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NAGOVOR  

 
Spoštovani študentje, spoštovani rektor, med nami bi rad še posebej pozdravil 
predsednika Študentske organizacije Slovenije Aleksandra Sprema, ki takim 
dogodkom doda prav poseben pečat, dragi prijatelji Univerze na Primorskem. 
 
Naj uvodoma v imenu študentov Univerze na Primorskem in v svojem imenu iz 
srca čestitam vsem današnjim nagrajencem, ki so s svojo drznostjo po znanju 
in trdno voljo po modrosti ter odličnostjo pri svojem delu prispevali k razvoju 
naše Univerze. 

Kot predsednik Študentskega sveta Univerze na Primorskem se počutim 
dolžan opomniti vse znotraj univerze, torej študente, profesorje, zaposlene in 
druge, da smo na točki preloma, saj se nam obetajo spremembe, ki bodo 
zaznamovale vse, najbolj pa študente. Zato apeliram na Vas, dragi rektor, da 
stopimo skupaj in dokažemo, da zmoremo skozi dialog doseči skupne rešitve, 
ki ne bodo obremenjevale samo študentov. Študentje se moramo zavedati, da 
finančna bremena Univerze ne smejo obremenjevati kakovosti in razvoja 
študija, in ne smemo popuščati tam, kjer so kršene pravice študentk in 
študentov. Status študenta ni od boga dan, nekoč so se za te osnovne pravice 
in ugodnosti borili, žal, se borimo za te iste, nekoč že pridobljene pravice tudi 
danes. Naj vas spomnim, da eden takih večjih uporov ni tako daleč za nami. 
Rane so se na žalost prehitro zacelile in ljudje na odločilnih položajih so 
izgubili kontrolo nad seboj ter stik z realnostjo in tako spet »tolčejo« po 
študentih. Študentje smo najprej ljudje, ki sprejemamo tudi kompromise in 
pristajamo na dialog, vendar si znamo svoje pravice tudi izboriti. 

Ker pa sem večni optimist in verjamem v boljšo prihodnost, mi danes upanje 
vlivajo nagrajenci in uspešni dosežki študentov, ki nakazujejo boljše čase. 
Vsak študent bi se moral zgledovati po njih in stremeti k odličnosti ter tako biti 
zgled prihajajočim generacijam.  

Hvala! 
 


