
	  

	  

Govor rektorja Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danila Zavrtanika 
na svečani akademiji ob dvajsetletnici 

Začetki Univerze v Novi Gorici segajo v leto 1994, ko je takratno vodstvo Instituta Jožef 
Stefan razmišljalo o bodočnosti te institucije in želelo začrtati pot transformacije našega 
največjega inštituta v Tehnično Univerzo ali kakor smo jo tedaj ambiciozno in po vzoru 
ameriškega MIT poimenovali SIT (Slovenski tehnološki inštitut). Kot vidite smo cilj zgrešili. 
Danes Slovenija nima Tehnične univerze ima pa Univerzo v Novi Gorici. 

Pot Univerze v Novi Gorici se je začela leta 1995, ko sta Mestna občina Nova Gorica in 
Institut Jožef Stefan ustanovila Fakulteto za znanosti o okolju, ki je bila prva mednarodna 
podiplomska šole v Sloveniji. Kljub temu, da je novonastala ustanova živela v neprijaznem 
okolju in času, ko je bilo bogokletno razmišljati o univerzitetnih ustanovah izven sistema 
javnih univerz, se je hitro in uspešno razvijala ter leta 1998 prerasla v Politehniko Nova 
Gorica. Ta je že na začetku imela univerzitetno strukturo in nakazovala, da so ambicije 
snovalcev in ustanoviteljev priti do statusa univerze, kar se je tudi zgodilo leta 2006. 

Univerza v Novi Gorici in njeni predhodnici sta se razvijali v okolju, ki ni bilo in še vedno ni 
naklonjeno nedržavnim ustanovam visokega šolstva. V tem okolju smo rasli tudi mi in 
skušali prodreti z drugačnostjo in odprtostjo v svet ter s tem bogatiti slovenski visokošolski 
prostor. Ni nam bilo lahko, velikokrat smo se počutili kot nezaželjen otrok, a so nas tako 
tegobe kot uspehi krepili, da smo lahko vztrajali na začrtani poti. Sicer nas danes ne bi bilo, 
vsaj ne v takšni obliki in kvaliteti. 

Danes je Univerza v Novi Gorici še vedno mlada in vitalna ter raziskovalno usmerjena in 
mednarodno vpeta univerza. Še najbolj pri srcu so nam besede, ki jih je letos izrekla skupina 
evalvatorjev Evropske zveze univerz, da so našli “majhno, mlado in aktivno univerzo, polno 
entuziazma in s srečnimi in zadovoljnimi študenti” (we have found a small, young, active 
and enthusiastic university with happy and satisfied students). Odlično smo se odrezali tudi 
na novem U-Multirank ocenjevanju univerz kjer smo dobili odlične in visoko nadpovprečne 
ocene na področju raziskovalnega dela in internacionalizacije. Seveda to ni slučaj temveč 
posledica trdega dela in vztrajanja na poti, ki smo si jo začrtali pred dvema desetletjema. 
Namreč, od samega začetka delovanja naše predhodnice Fakultete za znanosti in kasneje 
Politehnike Nova Gorica sta naši najpomembnejši strateški usmeritvi vrhunskost 
raziskovalnega dela in mednarodna odprtost in vpetost. 

Univerze so edine institucije kjer nastaja novo znanje in se prenaša na mlajše generacije ter 
v podjetniško okolje. So tudi okolje kjer v čim bolj harmoničnem vzdušju sobivajo študentje 
in profesorji ter skupaj ustvarjajo novo znanje. Dobrih univerz brez odličnih študentov in 
profesorjev preprosto ni. Naši diplomanti, magistranti in doktorandi gredo skozi dobro šolo,  

zato po končanju študija dosegamo visoko zaposljivost. Marsikateri od naših bivših 
študentov imajo uspešne kariere doma in v svetu. Je pa res, da je število študentov, ki 
dokončajo študij na naši univerzi  relativno majhno in to ne samo zaradi naše mladosti in 
majhnosti. Univerza v Novi Gorici je med mladimi poznana kot univerza kjer je študij težak 



