
OTVORENO PISMO GRADONAČELNIKU - Gdje je nestao i tko uništava ambiciozni projekt 

prestižnog sveučilišnog kampusa u Palacinu?  

Kako ste gradonačelniče Burić uspjeli pokopati sjajnu ideju o samostalnom sveučilištu i 

studentskom kampusu u Šibeniku i time dokazati da Šibenik nije dorastao tom projektu- zato što 

mu Vi niste dorasli!? 

Burić je pokopao sveučilište energetike, ekologije i marikulture 

 

Čitam u Šibenskom listu, Slobodnoj Dalmaciji i drugim medijima kako ćete uskoro potpisati 

ugovor, negdje kažete za studentski dom, a negdje za kampus u Palacinu i kako je riječ o 

velikom projektu itd. itd. i ne mogu vjerovati koliko ste uspjeli degradirati projekt osnivanja 

SAMOSTALNOG SVEUČILIŠTA U ŠIBENIKU.  

Kažete da ste zadovoljni razvojem događaja prema kojemu će bivša vojarna Palacin umjesto da 

postane VODEĆI REGIONALNI CENTAR IZVRSNOSTI U PODRUČJU ODRŽIVE 

ENERGETIKE I ZAŠTITE OKOLIŠA, naposljetku postati SPAVAONICA za studente 

šibenskog Veleučilišta.  

Uz dužno poštovanje prema studentima Veleučilišta, ali, zar nije zamišljeno da međunarodnim 

kampusom Palacin trebaju šetati budući inženjeri energetike, zaštite okoliša i akvakulture, te 

njihovi profesori koje bi upravo samostalno sveučilište i studentski kampus doveli živjeti u 

Šibenik. Zar nije zamišljeno da u kampusu na Palacinu moraju biti zgrade -predavaonice i 

laboratoriji sveučilišnih studija obnovljivih izvora energije, zaštite prirode i okoliša i 

akvakulture!?!  

Poručujete javnosti da ste zadovoljni što će Šibenik umjesto prestižnog sveučilišta na Palcinu, 

međunarodnog značaja, dobiti još jedan studentski dom Veleučilišta Šibenik?!  

Ako je to tako, onda pokazujete da niste sposobni voditi velike i značajne projekte. Prekinuli ste 

komunikaciju sa znanstvenicima i sa mnom, inicijatorom projekta i višegodišnjim 

koordinatorom, s kojim su svi ti znanstvenici, gospodarstvenici i čelni ljudi fakulteta i 

Sveučilišta Zagreb, Instituta Ruđer Boškovića, Instituta Hrvoje Požar i Ekonerg, …  osam 

godina ustrajno gradili projekt koji ste dobili na dlanu- kao dar s neba.  



Danas savršeno jasno pokazujete da niste sposobni ili voljni iskoračiti u promjene koje znače 

istinsko pokretanje i moderniziranje lokalne politike i odmak od nazadnjaka.  Jer, projekt 

samostalnog Sveučilišta i studentskog kampusa na Palacinu bio je upravo to. 

Ovo što sada radite je degradacija Projekta, prilagođavanje veleučilišnoj razini, pretpostavljam s 

ciljem daljnjeg uhljebljavanja političkih kadrova jer sa sveučilišnom razinom to ne bi išlo. Cijeli 

projekt ste redizajnirali po mjeri onih vaših suradnika kojima očito profesionalizam smeta, a 

zajednički vi naprosto niste kalibri za daljnje vođenje i razvoj zamišljenog projekta koji ste 

tako pompozno otvorili govoreći da je to Vaš san- stranački kadrovi opet pobjeđuju nad 

strukom.  

Ovo je poraz obrazovne i strateške politike Grada i Županije. Svjedoci smo još jedne 

kratkovidnosti, neambicioznosti i zadovoljavanja mrvicama onih koji vode Grad. Turizam ne 

može i ne smije postati jedini jamac za budućnost našeg grada.  

Gdje je nestao Institut Ruđer Bošković iz Projekta? Institut Hrvoje Požar?Ekonerg? Gdje su 

nestale tvrtke HEP, DOK -ING …? Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost? Itd. 

Gdje su nestali znanstvenici: prof. dr.sc. Tarzan Legović, prof. dr.sc Ivan Zulim, prof. dr.sc. Ivan 

Juraga, prof. dr sc. Nedjeljko Perić, prof. dr. sc Darko Gojanović, prof.dr.sc Gojko Nikolić, 

prod.dr.sc Ivan Ćala, prof.dr.sc Goran Mihelčić, dr.sc Neven Cukrov i dr. 

Uporno spominjete partnerstvo sa Norvežanima kojeg nema.  

Jeste li ikada Vi ili netko iz Gradske uprave bili u nekom modernom sveučilišnom kampusu u 

svijetu? Dobili ste program studijskog putovanja u Japan. Zašto se ne priključite delegaciji RH 

koju ja vodim i uvjerite se gdje je svijet u tom smislu, jer ovo što sada radite je čista 

improvizacija i srljanje.  

Nadam se da ćete na ova pitanja odgovoriti javnosti na skorašnjoj javnoj tribini na temu Kuda 

ide Palacin i Što se radi na projektu Sveučilišta Šibenik?  

A sada bih vas podsjetio na kronologiju Projekta. Sve potvrde i potpore te odluke Gradskog 

vijeća i druge su arhivirane i imaju Klasu i Ur. br. i u svima je vidljivo da je riječ o mom 

projektu i projektu znanstvene zajednice te da su donošene važne odluke tijela lokalne 

samouoprave i sveučilišne zajednice:  



2008. Pokrenut projekt SVEUČILIŠTE U ŠIBENIKU- Zvonko Pešić - pokretač Projekta. Autor 

ideje i glavni operativni koordinator do otvaranja studija energetske učinkovitosti i obnovljivih 

izvora. 2015.  

