
Lep pozdrav še v mojem imenu. Sem Melani Potrč, študentka 3. letnika fizike na Fakulteti za 

naravoslovje in matematiko. Najprej bi se Vam želela iskreno zahvaliti za priznanje, ki je nekako 

potrditev in spodbuda za moje nadaljnje delo. Zdi se mi, da so obštudijske dejavnosti tiste, ki jih sicer 

ne moremo predstaviti kot nekakšno formalno znanje oziroma izobrazbo, a so hkrati prav tiste, ki nas 

kot posameznike dopolnjujejo in bogatijo. Širijo naša obzorja in nas hkrati tako ločujejo kot 

povezujejo med seboj. Veseli me in hvaležna sem, da na fakulteti, ki jo obiskujem, opazijo in 

spodbujajo tudi takšne reči. Ko sem pred leti tudi sama, tako kot danes vi, sedela tukaj in razmišljala 

o svoji prihodnosti, so me begala mnoga vprašanja o pravilni izbiri fakultete in smeri študija. Seveda 

lahko posameznik zmeraj poišče tako pozitivne kot negativne lastnosti, vendar nekaj lahko z 

gotovostjo trdim. V vseh dosedanjih letih šolanja sem vedno znova prejemala potrdila, da na naši 

fakulteti študentje resnično nismo zgolj številke. Kadarkoli sem potrebovala nasvet, spodbudo, 

prijazno besedo, da delam v pravo smer, sem to tudi prejela. Profesorji in drugi zaposleni so si zmeraj 

vzeli čas in ustvarili tisti pristni stik človeka s človekom. Všeč mi je bilo, da so se znali poistovetiti z 

našo situacijo, saj so nenazadnje tudi sami pred desetletji bili na našem mestu. Fakulteta za 

naravoslovje in matematiko me je tako poleg obilice znanja, ki sem ga tukaj prejela, naučila, kako 

pomembna je komunikacija, sodelovanje, pomoč drugim. Ljudje smo kot delčki mozaika, ki tvorimo 

celoto. Vsak zase, poseben in unikaten, a hkrati nujen, da se poveže z drugimi in tvori novo, še boljšo, 

še bolj popolno celoto. Drage brucke in bruci, želim vam nepozabna študentska leta, da se naučite 

mnogo in še več, kajti znanja nam nihče ne more vzeti, da stkete pristna prijateljstva in v tem času 

odrastete v uspešne in zadovoljne osebe, ki bodo nekoč kreirale našo družbo. Kot je rekel že stari 

rimski učenjak Seneka »Non scholae sed vitae discimus. Ne za šolo za življenje se učimo.« Kajti učimo 

se zmeraj. Vso življenje. Do zvezd in neskončnosti. Do samega konca.  


