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UTEMELJITVE PRIZNANJ IN NAGRAD 

 

Univerza na Primorskem podeljuje naziv »častna doktorica 

Univerze na Primorskem« za leto 2017 prof. dr. Cheryl E. Praeger 

za izjemne dosežke na področju znanosti ter za pomemben 

prispevek h krepitvi ugleda in razvoju Univerze na Primorskem. 

Prof. dr. Cheryl E. Praeger iz The University of Western Australia 
znanstveno deluje na področjih teorije grup in kombinatorike, 
geometrije in teorije grafov. Doslej je objavila več kot 350 
znanstvenih del v vrhunskih revijah in je ena redkih matematikov, 
uvrščenih na seznam ISI visoko citiranih raziskovalcev. Bila je 

mentorica sedemindvajsetim doktorandom. Je članica Avstralske akademije znanosti, bivša 
predsednica Avstralskega matematičnega združenja in članica Avstralskega reda. Za svoje 
delo je prejela več priznanj in nagrad v Avstraliji in tujini, je članica več pomembnih združenj 
in častna doktorica petih univerz. V Zahodni Avstraliji so jo leta 2009 imenovali za 
znanstvenika leta, leta 2015 pa sprejeli tako v Dvorano slavnih znanstvenikov kot v Dvorano 
slavnih žensk. Na Univerzi Zahodne Avstralije je vzpostavila enega od svetovnih centrov 
algebrajske teorije grafov. Od leta 2003, ko je prvič gostovala pri nas, plodno sodeluje tudi s 
centrom algebrajske teorije grafov, ki deluje ravno na naši univerzi. V tem času je bistveno 
prispevala k večanju ugleda Univerze na Primorskem na tem področju matematike. 

(Foto: osebni arhiv) 

 

Univerza na Primorskem podeljuje naziv »častna doktorica 

Univerze na Primorskem« za leto 2017 akademski slikarki Metki 

Krašovec za izjemne dosežke na področju umetnosti in za 

celoten opus, ki predstavlja vrhunski prispevek k razvoju 

slikarstva v slovenskem in mednarodnem prostoru. 

Akademska slikarka Metka Krašovec, dolgoletna profesorica na 
Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani in Prešernova nagrajenka 
za življenjsko delo, je v obsežnem opusu, ki ga je posvetila 
slikarstvu in v različnih obdobjih predvsem risbi, ki je osnovni 

modus njenih slik in del na papirju, presenečala likovne poznavalce z vedno novimi pristopi k 
izbrani podobi, naj bo to krajina, portret ali lebdeči liki. Formalni slikarski jezik jo zanima 
samo toliko, kolikor ga potrebuje, da najbolje izrazi eksistencialno izkušnjo. Veliko sledov v 
njeni likovni govorici so pustila potovanja, realna, še posebno v sedemdesetih v Mehiko, kjer 
je spoznala svojega življenjskega sopotnika Tomaža Šalamuna, pa tudi duhovna potovanja v 
svet pretekle umetnosti in domišljije. Posebno mesto v njenem slikanju imajo velika platna, 
na katerih so predmeti naslikani z izjemno urejenostjo, a hkrati izražajo nekakšno 
metafizičnost, ki v sodobni likovni umetnosti nima primerjave. Njen celoten opus predstavlja 
vrhunski prispevek k razvoju ne samo slovenskega slikarstva. 

(Foto: Arne Brejc) 
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Univerza na Primorskem podeljuje priznanje »svečana listina 

mlademu visokošolskemu učitelju oz. sodelavcu ali 

znanstvenemu delavcu oz. raziskovalnemu sodelavcu Univerze 

na Primorskem« doc. dr. Borutu Fondi za posebno prodornost in 

odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega 

dela. 