	  

	  

in kjer se veliko naučiš a moraš trdo delati. Tako usmeritev hočemo ohraniti tudi v bodoče 
in si želimo, da bi nas kot “težko” univerzo prepoznali tudi najbolj talentirani in motivirani 
mladi ljudje in se k nam vpisovali v večjem številu. Pozitivne izkušnje študija v majhnih 
skupinah in v mirnem okolju zagotovo ne bodo nikoli pozabili in jim ne bo žal, da niso 
študirali v krajih, ki nudijo več zabave.  

V čem je Univerza v Novi Gorici drugačna od ostalih ustanov visokega šolstva v Sloveniji in 
širše?  

Ena od razlik je zagotovo naš status privatne ali bolje rečeno nedržavne univerze. Čeprav 
imamo zaradi statusa občasne težave, saj živimo v okolju kjer ima beseda “privatno” še 
vedno slabšalni pomen, nam ta status omogoča večjo prožnost in dinamičnost pri izvajanju 
našega poslanstva. 

Drugi razlog je ta, da nismo nastali kot politični projekt. Univerzo v Novi Gorici smo 
ustanovili, snovali in gradili posamezniki, zaposleni, zunanji sodelavci in študentje. Zato do 
nje vsi, vključno s študentkami in študenti, čutimo izjemno pripadnost, jo čutimo kot nekaj 
našega in smo se zanjo pripravljeni razdajati.  

In kaj je ključ do uspeha? 

Naša zgodba je podobna dogajanju v Mongoliji v začetku XIII stoletja, ko je vodenje enega 
od mongolskih plemen prevzel Temujin in imel vizijo, da plemena združi. Največja ovira, ki 
mu je stala na poti, je bilo tradicionalno kadrovanje po sorodstvenih zvezah. Zato se je 
Temujin odločil, da je potrebno kadrovanje spremeniti v kadrovanje po sposobnostih in to 
tudi vpeljal. V nekaj letih so ga poimenovali Džingiskan, prvi mongolski cesar. ki je ustvaril 
največji imperij vseh časov. Izgleda preprosto ali ne? Kadrovanje je ključnega pomena za 
vsako univerzo in najbrž tudi za druge institucije. Zato vodstva univerz ne smejo nikoli zaiti 
v skušnjavo, da bi kadrovali drugače kot po sposobnostih. Tudi zato in predvsem zato ima 
naša univerza na vseh področjih izjemne sodelavce, ki dosegajo vrhunske rezultate.  

Po 20. letih se je Univerza v Novi Gorici znašla na razpotju. Dosedanji razvoj je pokazal, da je 
naša univerza neomajna v svojem poslanstvu, zavezana k mednarodnim univerzitetnim 
normam in odgovorna do naših študentov in družbe nasploh. Takšna bo ostala tudi v 
prihodnje in ne sme zaiti na pot všečnosti in kopiranja zastarelih konceptov visokega 
šolstva.  

Zato naše strateške usmeritve predvidevajo, da bo Univerza v Novi Gorici sicer ostala 
majhna, a drugačna, raziskovalna, mednarodno odprta univerza, ki bo ponudila vsem 
dostopno vrhunsko izobrazbo. Posebno slednje bo zahtevalo nove pristope tudi v 
organiziranosti univerze in morda celo v lastništvu oziroma ustanoviteljstvu. Le kot taka si 
bo zagotovila obstoj v mednarodnem okolju in še naprej prispevala k raznovrstnosti 
visokega šolstva v Sloveniji. 

Naj ob 20. obletnici Univerze v Novi Gorici čestitam vsem, ki ste prispevali k njenemu 
uspešnemu razvoju, zaposlenim, zunanjim sodelavcem in še posebej študentom, ki so nam 
zaupali in z nami preživeli tako prijetne kot težke trenutke. 


