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UTEMELJITVE PRIZNANJ IN NAGRAD 

 

Naziv častni senator Univerze na Primorskem za pomemben 

prispevek h krepitvi ugleda in k razvoju univerze letos prejme gospod 

Vojko Čok.  

Ekonomist Vojko Čok je svojo poklicno pot začel v Luki Koper, a je v 
javnosti najbolj znan kot dolgoletni prvi mož Banke Koper. Opravljal 
je tudi številne vodstvene in druge funkcije v gospodarskih zbornicah, 
v raznih gospodarskih združenjih, nadzornih svetih in organih 
upravljanja. Aktivno je sodeloval tudi v raznih regijskih razvojnih 
projektih. Leta 2006 je prejel nagrado časnika Finance, leta 2009 pa 
sta mu nagrado za življenjsko delo podelila Radio Koper in Primorske 
novice. Vojko Čok je leta 2005 prejel priznanje »zlata plaketa 

Univerze na Primorskem« in od istega leta je tudi član njenega upravnega odbora. V njem s 
svojim zgledom postavlja izjemno visoke standarde delovanja, saj neutrudno vsebinsko 
preverja, ali bodo predlagane rešitve res kar se da prispevale k pozitivnemu razvoju univerze 
in krepitvi njenega ugleda. Prav tako s svojimi izkušnjami in širino pomaga iskati vselej krhko 
ravnotežje med avtonomijo univerze in željami vsakokratne oblasti. 
 
(Foto: www.delo.si) 

 

Na predlog Fakultete za turistične študije Turistica in Fakultete za 

humanistične študije prejme naziv zaslužni profesor prof. dr. Anton 

Gosar. 

Prof. dr. Anton Gosar je bil kot učitelj in raziskovalec skoraj tri 
desetletja zaposlen na ljubljanski univerzi, poučeval in raziskoval pa 
je tudi na tujih univerzah. Na Univerzi na Primorskem je zaposlen vse 
od ustanovitve Fakultete za turistične študije. Štiri leta je vodil senat 
fakultete in v enem mandatu bil njen dekan. Obenem je sodeloval pri 
snovanju Fakultete za humanistične študije. Bil je prvi predsednik 
senata in prvi izvoljeni dekan te fakultete. Je edini učitelj, ki je kot 
dekan vodil dve članici naše univerze. Na obeh fakultetah je 

poučeval in raziskoval na področjih socialne geografije, politične geografije in geografije 
turizma ter bil mentor številnim diplomantom, magistrom in doktorjem znanosti. Organiziral 
je številne mednarodne posvete, vodil projekte, imel vabljena predavanja v tujini. Za 
uveljavljanje slovenske geografije v svetu je prejel pomembne nagrade. Med drugim mu je 
bil leta 2005 podeljen naziv »ambasador v znanosti«, leta 2015 pa je prejel najvišje 
stanovsko priznanje »Melikovo nagrado«. V zadnjih dveh desetletjih je s svojim pedagoškim 
in znanstvenim delovanjem pomembno prispeval k razvoju in prepoznavnosti Univerze na 
Primorskem v Sloveniji in mednarodnem prostoru. 
 
(foto: osebni arhiv) 
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Na predlog Pedagoške fakultete Univerza na Primorskem 

podeljuje nagrado za pedagoško odličnost za visokošolskega 

učitelja Univerze na Primorskem za študijsko leto 2015/2016 doc. 

dr. Vanji Riccardi Kiswarday. 

Doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday je zaposlena na koprski 
Pedagoški fakulteti, kjer je nosilka in izvajalka predmetov s 
področja inkluzije otrok v šole in vrtce na dodiplomskem, 
podiplomskem in doktorskem študiju; na Univerzi na Primorskem 
predava še na Fakulteti za humanistiko. Poleg tega kot nosilka 
predmeta predava tudi na Pedagoški fakulteti Univerze v 
Mariboru. Na matični fakulteti je kot učitelj tutor razvila 
individualiziran program za pomoč in podporo študentom s 
posebnimi potrebami po načelu aktivne vključenosti. Njeno delo 
na področju inkluzije je prepoznano in odmevno tudi v praksi, 

med drugim je sodelovala pri pripravi priročnika za delo z otroki s posebnimi potrebami. V 
projektno in raziskovalno delo je študente vključila v okviru projekta Arheologija za vse: 
oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv. V zadnjih letih je pod njenim mentorstvom 
diplomsko ali magistrsko delo zaključilo več kot 50 študentov različnih študijskih programov. 

(foto: osebni arhiv) 

 

Na predlog Inštituta Andrej Marušič Univerza na Primorskem 

podeljuje nagrado za znanstveno odličnost za leto 2016 za 

področje naravoslovja in tehnike izredni profesorici doktorici 

Andreji Kutnar, ki pa je zaradi neodložljivih pedagoških 

obveznosti svojo odsotnost opravičila. V njenem imenu bo 

nagrado prevzel njen sodelavec Michael Burnard. 

Izr. prof. dr. Andreja Kutnar je diplomirala in doktorirala iz 
lesarstva na Univerzi v Ljubljani. Pri poglobljenem proučevanju 
znanosti o lesu jo odlikujeta izrazito interdisciplinaren pristop in 
široka mednarodna vpetost. Sodi med najuspešnejše slovenske 
strokovnjake na področju gozdarstva, lesarstva in papirništva. V 
letu 2016 je objavila 8 znanstvenih člankov, 2 znanstvena 
prispevka in 8 povzetkov znanstvenih prispevkov na 

mednarodnih konferencah ter 2 samostojni znanstveni poglavji v monografijah, ki sta izšli pri 
prestižni založbi Springer, pri kateri je tudi souredila znanstveno monografijo. V letu 2016 je 
v vlogi koordinatorice pridobila mednarodni projekt Obzorje 2020 in s tem 45 milijonov 
evrov za vzpostavitev Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih 
materialov in zdravega bivanjskega okolja InnoRenew. Dr. Kutnar je sodelovala tudi v več 
drugih nacionalnih in mednarodnih projektih, organizirala je več mednarodnih konferenc, je 
članica več mednarodnih združenj in prejemnica več nagrad, tudi Univerze na Primorskem. 
 
(foto: osebni arhiv, STA) 
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Na predlog Fakultete za management prejme nagrado za 

znanstveno odličnost za leto 2016 za področje družboslovja in 

tehnike profesorica doktorica Doris Gomezelj Omerzel. 

Prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel je diplomirala iz matematike na 
ljubljanski univerzi in doktorirala iz podjetništva na Univerzi na 
Primorskem. Na matični Fakulteti za management poučuje 
predmete iz podjetništva. Na področju podjetništva je aktivna 
tudi znanstvenoraziskovalno, pri čemer dosega izjemne 
rezultate. V letu 2016 je objavila 6 izvirnih znanstvenih člankov, 
od tega 3 v najodmevnejših revijah na področju družboslovja, s 
čimer je dosegla 195 točk. Poleg tega je v istem letu v soavtorstu 
objavila znanstveno monografijo. Odmevnost njenega 
znanstvenoraziskovalnega dela potrjujejo številni citati njenih 

objav: v zadnjih 10 letih je v bazi Web of Science zabeleženih 112 čistih citatov, v bazi Scopus 
pa 183. V zadnjih letih je sodelovala na več mednarodnih in nacionalnih projektih v 
programih ARRS. Trenutno je vodja enega ciljnoraziskovalnega, sodeluje pa v dveh 
temeljnoraziskovalnih projektih in enem raziskovalnem programu. Leta 2016 je aktivno 
sodelovala pri prijavi še štirih mednarodnih in nacionalnih projektov. 