Docent dr. Borut Fonda je po diplomi na Fakulteti za šport 
Univerze v Ljubljani in magisteriju iz aplikativne kineziologije na 
Univerzi na Primorskem zaključil doktorski študij športnih znanosti 

na prestižni Univerzi v Birminghamu, kjer se je raziskovalno usmeril v biomehaniko, 
motorično kontrolo in ergonomijo v kolesarjenju. Na Fakulteti za vede o zdravju opravlja 
pedagoško delo, pri čemer redno prejema nadpovprečne ocene študentov, poleg tega se 
aktivno vključuje v raziskovalno delo na področju regeneracije, fiziologije napora in 
biomehanike kolesarjenja. Ima dolgoletne izkušnje kot kondicijski trener, konzultant in 
tehnični inovator na področju meroslovja v športu in medicini. Je član številnih mednarodnih 
združenj in konzorcijev za biomehaniko kolesarstva in velja za mednarodno priznanega 
strokovnjaka s tega področja. Redno sodeluje s profesionalnimi kolesarskimi ekipami in 
posameznimi kolesarji. Je avtor preko 20 znanstvenih člankov v mednarodnih indeksiranih 
revijah. Dosegel je veliko število SICRIS točk, 56 čistih citatov in h-indeks 5. 

(Foto: osebni arhiv) 

 

Univerza na Primorskem podeljuje priznanje »zlata plaketa za 

visokošolskega učitelja oz. znanstvenega delavca Univerze na 

Primorskem« prof. dr. Igorju Saksidi za posebej velik doprinos k 

razvoju znanstvenega in pedagoškega dela, prispevek h krepitvi 

ugleda in prepoznavnosti univerze ter za življenjsko delo na 

Univerzi na Primorskem. 

Prof. dr. Igor Saksida je diplomiral na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani iz slovenskega jezika s književnostjo in primerjalne 
književnosti ter za svoje delo prejel Prešernovo nagrado. Na isti 

fakulteti je bil sredi devetdesetih promoviran v doktorja literarnih ved in habilitiran v 
docenta za slovensko književnost. Že dve desetletji predava na Univerzi na Primorskem, kjer 
navdušuje študente s svojo strokovnostjo, pronicljivostjo in iskrivostjo. S sodobnimi 
teoretskimi izhodišči je nadgradil dosedanje proučevanje mladinske književnosti in jo v 
literarni vedi postavil kot enakovredno raziskovalno področje. O njegovih izjemnih dosežkih 
na tem področju priča tudi vrsta znanstvenih monografij in člankov. Njegovo raziskovalno in 
pedagoško delovanje se odlikuje s prodorno interdisciplinarnostjo. Med drugim se posveča 
razvijanju pismenosti in bralne kulture mladih bralcev, pri čemer išče nove pristope, kako bi 
mladim približal literaturo in spodbudil njihovo kritično razmišljanje. Znanstvenoraziskovalno 
povezovanje literarne in pedagoške problematike prof. dr. Igorja Saksido postavlja na 
zavidljivo raven v domačem in mednarodnem okolju. 

(Foto: osebni arhiv) 
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Univerza na Primorskem podeljuje priznanje za znanstveno 

odličnost za leto 2017 za področje naravoslovja in tehnike prof. 

dr. Enesu Pasalicu. 

Prof. dr. Enes Pasalic se znanstvenoraziskovalno ukvarja s 
kriptografijo. S tega področja znanosti, ki proučuje, kako z 
matematičnimi tehnikami zagotoviti informacijsko varnost, je 
doktoriral na Univerzi v Lundu na Švedskem. Njegova glavna 
raziskovalna področja so: načrtovanje in kriptoanaliza 
kriptografije simetričnih ključev ter diskretne matematične 

strukture, vezane na kriptografijo. Njegovo delo je pomembno pripomoglo k teoriji Boolovih 
funkcij. Objavil je več kot 60 znanstvenih člankov v najbolj priznanih mednarodnih revijah. 
Njegove raziskave dosegajo visoko citiranost, ki se kaže v več kot 500 čistih citatih in h-
indeksu 10. Bil je recenzent za vse pomembnejše revije z njegovega raziskovalnega področja 
in član številnih konferenčnih organizacijskih odborov. Sodeluje z vodilnimi kriptografi na 
svetu. Njegova vabljena predavanja so gostile številne univerze v tujini. Univerza na 
Primorskem, na kateri deluje od leta 2006, mu je že leta 2015 podelila priznanje za 
znanstveno odličnost, ta teden pa inavgurirala v rednega profesorja. O njegovi znanstveni 
odličnosti v preteklem letu pa priča 12 izvirnih znanstvenih člankov v uglednih tujih revijah, v 
katerih je v soavtorstvu objavil rezultate svojega znanstvenega raziskovanja. 
 

