo, da se javno vprašam 

o razlogih za odločitve rektorja dr. Dragana Marušiča, ki niso skladne s 

Statutom Univerze na Primorskem in drugo zakonodajo ter kot take predstavljajo 

unikum v slovenskem akademskem prostoru.  

 

Kaj je rektorja vodilo pri šokantnem procesu odstavljanja dekanje, ki bi se ji 

jeseni mandat tako in tako iztekel in postopek izvolitve novega dekana na 

fakulteti že teče? Lahko rečem, da je v mojih dveh dekanskih mandatih oziroma 

skoraj osmih letih vodenja FHŠ doživela hiter razvoj in bistveno prispevala k 

uspešnemu pedagoškemu, znanstvenemu in umetniškemu delovanju Univerze na 

Primorskem. Prav tako smo na fakulteti pod mojim vodstvom vedno delovali 

zakonito, skladno s finančnimi zmožnostmi in brez finančnih nepravilnosti. Pri 

mojem delu, tako dekanje kot profesorice in raziskovalke, so me vedno vodili 

pristno zaupanje v koristnost humanističnega projekta in projekta primorske 

univeze, veselje do dela s študenti, raziskovalni interes in odgovornost za 

skupno dobro. Motivi plačila in vsega, kar spada h kvantifikaciji opravljenega 

dela, mi nikoli niso bili v ospredju. Kljub temu sem vodila tudi večletne, 

finančno zahtevne nacionalne in mednarodne projekte ter sem bila v letu 2011 

prejemnica nagrade Sklada za znanstveno odličnost, ki jo prejme raziskovalec z 

največ mednarodno priznanimi znanstvenimi objavami. 

 

Samo leto kasneje pa me je rektor Marušič s svojo globoko neetično odločitvijo 

ponižal v mojem človeškem dostojanstvu in kot dekanjo Fakultete za 

humanistične študije, s čimer je hkrati pokazal svoj omalovažujoč in ponižujoč 

odnos do vseh sodelavcev in študentov fakultete in humanistike nasploh ter 

škodil celotni univerzi. Najprej zato, ker so bile pri tem kršene osnovne 

komunikacijske norme. Namreč ne pred ne med postopkom zagovora nisem imela 

priložnosti, da bi se z rektorjem osebno srečala na to temo. Z njim prav tako 

nisem bila v nobenem sporu. Odločbo o razrešitvi sem prejela brez vsakršnega 

vnaprejšnjega opozorila. Hitro se je tudi pokazalo, da so »se me lotili« brez 

stvarnih dokazov in z neresničnimi trditvami. Vse očitke, ki so se  v času od 

prvega do drugega zagovora spreminjali in za katere sem nekajkrat izvedela kar 

iz medijev, sem z jasnimi argumenti in dokazili ovrgla. Svoj protest so 

izrazili tako Akademski zbor in Senat kot Študentski svet FHŠ. A postopek se 

je kljub temu bliskovito zaključil z očitno že vnaprej pripravljeno odpovedjo 

pogodbe za delovno mesto dekanje, saj so v njej zabeleženi vsi očitki, čeprav 

so bili v zagovoru v celoti ovrženi. Podobno se je zgodilo z odločbo o 

imenovanju v. d. dekana – kljub temu, da so senatorji, člani Akademskega zbora 

in študentje jasno opozorili na neskladnost odločbe s statutom, rektor svoje 

odločitve ni spremenil.    

 

Potem ko se je glavni očitek izkazal za neutemeljenega, saj je šlo na eni 

strani za napako odvetniške pisarne, na drugi pa za to, da na rektoratu niso 

vedeli za veljavno pogodbo med to pisarno in Univerzo, sta glavni razlog za 

razrešitev postala nezmožnost prilagajanja študijskega procesa finančnim 

sredstvom in nenamenska poraba denarja. Pridobivanje potrebnega denarja za 

razvoj mlade fakultete nikoli ni bilo enostavno, zaradi spremembe nacionalnega 

financiranja novih programov pa je FHŠ v letu 2008 utrpela večji izpad 

sredstev in kmalu zatem zaradi manjših vpisnih generacij in izpada četrtih 

letnikov nebolonjskih programov še zmanjšanje obsega dela. Že prejšnji rektor 

je zahteval finančno disciplino in so bili zato že tedaj na zahtevo rektorata 
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sprejeti prvi racionalizacijski ukrepi, ki pa niso privedli do odpuščanj in 

