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Velja govorjena beseda.

Dragi prejemniki priznanj, spoštovani gospod rektor, profesorji, študentje in ostali gostje,
v izjemno čast in veselje mi je, da lahko danes skupaj z vami podoživim svoja študentska leta in
obštudijsko udejstvovanje in se za trenutek vrnem v najboljša in najlepša študentska leta, ki sem jih
preživela na Univerzi v Ljubljani. Ko sem pred 13 leti prvič sedla v študentske klopi, si ne bi nikoli
mislila, da bom kot predsednica vodila največjo študentsko organizacijo v Sloveniji, da bom vodila
največjo vseslovensko akcijo na področju medgeneracijskega sodelovanja in vseživljenjskega
učenja- Simbioza e-pismena Slovenijo, s katero smo do danes povezali že več kot 150.000 mladih
in starejših in s katero vsako leto na več kot 600 lokacijah med seboj sodelujemo, da bom postala
ena izmed treh »Digital Changemaker« v Evropi… in da bom danes stala tu pred vami in se z vami
veselila vaših uspehov na področju obštudijskega udejstvovanja. Zato bi rada že na začetku
povedala- da sem izredno ponosna na vse vas in vaše dosežke ter zgodbe, ki jih piše vaše življenje.
Moja zgodba obštudijskega udejstvovanja se je začela v prvem tednu mojega študentskega življenja,
ko sem imela na fakulteti svoje prve vaje v okviru katerih smo dobili že prvo »domačo nalogo«, na
morda preprosto vprašanje, ki mi je popolnoma obrnilo študentsko življenje na glavo- »Kaj se mora
zgoditi, da boste čez štiri leta na stopnicah fakultete z diplomo v roki ponosno rekli- »Splačalo se
je!«? Vprašanje, ki se ga še danes tako zelo živo spominjam in odločitev, ki sem jo sprejela tistega
dne, na naših stopnicah fakultete. Vedela sem, da je pred mano velik izziv in da me čaka trdo delo.
Vrednote, katerim sem sledila skozi celotno udejstvovanje so bile iskrenost, poštenost, delavnost,
odgovornost in soustvarjanje. Ko pogledam nazaj, lahko rečem, da je bilo obštudijsko
udejstvovanje zame ena izmed najpomembnejših izkušenj- naučila sem se mnogo novih stvari,
pridobila nove izkušnje in spoznala različne ljudi. Je bil čas sprejemanja kompromisov in odločitev.
Pri tem je treba vedeti, da sprememb ni mogoče doseči čez noč, a pomembno je, da se stalno
ukvarjamo z iskanjem rešitev. Ni bilo vedno lahko- neprespane noči, odrekanje popoldanskemu
posedanju na kavi, sprejemanje težkih odločitev, skakanje sem in tja- bila je pot vzponov in bila je
pot padcev. Z njimi sem se naučila in se zavedala, da se načrti lahko spremenijo, sanje pa nikoli. Če
k celotni situaciji pristopimo s pozitivnim pristopom, bomo izzive, ki se nam bodo pojavljali,
reševali na pozitiven in konstruktiven način z namenom »vse življenje se učimo«. Ta znanja nam
bodo prinesla dodano vrednost, saj se bomo znali soočati in lažje spopasti z izzivi, ki nam lahko
pridejo na pot.
Kot študentje vedno lahko posegate po neštetih možnostih, ki vam jih ponuja univerzitetni prostorobštudijske dejavnosti s področja športa, umetnosti in kulture, prostovoljstva in dobrodelnosti,
socialne in družbene aktivnosti, varovanja zdravja in okolja ter področja raziskav in znanosti- in vi
to še kako dobro veste, saj ste danes tukaj zato, ker ste naredili več kot to pravzaprav od vas zahteva
študij. Univerza ponuja priložnosti za osebnosti razvoj, spoznavanje sveta in gojenje zdravega ter
spoštljivega odnosa do sočloveka. Univerza je za študente tudi življenjsko obdobje, v katerem se
trdo delo in otroška igrivost dopolnjujeta. Je čas bolečin odraščanja in prostor uživanja.
Lahko bi rekla, da vem, da pot, ki ste jo izbrali ni bila lahka in ne bo vselej lažja pot, je pa prava pot
vsakega posameznika- edinstvena in samosvoja. S sanjami in srcem se vse začne. Pa z disciplino in
delovnimi navadami. Samoiniciativnostjo in proaktivnostjo. Pomembna je bila tudi radovednost,

ker moraš imeti strast in iskrice v očeh. Skočili ste in plavali z mislijo, da boste kos vsem preprekam.
Tvegali ste in šli po svoji poti. Prestopili ste meje- ker znate, hočete in zmorete. Bili pogumni in
vztrajni, gledali pa ste izven običajnih okvirov. Študenti že v mojih časih nismo bili le odjemalci
znanja in ne le vedoželjni iskalci znanstvenih in življenjskih resnic. Čeprav mi je študij dal ogromno
in je bil odlična popotnica za prihodnost, so veščine, ki sem jih pridobila skozi obštudijsko
udejstvovanje tiste, ki so me pripeljale, da sem danes to kar sem in so zelo pomembne, ne le za
uspešno karierno, temveč tudi za življenje nasploh.
Moja popotnica za vas je, da verjemite v zgodbo, ki jo imate, zavihajte rokave in ne štejte ur, štejte
nasmehe. Ne bo vedno lahko in mnogi ne bodo razumeli. Glejte kaj ljudje delajo, ne kaj govorijo.
Na vrhu je vedno samotno. Mislite na veliko- vsak bo naredil le toliko, kot je zmožen sanjati in nič
več. Vedno je treba poskusiti samo še enkrat. Pomembno je vztrajati. Koža naj bo vedno trša, srce
pa naj ostaja mehko. Vedno samo naprej. In bodite hvaležni za vsako izkušnjo.
Danes pa užijte vaš dan, naj vam srce igra od sreče, ponosno si zaploskajte in se veselite. Čestitke
za odlične rezultate in za priznanje za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih
dejavnosti. Za to, da ste naredili nekaj več- zase, za druge. Vedno najdite pogum za tveganje in
upanje, da se boste pobrali s tal in leteli visoko vse do zvezd in še naprej. Ne glede na vse- vsemu
boste kos. Tako ali drugače. Naj bodo ta študentska leta nepozabna in da si boste po koncu študija
z diplomo, magisterijem ali doktoratom v roki rekli- »Splačalo se je!«