(Foto: osebni arhiv) 

 

Univerza na Primorskem podeljuje priznanje za znanstveno 

odličnost za leto 2017 za področje družboslovja in humanistike 

prof. dr. Štefanu Bojnecu. 

Dr. Štefan Bojnec, redni profesor za ekonomijo in znanstveni 
svetnik na Univerzi na Primorskem, je v lanskem letu dosegel 
izjemne rezultate v znanstvenoraziskovalnem delu na področju 
družboslovja in humanistike. To izkazuje 13 izvirnih znanstvenih 
člankov, pretežno objavljenih v najodmevnejših mednarodnih 
revijah s področja družboslovja, zajetih v najuglednejših indeksih 

citiranosti. Pri tem je zbral skoraj 350 točk. Prav tako lani je v soavtorstvu objavil dve 
znanstveni monografiji. Odmevnost njegovega znanstvenoraziskovalnega dela potrjujejo 
številni citati njegovih objav: baza Web of science beleži skoraj 300 čistih citatov, baza 
Scopus pa preko 400. Dr. Štefan Bojnec je izredno aktiven tudi pri projektni dejavnosti: v letu 
2017 je sodeloval pri enem raziskovalnem projektu in treh bilateralnih, ki jih je financiral 
ARRS, sodeloval pa je tudi pri prijavljanju devetih projektov. Poleg tega je glavni urednik 
mednarodne znanstvene revije, član v več kot desetih uredniških odborih mednarodnih 
znanstveni revij in recenzent za več kot 50 mednarodnih znanstvenih revij. 
 

(Foto: osebni arhiv) 
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Univerza na Primorskem podeljuje priznanje za pedagoško 

odličnost za visokošolskega učitelja Univerze na Primorskem za 

študijsko leto 2016/2017 doc. dr. Armandu Faganelu. 

Doc. dr. Armand Faganel je doktoriral s področja ekonomsko-
poslovnih ved na temo dekonstrukcije marketizacijskega diskurza 
v javnem visokošolskem izobraževanju v Sloveniji. Na Fakulteti za 
management predava različne predmete s področja marketinga. 
Njegova raziskovalna področja so medorganizacijski in potrošniški 
marketing, prodaja, zaznavanje kakovosti storitev, visoko šolstvo, 

upravljanje blagovnih znamk. Rezultate raziskav s teh področij objavlja v znanstvenih člankih, 
poglavjih in monografijah. Piše tudi učbenike in druga učna gradiva. Pri svojem pedagoškem 
delu je vedno iskal nove vsebine in metode podajanja znanja. Spisal je učne načrte za več kot 
10 novih izbirnih predmetov in v zadnjih treh letih uvedel dva nova predmeta. Sodeloval je 
pri več projektih ARRS, tako pridobljena znanja pa prenaša na študente. Študente tudi 
vključuje v projekte Po kreativni poti do znanja. Z vabljenimi predavatelji iz tujine jim širi 
obzorja, z gosti iz gospodarskega okolja pa jim omogoča povezovati teorijo in prakso. O 
priljubljenosti doc. dr. Armanda Faganela med študenti priča to, da ga odlično ocenjujejo in v 
velikem številu obiskujejo njegove izbirne predmete. Pod njegovim mentorstvom je 
diplomsko delo napisalo že več kot 350 študentov. 
 

(Foto: osebni arhiv) 

 

Univerza na Primorskem podeljuje priznanje za pedagoško 

odličnost za visokošolskega učitelja Univerze na Primorskem za 

študijsko leto 2016/2017 doc. dr. Silvi Bratož. 