9.10. 2009. Projekt prihvaćen, dobio pisanu Potporu Grada, potpisuje gradonačelnik Županović  

28.10.2009. Projekt prihvaćen, dobio pisanu Potporu Županije,  potpisuje župan Pauk  

2009. Projekt prihvaćen i dobio pisanu potporu Instituta Ruđer Bošković, potpisuje ravnateljica 

dr. sc.Ramljak Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, potpisuje ravnatelj Mladineo, 

Ekonerga, potpisuje direktor mr. sc.Mužek,, HEP - obnovljivi izvori energije, potpisuje direkrtor 

OIE dr. sc. Goran Slipac, Energetski institut Hrvoje Požar, potpisuje direktor dr. sc Goran 

Granić.  

2009. Upućena Zamolba za ustupanje bivše vojarne Palacin radi uređenja kampusa i otvaranje 

sveučilišta, formira se Inicijativno vijeće kojim presjedava prof. dr sc. Tarzan Legović, Institut 

Ruđer Bošković Zagreb.  

2010. Napravljena Studija izvodljivosti - DOK ING Zagreb  

2011. Moja tvrtka dobila Odluku Gradskog vijeća da je Projekt ulazi u Strategiju razvoja Grada 

kao ključni projekt za razvoj grada Šibenika  

2012.Grad namjerava projekt pokloniti Zadru, pod izgovorom da je Projekt nemoguća misija  

za Šibenik.  U ime i uz podršku i suglasnost znanstvene zajednice, Inicijativnog vijeća i 

Gradskog vijeća Šibenika stavljam veto i sve staje do promjene vlasti.  

2013. Nakon dobivenog mandata (višekratno!)  vodim gradonačelnika Burića u Zagreb na 

sastanke  u Rektoratu, Institutu, Dekanatu FER-a, FSB-a, DOK-ING-u,  gdje se upoznaje s 

projektom i obećava punu suradnju  

06.09. 2013. Gradonačelnik Burić potpisuje Ugovor sa rektorom Zagrebačkog sveučilišta, 

prof.dr.sc. Bjelišem  



5.10. 2015. otvara se 1. studij, Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u 

INAVIS centru, iako bi bilo mudrije da ste tih 7 milijuna kuna odmah uložili u Palcin i tako 

udarili temelje budućeg sveučilišnog kampusa.  

2015.Osniva se Savjetodavno vijeće za razvoj visokog školstva i gospodarstva u Šibeniku - 

Članovi: prof.dr.sc. Nedjeljko Perić , prof.Zvonko Pešić, prof. dr.sc Ivan Juraga, prof.dr.dc. 

Gojko Nikolić, prof,. dr. Ivo čala, prof. dr.sc. Tonko Čurko, prof.dr.sc. Darko Gojanović i dr. 

Željo Burić - odbili ste doći na sastanke!!!  

Nakon toga prekidate svu komunikaciju sa Inicijativnim vijećem i okrećete se isključivo stranci i 

lokalnim stranačkim kadrovima.  

Radi budućnosti ovog grada potrebno je hitno napraviti reviziju aktivnosti koje sada provodite u 

suradnji sa Veleučilištem i Studentskim centrom i vratiti projekt na pravi put.  

Građani su još 2010. godine (njih 87%) rekli da prostor bivše vojarne Palcin predstavlja osnovu 

za razvoj sveučilišta u Šibeniku i da predstavlja doprinos akademskom razvoju Šibenika na jedan 

originalan i jedinstven način jer sličnih studija u Hrvatskoj nema, a nema ih ni u regiji.  

S kojim pravom onda spuštate letvicu i vraćate razvoj Šibenika unazad? Akademskom Šibeniku 

je potreban RAZVOJ, a ne spavaće sobe. Postoje još jači EU natječaji za razvojne programe i 

struka može aplicirati na razvoj sveučilišta, opremu laboratorija i sl. Ovo što sada radite je 

najniža razina, mrvice.  

Od projekta sveučilišta na Palacinu ostala je samo ljuštura, sadržaj je likvidiran. Pa to je već 

vidljivo, a konačan rezultat to će pokazati, samo pričekajmo! Vi ćete biti krivi za 

uništavanje jedne sjajne mogućnosti za ovaj grad! 

Nitko od onih koji su od početka radili na projektu još od 2008. nije preživio. Ljude koji su sve 

pripremili i koji su u tome pokazivali nevjerojatan entuzijazam i koji su volontirali, ste svojom 

voljom izostavili, „dite ste uzeli materi“ i dali ga nekim drugim ljudima, tzv. „gradskom dream 

teamu“ , Studentskom centru Šibenik veleučilišta i Veleučilištu koji nema nikakve veze sa 

prirodoslovnim i tehničkim znanostima - i gdje ste nas doveli - do spavaonica!  

Na kraju, napominjem, da je Studij obnovljivih izvora energije u Šibeniku održiv, jedino ako se 

projekt realizira u cjelini, a to je SAMOSTALNO SVEUČILIŠTE U ŠIBENIKU sa studentskim 

kampusom na Palacinu, u protivnom Studij će se povući u Zagreb, projekt propasti i sve ostaje 

po starom, na razini današnjeg veleučilišta. 



Uložio sam u ovaj projekt, skupa sa destecima znanstvenika u Hrvatskoj gotovo punih 8 godina i 

ovime javnim pismom zatvaram stranicu i projekt Sveučilišnog kampusa. Naš cilj je bio pomoći 

da Šibenik izađe iz obrazovnog i znanstvenog provincijalizma, ali očito ne ide!  

Zvonko Pešić  

prof. matematike i fizike   

 

 