(foto: osebni arhiv) 

 

Na predlog Pedagoške fakultete prejme zlato plaketo Univerze 

na Primorskem prof. dr. Mitja Krajnčan. 

Prof. dr. Mitja Krajnčan je zadnjih 15 let vodilni raziskovalec na 
področju vzgojnih zavodov, socialne pedagogike, posebno 
institucionalne pomoči pri izvendružinski vzgoji, in doživljajske 
pedagogike. Je avtor 17 izvirnih znanstvenih člankov, 11 
preglednih znanstvenih člankov, 5 znanstvenih monografij, 15 
znanstvenih sestavkov v monografijah ter številnih drugih 
znanstvenih in strokovnih prispevkov doma in na tujem. Je član 
uredniških odborov več strokovnih revij. Že 20 let gostuje kot 
predavatelj v širšem evropskem prostoru. Sodeloval je v 9 
mednarodnih raziskovalnih projektih ter treh ciljnih in temeljnih 
projektih. Bil je mentor pri 4 doktorskih disertacijah, 13 
znanstvenih magistrskih delih ter številnih diplomskih delih. Na 

Pedagoški fakulteti je nosilec drugostopenjskega programa socialne pedagogike in več 
predmetov na vseh treh stopnjah študija. Vse to ga postavlja ob bok najuglednejšim 
strokovnjakom pedagoške znanosti v domačem in mednarodnem okolju. 
 
(foto: osebni arhiv) 
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Na predlog Fakultete za matematiko, naravoslovje in 

informacijske tehnologije in Inštituta Andrej Marušič prejme 

svečano listino za posebno prodornost in odličnost dosežkov 

na področju znanstvenega in pedagoškega dela docent doktor 

Klen Čopič Pucihar. 

Dr. Klen Čopič Pucihar je docent na Fakulteti za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehnologije, kjer zadnjih nekaj let 
raziskuje in poučuje komunikacijo med človekom in 
računalnikom, realnovirtualno in dopolnjeno resničnost ter 
strojni vid. S teh interdisciplinarnih področij računalništva je 
pred tem tudi magistriral in doktoriral na Univerzi v Lancastru v 
Združenem kraljestvu. Že med študijem je objavil en izvirni 
znanstveni članek in 14 znanstvenih prispevkov na 
konferencah. Njegovo raziskovalno odličnost potrjujejo tudi 

nagrade, ki jih je prejel na različnih tekmovanjih doma (Podjetna Primorska) in v tujini (med 
drugim Smart Streets Hackaton 2014) ter nagrada za najboljši poster na mednarodni 
konferenci ISMAR 2014. Objavljenih ima skupno že 8 izvirnih znanstvenih člankov in okoli 30 
znanstvenih prispevkov na konferencah, med katerimi je več prestižnih. Njegova dela – 
večina v soavtorstvu s sodelavcu v tujini – imajo po Googlovem Scholarju že skoraj 100 
citatov, s čimer izkazuje mednarodno uveljavljenost in odmevnost. 
 
(foto: osebni arhiv) 

 

Na predlog Fakultete za management prejme svečano listino 

za posebno prodornost in odličnost dosežkov na področju 

znanstvenega in pedagoškega dela doc. dr. Tina Bratkovič 

Kregar.  

 
Dr. Tina Bratkovič Kregar je zaposlena na Fakulteti za 
management, kjer kot docentka poučuje in znanstveno 
raziskuje področje podjetništva. Pred tem je bila izjemna 
študentka ekonomije na ljubljanski Ekonomski fakulteti, za 
diplomsko delo je prejela Prešernovo nagrado. Študijsko se je 
izpopolnjevala tudi v Združenih državah Amerike. Odlična je 
bila tudi kot doktorska študentka na Fakulteti za management, 
kjer je prejela nagrado za najboljšo disertacijo v študijskem 
letu 2012/13. Plodno znanstvenoraziskovalno delo izpričujejo 
njene objave: do sedaj je pretežno v soavtorstvu objavila 10 