Doc. dr. Silva Bratož je nosilka in izvajalka predmetov na 
dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študiju na 
Pedagoški fakulteti. Odigrala je ključno vlogo pri razvoju modula 
za zgodnje poučevanje angleščine. V zadnjih dveh letih kot 
predavateljica sodeluje tudi pri izvedbi programa Pedagoško-
andragoško usposabljanje za visokošolske učitelje in sodelavce 

Univerze na Primorskem. Je avtorica in soavtorica številnih visokošolskih učbenikov in 
študijskih gradiv. Strokovno delo ves čas dopolnjuje z znanstvenimi prispevki na področju 
poučevanja. Sodeluje tudi pri dveh projektih, usmerjenih v razvijanje večjezične in 
raznojezične zmožnosti pri poučevanju. Aktivno se vključuje v razvijanje poučevanja tujega 
jezika v Sloveniji. Kot predstavnica Pedagoške fakultete sodeluje tudi v Delovni skupini za 
ureditev položaja drugega tujega jezika v osnovnih šolah. V zadnjih petih letih je bila 
mentorica 13 diplomantom dodiplomskega študija in 13 podiplomskega. Trenutno je 
mentorica dvema doktorskima študentoma in somentorica enemu. Doc. dr. Silva Bratož 
izkazuje pedagoško odličnost tako pri izvajanju pedagoškega procesa kot s svojimi 
raziskovalnimi prispevki k teoriji in praksi poučevanja tujega jezika. 
 

(Foto: osebni arhiv) 
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Univerza na Primorskem podeljuje nagrado »Srečko Kosovel« 

za študente Univerze na Primorskem dr. Marini Volk za izredne 

dosežke pri pripravi doktorskega dela z naslovom 

»Medpredmetne povezave v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju osnovne šole z vključevanjem informacijsko-

komunikacijske tehnologije« pod mentorstvom prof. dr. Mare 

Cotič in prof. dr. Andreje Istenič Starčič. 

Dr. Marina Volk je na Pedagoški fakulteti zaključila študijski 
program tretje stopnje Edukacijske vede. V interdisciplinarni 

doktorski disertaciji je celovito raziskala učinkovitost učnega pristopa medpredmetnega 
poučevanja z vključevanjem tabličnih računalnikov pri pouku v tretjem razredu osnovne šole. 
Na podlagi proučitve literature s področij matematike, medpredmetnega poučevanja in 
vključevanja sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk je izvedla raziskavo, 
temelječo na pedagoškem eksperimentu. Z njim je dokazala, da učenci, ki so deležni 
sodobnega učnega pristopa, dosegajo višje kognitivne cilje kot tradicionalno poučevani 
učenci. Dr. Marina Volk je na podlagi te raziskave objavila dva znanstvena članka v uglednih 
revijah, oba sta bila med desetimi najbolj branimi članki leta. 
 

(Foto: osebni arhiv) 

 

Univerza na Primorskem podeljuje nagrado »Srečko Kosovel« za 

študente Univerze na Primorskem Eriki Gregorič, mag., za 

izredne dosežke pri pripravi magistrskega dela z naslovom 

»Pisanje fantazijskega romana Legenda o Swordrei: Od izkušnje 

v sanjah do knjižnega dela / Nascita di un romanzo fantasy La 

leggenda di Swordrei: Dall’ esperienza onirica all’ opera 

letteraria« pod mentorstvom izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič 

in somentorstvom doc. dr. Barbare Baloh.  

Erika Gregorič je magistrirala na Oddelku za italijanistiko na 
Fakulteti za humanistične študije. Že med študijem je izkazovala takó študijsko zagnanost kot 
nagnjenost k umetniškemu ustvarjanju. To dvoje pa je zares izjemno spojila v magistrskem 
delu, v katerem je avtorica najprej z natančno raziskovalno metodo podrobno opisala 
nastajanje in značilnosti svojega fantazijskega romana (v italijanščini), v nadaljevanju pa je 
predstavila prva tri poglavja tega romana (napisanega v slovenskem jeziku). V svojem 
magistrskem delu je dokazala veliko mero samostojnosti, inovativnosti, izvirnosti in 
ustvarjalnosti. Delo Erike Gregorič je pomemben prispevek k znanstvenemu raziskovanju 
fantazijske književnosti. 
 
(Foto: osebni arhiv) 
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Univerza na Primorskem podeljuje nagrado »Srečko Kosovel« 

za študente Univerze na Primorskem Santinu Sodinu za izredne 

dosežke pri pripravi diplomskega dela z naslovom »The 

formation of a »cosmic nation«. How may art and culture 

define space tourism / Formacija »kozmične nacije«. Kako 

umetnost in kultura definirata vesoljski turizem« pod 

mentorstvom doc. dr. Irene Weber. 

