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Spoštovane gostje in cenjeni gosti, rektor prof. doktor Dragan Marušič, slavnostni 
govorec prof. doktor Tadej Battelino, predstavniki fakultet, študentke in študenti, Alumni, 
predstavniki lokalnih skupnosti, prijatelji Univerze na Primorskem. 
 
Najprej naj v imenu študentov Univerze na Primorskem čestitam vsem današnjim 
nagrajencem, ki s svojim delom in odličnostjo prispevate k razvoju naše Univerze in 
lokalnega okolja. 
 
V veliko čast mi je, da sem govorec na tako pomembnem dogodku. Kot predsednik ŠS 
UP se čutim dolžan, da izkoristim to priložnost in vam prenesem sporočilo študentov v 
upanju, da ne bo pozabljeno istega trenutka, ko se bo moj govor končal. 
 
Študentje smo Univerza in vsak, ki misli drugače, ne razume pomena Univerze. Ampak, 
tako kot je to lahko razumljeno kot privilegij, je to tudi velika odgovornost za študente. 
Študentje si želimo partnerskega in spoštljivega odnosa pri upravljanju Univerze, saj 
verjamemo, da z našo drznostjo in svežino idej lahko poiščemo rešitve, ki se morda na 
prvo žogo zdijo nemogoče. Od vodstva Univerze in vodstev fakultet pričakujemo, da 
bodo spoštovali našo avtonomijo organiziranja, podpirali naše aktivnosti, ki jih izvajamo 
na prostovoljni osnovi in upoštevali naša mnenja pri sprejemanju odločitev povezanih z 
univerzo oziroma fakulteto. 
 
Študentski predstavniki, bodisi na UP bodisi na fakultetah UP, so tam zaradi 
zagovarjanja interesov študentov in branjenja njihovih pravic. In temu naj bo tako. 
Nočemo, da se ta tema odpira vsakič, ko so volitve v študentski svet ali organe fakultet 
oziroma Univerze. Imamo še druge, za našo Univerzo pomembnejše bitke, v katere bi 
radi vstopali skupaj s profesorji. In to so bitke za pravičnejše financiranje naše Univerze, 
bitke proti centralizaciji znanja in raziskovanja, bitke za študentske postelje, saj le 3,5% 
naših študentov biva v študentskih domovih, bitke za to, da so naši diplomanti tudi v 
praksi obravnavani enakovredno kot diplomanti drugih primerljivih študijskih smeri, in še 
bi lahko našteval. 
 
Mi smo tukaj za študente. Naj se na tej točki zahvalim tudi ŠOUP in njegovemu 
predsedniku ter mojemu osebnemu prijatelju Seitu Demiriju, ki skupaj z nami stremi k 
enemu samemu cilju in to je ponuditi študentom najboljše obštudijske dejavnosti z 
namenom, da se bodo čutili sprejeti ter skupaj s študenti premagovati vse ovire, na 
katere študent naleti tekom študija. 
 
Leta za nami so bila naporna, a plodna. In tudi v prihodnje vsem nam želim, da ne 
obstanemo. 
 

Boštjan Lešnik, 
predsednik ŠS UP 