izvirnih znanstvenih člankov, 15 znanstvenih prispevkov na konferenci, 6 znanstvenih 
monografij in 3 samostojna znanstvena poglavja v monografijah. Pedagoško sodeluje pri več 
predmetih na prvi in drugi stopnji. Bila je mentorica pri 15 diplomskih in 2 magistrskih delih. 
Svoje delo opravlja vestno in zavzeto, pri študentih je vedno visoko ocenjena. Leta 2011 je 
prejela nagrado UP za pedagoško odličnost, leta 2015 pa še nagrado za najbolje ocenjene 
učitelje Fakultete za management. 
 

(foto: osebni arhiv) 
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Na predlog Pedagoške fakultete prejme nagrado »Srečko 
Kosovel« za izredne dosežke pri pripravi doktorskega dela z 
naslovom »Vizualizacija geometrijskih pojmov z uporabo 
geoplošče v osnovni šoli« pod mentorstvom prof. dr. Mare 
Cotič, dr. Sanela Mešinović.  
 
Dr. Sanela Mešinović je na Pedagoški fakulteti zaključila 
študijski program tretje stopnje Edukacijske vede. V 
doktorskem delu s področja didaktike matematike je 
raziskovala usvajanje geometrijskih pojmov s pomočjo 
geoplošče, novega didaktičnega sredstva pri pouku 
osnovnošolske matematike. Eksperimentalno je dokazala, da 
učenci 7. razreda osnovne šole s problemsko zastavljenim 
poukom, pri katerem geometrijske naloge samostojno 

vizualizirajo na geoplošči, dosegajo boljše rezultate pri izgradnji geometrijskih konceptov in 
reševanju zahtevnejših geometrijskih problemov kot učenci pri klasičnem transmisijskem 
pouku geometrije z uporabo skice kot edinega vizualizacijskega sredstva. Avtoričino izvirno 
znanstveno delo je izjemnega pomena za razvoj didaktike matematike, uporabno bo pri 
pripravi novega učnega načrta in učbenikov za matematiko. 
 
(foto: osebni arhiv) 

 

Na predlog Fakultete za vede o zdravju prejme nagrado Srečko 

Kosovel za izredne dosežke pri pripravi magistrskega dela z 

naslovom »Informacijska varnost na področju zdravstvene nege 

/ Information Security in Nursing« pod mentorstvom izr. prof. dr. 

Boštjana Žvanuta in somentorice mag. Tamare Štemberger 

Kolnik, viš. pred. Samanta Mikuletič.  

Samanta Mikuletič je uspešno sklenila drugostopenjski študijski 
program Zdravstvena nega na Fakulteti za vede o zdravju. V 
svojem magistrskem je delu obravnavala informacijsko varnost 
na področju zdravstvene nege v Sloveniji, problematiko, ki kljub 
njeni pomembnosti pred tem pri nas še ni bila obravnavana. Pri 
ustvarjanju svojega dela je bila vseskozi samostojna in v svoji 

raziskovalni strasti nepopustljivo zavzeta tudi v trenutkih, ko je imela zaradi občutljivosti 
problematike težave s pridobivanjem anketnih podatkov. Rezultati njenega dela so 
pomemben prispevek k znanosti in dajejo kakovostne temelje za določitev smernic za 
izobraževanje medicinskih sester na področju informacijske varnosti. Rezultate svoje 
raziskave je nadgradila v znanstveni prispevek, predstavljen na konferenci. 
 
(foto: osebni arhiv) 
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Na predlog Fakultete za humanistične študije prejme nagrado 

Srečko Kosovel za izredne dosežke pri pripravi zaključnega dela 

z naslovom »Gledališče kot medij za učenje geografije: primer 

otroške predstave »Loli, Boli in svet, poln čudes« pod 

mentorstvom izr. prof. dr. Stanka Pelca in somentorstvom 

docentke Nataše Barbare Gračner, Vanja Korenč. 