čistk, kakor se je povsem zgrešeno in s škodljivimi nameni predstavljalo v 

javnosti. Nekaj sodelavcev, ki trenutno ni izvajalo pedagoških obveznosti na 

fakulteti, je zaradi učinkovitega modela povezovanja med ZRS in FHŠ ter 

drugimi članicami UP imelo možnost, da so bili polno zaposleni samo na 

inštitutu in drugih fakultetah znotraj univerze. Prav tako smo se tedaj lahko 

odpovedali sodelovanju nekaterih pogodbenih sodelavcev, sicer polno zaposlenih 

na fakultetah in inštitutih zunaj univerze, ki so pomagali fakulteti ob njenih 

začetkih, saj je v tistem času veliko naših mlajših sodelavcev prišlo do 

ustrezne izobrazbe in nazivov. Tako da smo se oprli predvsem na notranji in 

polno zaposleni kader, smo v resnici od leta 2008 do danes za približno ista 

letna proračunska sredstva(!) uspeli dokončno razviti in izvajati kar pet 

novih programov 1. stopnje in sedem novih programov 2. stopnje. Očitek, da se 

na fakulteti pod mojim vodstvom nismo sposobni prilagajati omejenim finančnim 

zmožnostim, torej nikakor ne drži. Tudi sredstev, ki bi jih nenamensko 

trošili, pravzaprav niti ni bilo (tako sem tudi največji očitek nenamenske 

porabe sredstev, tj. strošek prednovoletne večerje za kolektiv, kot vse ostale 

argumentirano ovrgla).  

 

Poleg tega smo na FHŠ, razen v letu 2008, ves čas do letošnjega študijskega 

leta poslovali pozitivno. In to ne zato, ker bi v teh zadnjih letih živeli na 

račun drugih članic univerze, pač pa zato, ker smo si, poleg z vedno strožjimi 

varčevalnimi ukrepi, v tem času pomagali predvsem z dodatnimi sredstvi ARRS, 

ki smo jih pridobivali na račun uspešnega sodelovanja z ZRS oziroma 

vključevanja raziskovalcev v pedagoški proces, in delno s korektivnimi 

sredstvi, dodeljenimi neposredno z MVZT, korekcije znotraj univerze so bile 

minimalne. Nekoliko večja je bila korekcija v lanskem letu, s katero pa smo 

dosegli zgolj približno toliko sredstev kot v letu prej, kar je bilo skladno z 

izhodišči nove uredbe, po kateri univerze niso več financirane po glavi 

študenta, pač pa so osnovni kriterij sredstva preteklega leta. Letos januarja, 

kmalu po nastopu novega rektorja, pa so nam bila še pred oblikovanjem 

letošnjih meril za delitev sredstev na univerzi ta sredstva odvzeta, tako da 

dobivamo sedaj ne le manjša sredstva kot lani, pač pa celo manjša sredstva kot 

v letu 2007.  

 

Sem bila torej razrešena zato, ker smo se na fakulteti ravnali po sprejetem 

univerzitetnem letnem planu in utemeljevali, da je nemogoče sredi študijskega 

leta, ko teče delo po obstoječih pogodbah, v enem mesecu bistveno znižati 

stroške dela? In predvsem, da tak izpad resno ogroža dejavnost fakultete, ki 

bi se sedaj res lahko ujela v past odpuščanj? Čeprav smo na fakulteti seveda 

že načrtovali še večje spremembe v organizaciji študija za prihodnje študijsko 

leto skupaj z novimi viri, kar bo vse potrebno ob napovedanem znižanju 

visokošolskega proračuna. In čeprav imajo podobne ali celo še večje finančne 

težave tudi druge fakultete, pa vendar so nekatere deležne podpore, npr. 

dodelitve nepovratnih sredstev, medtem ko so bila FHŠ sredstva odvzeta in je s 

tem poslovanje fakultete postalo nelikvidno.  

 

Je bil morda to načrt: odvzeti sredstva, pokazati dekanjino nesposobnost 

prilagoditve študijskega procesa finančnim zmožnostim, jo zato razrešiti in 

nastaviti svojega v. d. dekana? Ima ta načrt morda osnovo v podpori fakultet 

enemu ali drugemu kandidatu na zadnjih rektorskih volitvah? In kje se bo ta 

načrt zaključil? Je res možno, da je vodstvu univerze v interesu rušiti – in 

to na plečih predvsem študentov in diplomantov – tisto, kar je bilo in je še 

eden od motorjev razvoja te univerze in pomembno prispeva k doseganju 

standardov, pomembnih pri razvrščanju univerz na lestvicah kakovosti? Se ne 

zaveda pomena in razsežnosti delovanja koprske humanistike v okviru univerze, 

v ožjem, obmejnem zahodnoslovenskem prostoru in širšem slovenskem in 
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mednarodnem kontekstu? Vprašanja ostajajo odprta. Ne glede na to, da je bil 

rektorjev protikandidat tudi sodelavec naše fakultete, smo vsi na fakulteti 

pokazali pripravljenost neobremenjeno in odprto sodelovati znotraj univerze 

pod vodstvom rektorja dr. Dragana Marušiča. Zakaj se je rektor odločil 

drugače, ve samo on in morda njegovi svetovalci. Razlogi, ki so zapisani v 

odločbi o moji razrešitvi, gotovo ne morejo biti odgovor na to vprašanje.  

 

Čeprav bi si sama sicer želela čim prej izstopiti iz te neakademske zgodbe 

arogance, politike, sovražnosti in ustrahovanja, sem se z njo pripravljena 

ukvarjati toliko, da bi se zadostilo pravici in ne bi izgubilo smisla vse, v 

kar sem upravičeno verjela in vlagala svoje znanje, energijo in entuziazem. Na 

voljo sem vsakomur, ki bi si želel kakršnihkoli pojasnil in dokazil. 

 

 

izr. prof. dr. Vesna Mikolič 

  
 


