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Lepo pozdravljeni vsi skupaj, 
 
kot predstavnik vseh študentov Univerze na Primorskem imam 
to čast, da danes ponosno stojim pred vami in moje sporočilo 
vam, spoštovani gospod rektor - prof. dr. Dragan Marušič, 
minister za izobraževanje, znanost in šport - dr. Jernej Pikalo, 
Nobelov nagrajenec  - prof. Sir Harold Kroto, profesorji, 
profesorice in ostali prisotni, pa je naslednje:   
študentje smo v očeh javnosti in medijev pogosto prikazani kot 
apatični in nemi opazovalci dogajanja tako v univerzitetnem kot 
drugih okoljih. Iz lastnih izkušenj vam zagotavljam, da so 
omenjene stigme daleč od resnice. Študentje Univerze na 
Primorskem smo veliki borci. Da, prav ste slišali, VELIKI!  
 
Borimo se na različne načine na nešteto področjih. Borimo se s 
predavatelji, knjigami, izpiti, okoljem in tudi s samimi seboj, da 
nas ne premami prevelika skušnjava. V zadnjem času lahko 
zasledimo objave v nekaterih medijih, ki mečejo slabo luč na 
našo univerzo. Zato nas prevevajo mešani občutki, ko vidimo, 
da se načrtno želi očrniti našo Univerzo na Primorskem, tretjo 
javno univerzo v Sloveniji, da se pri tem posplošuje in prenaša 
lasten gnev na celotno ustanovo. Tudi zato, ker se študentje 
UP, tako kot drugi slovenski študentje borimo, da bi v življenju 
uspeli v tem, kar nas veseli in nam daje novega elana za 
nadaljnje uspehe.  
 
Naša univerza je del te poti. Predstavlja nam znanje, izzive, 
oporo in predvsem odskočno desko za odkrivanje novih obzorij, 
ki neraziskana čakajo na nas. Kako naj torej svobodno 
ustvarjamo v okolju, v katerem imajo glavno besedo mediji? 
 



 Kljub mladostniškim težavam s katerimi se srečujemo v 
univerzitetni sferi, verjamem da bomo cilje, ki smo si jih zadali 
na različnih področjih, tako študijskih, raziskovalnih in ostalih, 
dosegli in sčasoma tudi presegli. Ampak kot veste, vsak 
začetek je težak.  
 
Zato pozivam vse zaposlene na univerzi in vso ostalo 
zainteresirano javnost, da se nam pridružite na naši skupni poti 
k uspehu, saj bomo le tako dosegli najboljše rezultate ter večjo 
vpetost v okolje in gospodarstvo.  Pomembno je, da nas 
starejše generacije začnejo jemati resno, saj »na mladih svet 
stoji«. Mi se pri svojem delu trudimo dokazati, kar nam včasih 
bolj, včasih manj tudi uspe. Zato menim, da je skrajni čas, da 
študente začnete ceniti in spoštovati, tako kot mi spoštujemo 
vas.  
 
Na koncu upam, da se boste vsi začeli zavedati stavka »Ni 
študentov brez univerze in ni univerze brez študentov.«. Za to 
trditvijo stojim danes in bom stal tudi v prihodnosti. 
 
 Ob tej priložnosti bi se rad še posebno zahvalil Veri Čipev, Olgi 
Kaliada, Viktoriji Kveder, Aljažu Ortarju, Urški Šturm in Žanu 
Virtniku za vašo pomoč, spodbudo in trud. Verjemite, da vaša 
prizadevanja cenim in se vam še enkrat iskreno zahvaljujem.  
Hvala. 
 
 
Mirko Ilić, 
predsednik ŠS UP 