 
Vanja Korenč je uspešno sklenila prvostopenjski študij na 
Fakulteti za humanistične študije. Pri pripravi zaključnega dela 
je združila svoji veliki ljubezni: geografijo in gledališče. V 
obsežnem gledališko-izobraževalnem projektu se je študentka 
izkazala tudi kot tekstopiska, soustvarjalka pri režijskem 
konceptu in igralka v lastni predstavi. Poleg tega je iz projekta 
nastal še sklop treh kratkih otroških predstav, ki je bil 

nadgrajen v daljšo predstavo. Diplomantkino inovativno delo je v celoti izraz njene 
samostojnosti in močno presega zahteve študijskega programa prve stopnje Geografija. 
Posebno vrednost mu dajeta naslednja izsledka: da je gledališče lahko šola in ni nujno 
dolgočasno, kadar je poučno, ter da bi šola morala pogosteje biti gledališče, saj če je poučna, 
ni nujno dolgočasna. 

(foto: osebni arhiv) 

 

Na predlog Fakultete za matematiko, naravoslovje in 

informacijske tehnologije in Inštituta Andrej Marušič prejme 

nagrado Srečko Kosovel za izredne dosežke pri pripravi 

zaključne naloge z naslovom »Odčitljivost diagrafov in 

dvodelnih grafov / Readability of Digraphs and Bipartite 

Graphs)« pod mentorstvom izr. prof. dr. Martina Milaniča in 

somentorstvom prof. dr. Andreja Brodnika, Vladan Jovičić. 

 

Vladan Jovičić je v prejšnjem študijskem letu uspešno zaključil 
študij na prvostopenjskem bolonjskem programu Matematika 
na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije. V svoji interdisciplinarni zaključni nalogi je 
suvereno uporabil tehnike s področij diskretne matematike in 

teoretičnega računalništva. Poleg tega je opozoril na pomanjkljivost v literaturi uveljavljene 
definicije in s tem odprl novo raziskovalno vprašanje. Njegovo delo je v vseh pogledih 
preseglo pričakovane okvire za zaključno nalogo na študiju prve stopnje, zaradi znanstvenega 
izvirnega prispevka pa je med tovrstnimi matematičnimi nalogami prava redkost. Nekateri 
rezultati iz njegovega dela so bili nadgrajeni in bodo vključeni v znanstveni članek, ki je v 
pripravi v mednarodnem soavtorstvu. Študij nadaljuje na magistrskem programu 
računalništva na École normale supérieure v Lyonu. 
 

(foto: arhiv UP FAMNIT) 
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Na predlog Pedagoške fakultete prejme priznanje za 

nadpovprečne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti in 

prispevek k prepoznavnosti Univerze na Primorskem na 

mednarodni in nacionalni ravni, Sanja Kelhar.  

 

Sanja Kelhar je študentka Pedagoške fakultete. Na 
prvostopenjskem bolonjskem študijskem programu Edukacijske 
vede je bila v vseh treh letnikih najboljša študentka v generaciji. 
Enak potencial izkazuje tudi med vzporednim magistrskim 
študijem na smereh Inkluzivna pedagogika in Socialna 
pedagogika. Poleg tega je izjemna tudi v obštudijskih 
dejavnostih. Na Pedagoški fakulteti je predstavnica študentov v 
senatu in akademskem zboru ter tutorka mlajšim študentom. 
Kot predstavnica študentov PEF je bila leta 2014 povabljena na 

študijski obisk na Učiteljsko fakulteto v Užicah. Aktivna je tudi na področju prostovoljnega 
dela. Izkušnje si nabira tudi s študentskim delom kot pomočnica vzgojiteljice v vrtcu. 
Trenutno deluje na projektu Preko zidov do skupnega druženja, katerega cilj je večja 
povezanost lokalnega okolja z osebami, nameščenimi v Zavodu za prestajanje kazni zapora. 
 

 
 

 


