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Spoštovane študentke in študentje! 

Družbeni uporniki in kritiki obstoječega, to so bili študentje desetletja in tudi v času mojega 
študija, študentsko življenje pa zaznamovano z neodvisnostjo od diktata vsakdanjega sveta. 
S svojimi petimi desetletji sodim med mlajše kandidate za rektorja, a je kljub med položajem 
moje in vaše generacije študentov velika razlika. 

Današnji položaj študentov je v marsičem manj perspektiven, kot sem ga doživel sam: 
marsikdo je dvakrat podrejen, prvič je odgovoren staršem, pri katerih je primoran živeti še 
daleč v obdobje odraslosti in/ ali drugič tudi sedanjemu ali bodočemu delodajalcu. Uspešen 
zaključek študija in večletne delovne izkušnje tudi še ne pomenijo delovnega mesta, saj je 
izobraženih iskalcev prve zaposlitve veliko več kot možnosti za zaposlitev. Te razmere silijo 
mlade v nejasen položaj med otrokom in odraslim, ki ga nekateri proglašajo za udobnega, sam 
pa sem mnenja, da najpogosteje ni stvar izbire, temveč prisile. Ker so razmere v svetu in 
Sloveniji negotove in neugodne, sem kot oče, mentor ter profesor, solidaren s kritiki sedanjih 
družbenih razmer, pri čemer me posebej skrbi položaj študentov in mladih izobražencev. 

Drugi del zgodbe je odnos do odgovornosti. Velike izgube finančnega kapitala, s katerimi se 
srečujemo tudi v našem okolju, so posledica neodgovornega ravnanja, opustitve finančne 
discipline in napačnih političnih odločitev, podružbljenje teh izgub pa je v nasprotju z nujo po 
pravičnejšem svetu, ki ga mladi zaslužite. 

Kaj lahko za pravičnejši družbeni red naredi naša univerza? Predvsem ne sme postati tovarna 
znanja, ki razume znanje zgolj kot osebni kapital. Oblikovati mora etične posameznike, ki 
dajejo središčni pomen skupnosti, na kar nas posebej opozarjajo vzroki za sedanje razmere. 
Znanje ni tržno blago, ki ga kupimo, ali nekaj, kar ima vrednost samo, če je lastnina. 
Nasprotno, znanje je družbeno dobro, ki mora krožiti, da bi lahko učinkovalo. 
Zato sem tudi mnenja, da potrebujemo oboje, temeljne in aplikativne raziskave ter prav tako 
temeljne študije, ki jih moramo predvsem kakovostno utrditi in predstavljati. Čeprav, še 
posebej v sedanjih razmerah, potrebujemo dobro vodenje in boljšo organiziranost, smo 
univerza in ne podjetje, na presečnih področjih smo partner in ne podaljšek gospodarstva. 
Čeprav smo mlada univerza, zaposlujemo veliko visoko izobraženih mladih ljudi v okviru 
možnosti, ki jih imamo. Prizadevamo si, da bi jim ponudili čim boljše pogoje in priložnosti za 
delo, izobraževanje in študij. 

Naša prizadevanja za spremembe v družbi odražajo tudi nove discipline, ki jim dajemo 
prostor, da bi spodbudili vzdržen, trajnostni model razvoja, utemeljen na uravnoteženju 
družbenih, okoljskih in gospodarskih vplivov, predvsem pa na vključevanju in sodelovanju 
deležnikov. Središčna točka, iz katere izhajajo domala vsi naši študijski programi in 
izobraževalni proces, je vključevanje študentov, ki ga mora biti še več, ko gre za ključna 
področja delovanja univerze v celoti. 

Prihodnja štiri leta bodo posvečena bitki za stabilnejše financiranje in zmanjšanju deleža 
nestabilnih sredstev, pridobljenih zunaj zagotovljenih oblik financiranja ter bitki za boljše 
pogoje študija, namestitve in dela na Univerzi na Primorskem. Ob tem bomo z mednarodnimi 
raziskovalnimi projekti odpirali možnosti za brušenje in prodor naših mlajših kadrov, a prav 
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tako ustvarjali pogoje za nagrajevanje odličnih pedagogov in pritegnitev v svetu uveljavljenih 
raziskovalcev ter pedagogov. 

Stopnja demokratičnosti družbe se odraža v stopnji avtonomije univerze, njeni odpornosti do 
zavzemanja institucionalnih prostorov univerze. Naša vloga je zato lahko le aktivna, je pogum, 
notranje sodelovanje in iskanje vseh možnosti, ki povečujejo našo avtonomijo in širijo prostor 
za univerzo, tisto univerzo, ki ustvarja skupnost demokratičnih državljanov. 

 