Santin Sodin, študent Fakultete za turistične študije – Turistice, 
je svoje diplomsko delo na prvi stopnji univerzitetnega 

študijskega programa Turizem zastavil ambiciozno. Tematsko se je namreč lotil raziskav 
znotraj turističnih študijev, ki so šele v povojih, saj temeljni korpus znanj o vesoljskem 
turizmu še ni zares vzpostavljen. Poleg tega je njegovo delo edinstveno, ker je problematika 
obravnavana s humanističnega zornega kota. Študent se je namreč konceptualno oprl 
predvsem na antropologijo in umetnost, uporabil je tudi posamezne sociološke koncepte; za 
zbiranje, analizo in interpretacijo pa je uporabil pretežno kvalitativne metode. Tako 
konceptualno kot metodološko njegovo delo presega zahteve za to stopnjo študija. Santin 
Sodin je diplomsko nalogo napisal v angleščini, ker je želel študij nadaljevati v tujini. V tem 
študijskem letu študira na Finskem. 
 

(Foto: osebni arhiv) 

 

Univerza na Primorskem podeljuje priznanje Univerze na 

Primorskem za študente Univerze na Primorskem Luki 

Pavloviću za nadpovprečne dosežke na področju obštudijskih 

dejavnosti in prispevek k prepoznavnosti Univerze na 

Primorskem na mednarodni in nacionalni ravni.  

Luka Pavlović je študent Fakultete za matematiko, naravoslovje 
in informacijske tehnologije. Leta 2016 je diplomiral iz 
matematike in trenutno opravlja obveznosti 2. letnika 
podiplomskega programa Matematične znanosti. Že od vpisa na 

dodiplomski študij je uspešno sodeloval na tekmovanjih iz znanja v matematiki in 
računalništvu. Ob rednem opravljanju študijskih obveznosti je že vrsto let aktiven tudi v 
organizaciji, izvedbi in promociji obštudijskih dejavnosti na fakultetni in univerzitetni ravni, 
za kar je leta 2016 že prejel pohvalo fakultete. Angažiran je tudi pri študentskem 
organiziranju: bil je član fakultetnega študentskega sveta, akademskega zbora in senata ter 
univerzitetnega študentskega sveta. Pomembno je prispeval k razvoju aktivnosti na področju 
študentskega športa. Od leta 2014 vodi fakultetno košarkarsko ekipo. Vsa leta je tudi aktiven 
pri promociji fakultete in univerze. S svojim delovanjem v preteklih letih je Luka Pavlović tako 
bistveno prispeval k ugledu ter nacionalni in mednarodni prepoznavnosti svoje fakultete in 
Univerze na Primorskem. 
 

(Foto: osebni arhiv) 

 

 



15. Slovesna akademija Univerze na Primorskem 

15. marec 2018 

 
 

Univerza na Primorskem podeljuje priznanje Univerze na 

Primorskem za študente Univerze na Primorskem Matiji Jenko 

za nadpovprečne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti 

in prispevek k prepoznavnosti Univerze na Primorskem na 

mednarodni in nacionalni ravni. 

Matija Jenko je od leta 2015 študent Pedagoške fakultete, 
trenutno je v 3. letniku univerzitetnega študijskega programa 
prve stopnje Razredni pouk. Že od začetka se je aktivno vključil v 
delovanje univerzitetnega in fakultetnega študentskega sveta, 

