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§1. V nekaterih znanstvenih disciplinah za odsotnost simetrije uporabljamo 
besedo kiralnost. Rečemo, da je predmet kiralen, če je brez simetrije. V bolj 
vsakdanjem jeziku povedano, kiralen je predmet, ki se razlikuje od svoje 
zrcalne slike. Izvor najdemo v grški besedi za roko (kheir) in tudi sicer je 
človeška roka primer kiralnega predmeta – leva in desna roka, sicer zrcalni 
sliki druga druge, se med seboj razlikujeta. Še drugače: v kolikor bi si levo 
roko prišili na mesto desne roke in narobe, se z drugimi ljudmi ne bi mogli 
več rokovati. 
  
Toda kot vedno pri takih rečeh, je tudi kiralnost odvisna od zornega kota in 
okoliščin. V ravnini so kiralni vsi neenakostranični trikotniki, a brž ko jih 
dvignemo v 3D prostor, pridobijo svoje simetrijsko zrcalo in kiralnost 
izgubijo. 
 
§2. Potegnimo paralelo s človeško skupnostjo in posamezniki v njej. 
Življenje nam neprestano nastavlja zrcalo, le malokrat pa se v svoji kiralni 
nedovzetnosti v njem uzremo in prepoznamo. A če ne prej, se na koncu 
zgodi tudi to. Temu botrujejo današnjemu obredu podobni posebni dogodki 
– ti vselej delujejo katarzično. Lahko tudi posebni ljudje – včasih, ko gre za 
manj prijetne resnice, se je namreč lažje prepoznati v drugem kot v samem 
sebi. Okoliščine so naposled tiste, ki nas prisilijo, da odvržemo avreolo 
kiralnosti, se v nastavljenem ogledalu uzremo, prepoznamo svojo zrcalno 
istovetnost in samorefleksivno preizprašamo. To je pravzaprav osnovni 
algoritem, ki ga človeška vrsta vseskozi uporablja v svoji rasti in razvoju. 
 
In samorefleksija pritiče tudi današnjemu dnevu, ko s podelitvijo 
univerzitetnih priznanj, nagrad, častnih nazivov tistim, ki so posebej 
obeležili njenih zadnjih 365 dni, zaokrožujemo dvanajst let naše Univerze 
na Primorskem. In ker je dvanajst, tako numerično kot širše sociološko 
gledano, število prav posebnega pomena, je naša današnja dvanajsta 
obletnica veliko bolj okrogla kot tiste nominalno okrogle. Za povrh pa še 
sovpada s prelomnimi časi slovenskega visokega šolstva in znanosti. 
Samorefleksija je torej kar na mestu. 
 
§3. V zadnjem letu, dveh, tudi treh, se je univerza in njeno vodstvo soočalo 
(in se sooča) s pritiski različnih vrst: izvorno sicer iz majhnega kroga nekaj 
od znotraj nezadovoljnih, a medijsko navzven zelo dobro podprtih. Po vsem 



tem času stoično izrekam naslednjo misel. Odsev Supervizorjevega zrcala 
avtorskih in podjemnih pogodb, ki se zdaj zastavlja slovenskemu visokemu 
šolstvu, je poveden. Pokazal je, da so bile naše težave  posledica tega, da 
smo prekinili z utečeno prakso sklepanja pogodb, v katerih so nekateri v 
iskanju visokih dodatnih zaslužkov načrtno izigravali in kršili obstoječe 
predpise. Vsem njim sporočam, da se tega na tej univerzi ne bo več počelo – 
ti časi so s strukturno konsolidacijo univerze nepreklicno minili. Domačo 
nalogo, ki se zdaj v odzivih na Supervizorjevo razkritje terja od univerz, je 
naša univerza opravila že pred tremi leti. In strošek podjemnih in avtorskih 
pogodb spravila od 109 na 40 tisoč evrov mesečno. 
 
§4. In ker je temu tako, smo se lahko lahkih ramen posvetili svoji osnovni 
dejavnosti – izobraževanju in raziskovanju. Seveda, ob polnem zavedanju 
dejstva, da univerza, kot katerakoli druga skupnost ljudi, preživi in se 
uspešno razvija samo, če ob polnem odprtju v zunanji svet poskrbi za svoj 
mlajši rod. Rezultati so vidni in merljivi. 
 

i. Sredstva, ki smo jih s finančno reorganizacijo prihranili, omogočajo 
ohranitev zaposlitev mlajših kolegov ter odpravo neskladnosti med 
habilitacijskimi nazivi in pogodbami o zaposlitvi. 
 

ii. S tem smo sprostili spečo kreativnost in ambicioznost vseh tistih, ki s 
svojo znanstveno raziskovalno radovednostjo segajo v svet onkraj 
odgovorov in vprašanj. V razponu samo treh let smo prvič doslej 
presegli število 200 znanstvenih objav v revijah s faktorjem vpliva in 
tako skorajda podvojili svoj znanstveni »output«. 

 
iii. Zato nas ni strah tekmovanja v zahtevnih okvirih evropske 

univerzitetne in znanstvene sfere. Z inovativnim projektom 
trajnostne rabe obnovljivih virov smo se prebili v zaključno fazo 
prestižnega evropskega mehanizma Teaming, ki služi povezovanju 
znanosti in gospodarstva. S polnim optimizmom lahko pričakujemo 
mnogokratne in mnogotere učinke za celotno Slovenijo, ne le za 
lokalno skupnost. 

 
iv. A zavedamo se, da niti Evropa ne more biti naš polni referenčni okvir. 

Prek uspešnega strateškega povezovanja z univerzitetnimi in 
znanstvenimi institucijami v državah rastočih ekonomij svojo vpetost 
izpričujemo znotraj celotne globalne univerzitetne skupnosti. 

 
v. Ob tem ostajamo še vedno trdno na tleh. Neprijaznim finančnim 

okvirom navkljub smo s trdoživo trmo in vztrajnostjo pripeljali do 



konca prvi del investicije v kampusu Livade. In ne mislimo se ustaviti. 
Izkoristili bomo vsako možnost alternativnih in inovativnih rešitev za 
našo infrastrukturno podhranjenost. Predvsem pa: še naprej bomo 
terjali enakopravno in enakovredno obravnavo naše univerze znotraj 
slovenskega visokošolskega sistema. 

 
§5. Tako se pred nami končno izrisuje podoba univerze, ki lahko s ponosom 
nosi ime Univerza na Primorskem. Ker ne moremo in hkrati ne smemo več 
čakati vsakoletnih menjav Vlad, posledično resornih ministrov in nenehnih 
obljub po zakonodajnih ureditvah, predvsem zaradi nujnega nadaljevanja 
procesov konsolidacije upravljanja in vodenja, kadrovske in finančne 
reorganizacije ter jasne usmeritve v strateško povezovanje z državami 
rastočih ekonomij, ustvarjamo univerzo kot stabilno skupnost propulzivnih 
znanstvenikov, odličnih predavateljev, zanesljivih strokovnih delavcev in 
ambicioznih študentov. Na tej univerzi je že danes vsak med njimi za svoje 
ustvarjalno in vestno delo tudi primerno nagrajen. In tako bo tudi v 
prihodnje. 
  
Spoštovane in spoštovani! Zahvaljujem se vam za zadnje leto, v katero ste 
vlagali vašo kreativno energijo v razvoj Univerze na Primorskem in vam 
želim enako ustvarjalnih najmanj naslednjih 365 dni. 
 
 
  


