
Spoštovani študentje, cenjeni gostje, rektor, slavnostni govorec, predstavniki 
fakultet, alumni, predstavniki lokalnih skupnosti, 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.  
 
Vesel sem, da stojim tukaj pred vami in da imam to možnost, da vam vnovič 
prenesem sporočilo študentov. Hkrati je to moja dolžnost in odgovornost. 
 
Žalostno ugotavljam, da tisto, kar sem povedal lani, ni padlo na plodna tla. Vsaj 
ne takrat in ne tam, kjer bi moralo. Še vedno se srečujemo z razpravami, ki jih 
lahko uvrstim pod skupni imenovalec – nepomembne debate, ki ne sodijo v 
univerzitetno okolje, vendar izvirajo iz nas samih in našega univerzitetnega 
ustroja in nam, študentom, onemogočajo optimalno delovanje v smeri 
dvigovanja kakovosti študija na UP. 
   
Preganja me strah. Ob vprašanju “kaj, ko nimaš več kaj?” obnemim. Zavedam se 
da je univerza najstnica, vendar ima zaradi ravnanj in obnašanja, slabo podobo 
v javnosti, na trenutke pa zaide s svoje poti. In tukaj si, glede na trenutno stane 
duha: študentje tega ne bomo dovolili. 
  
Študentje se z namenom zagovarjanja interesov in branjenja pravic študentov 
ter organiziranja obštudijskih dejavnosti združujemo okrog Študentskega sveta 
UP in študentskih svetov članic UP ter Študentske organizacije UP.  
 
Vemo česa smo sposobni in zavedamo se našega pomena in vloge na UP. 
 
Za popotnico in čestitko ob tednu UP in njenem 13. rojstnem dnevu pa z vami, 
dragi prisotni, delim svoje misli ter jih podajam v razmislek: Univerze so se, se 
in se bodo ustanavljale z željo po spoznavanju neznanega, odkrivanju skritega, 
iskanju modrosti in prenašanju znanja.  
 
Tako z ustanovitvijo UP leta 2003 ni bilo narejenega ničesar novega, jaz pa si 
želim, da razmislite, ali smo to naredili na pravi način in ali smo bili pri tem res 
najboljši? Če je odgovor pozitiven, lahko gremo samo še višje. Če je odgovor 
negativen, pa ostaja vprašanje z grenkim priokusom: kako daleč je Univerza na 
Primorskem danes? 
 

Upanje mi vlivajo današnji nagrajenci in številni dosežki študentov, kateri 

ponesejo ime naše Univerze v svet. Vsak študent bi se moral zgledovati po njih 

in stremeti k odličnosti ter tako biti zgled prihajajočim generacijam.   