bil je tudi predsednik slednjega. Že od začetka je tudi predstavnik študentov v fakultetnem 
akademskem zboru, kasneje tudi član univerzitetnega in fakultetnega senata. Kot član 
odbojkarske ekipe zastopa fakulteto v Univerzitetni odbojkarski ligi. Je tudi član fakultetne 
gledališke skupine in moškega pevskega zbora. Ves čas je dejaven v Študentski organizaciji 
Univerze na Primorskem kot notranji sodelavec za socialna in študentska vprašanja. V tej 
vlogi je izpeljal vrsto odmevnih študentskih projektov: PreProstoVoljni, Čista 10ka, Častim ½ 
litra. Lanskega septembra je sodeloval v medfakultetnem projektu Matematični raziskovalni 
dnevi, tako da je skrbel za skupino dijakov iz vse Slovenije. Lani je sodeloval tudi v 
štirimesečnem projektu Z veččutnimi delavnicami do bolj ohranjene narave in 
kvalitetnejšega okolja v Mesečni občini Koper. Matija Jenko je s svojim delom na fakulteti, 
univerzi in v študentski organizaciji prispeval k razvoju in ugledu ne le fakultete, ampak 
celotne univerze. 
 

(Foto: osebni arhiv) 

 

Univerza na Primorskem podeljuje zahvalo za izjemne dosežke 

za strokovne sodelavce Univerze na Primorskem mag. Frenku 

Mavriču. 

Frenk Mavrič se je kolektivu Univerze na Primorskem pridružil v 
letu 2008. Najprej je nabiral izkušnje v mednarodni pisarni in 
kabinetu rektorja ter postopoma napredoval v vodjo službe za 
kakovost. Odlikujeta ga strokovnost in pronicljivost. S celovitim 
pristopom si prizadeva najti rešitev v vsaki zadevi. Z učinkovitimi 
organizacijskimi sposobnostmi je koordinator priprave vseh 

ključnih dokumentov, pri čemer ga vodi izjemna lojalnost univerzi in kolektivu. Njegov 
prispevek pri oblikovanju strateških usmeritev univerze je izjemen. S svojo zagnanostjo, 
trudom in pristopom k delu je vzor učinkovitosti in kakovosti. S stalno pripravljenostjo za 
sodelovanje, korektnostjo in prijaznostjo si je pridobil spoštovanje in zaupanje sodelavcev. V 
vlogi sekretarja Rektorske konference Republike Slovenije pa tudi spoštovanje rektorjev in 
drugih predstavnikov vseh slovenskih univerz. Ob predaji vodenja Rektorske konference 
novogoriški univerzi je bil tako soglasno sprejet sklep, da funkcijo sekretarja še naprej 
opravlja Frenk Mavrič. Tudi predstavniki Ministrstva za šolstvo, znanost in šport so v njem 
prepoznali pomembnega sogovornika pri pripravi potrebnih gradiv.  
 

(Foto: osebni arhiv) 
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Univerza na Primorskem podeljuje zahvalo za izjemne dosežke 

za strokovne sodelavce Univerze na Primorskem Orijani 

Gregorič. 

Orijana Gregorič je zaposlena na Pedagoški fakulteti kot vodja 
Službe za splošne zadeve. Njeni začetki v tem kolektivu pa segajo 
v leto 1987, ko se je zaposlila na tedanjem oddelku ljubljanske 
Pedagoške fakultete. Skrbela je za študijski proces, opravljala delo 
referata, poprijela je tudi za marsikatero administrativno in 
tehnično opravilo. Nanjo so se obračali tako visokošolski učitelji in 

sodelavci kot študenti. Vedno je poskušala najti ustrezno rešitev. Tudi v rast sedanje 
Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem je vložila veliko svojega dela. To je kmalu 
prepoznala tudi fakulteta, saj jo je leta 2006 nagradila z zlato plaketo. Še danes se sodelavci s 
fakultete in drugih članic univerze obračajo nanjo, saj ima zaradi bogatih izkušenj veliko 
uporabnih nasvetov in rešitev. Z večanjem števila študentov se širi tudi krog sodelavcev 
fakultete, in tem kot najbolj izkušena pomaga pri uvajanju. Prispevek Orijane Gregorič ter 
njena podpora pedagoškemu in raziskovalnemu osebju tako fakultete kot univerze v celoti 
sta neprecenljiva. 
 

(Foto: osebni arhiv) 

 

Univerza na Primorskem podeljuje zahvalo za izjemne dosežke 

za strokovne delavce Univerze na Primorskem Nataši Škorja 

Djikanović. 

Nataša Škorja Djikanović je zaposlena v skupni Finančno-
računovodski službi Fakultete za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije ter Inštituta Andrej Marušič. Na 
fakulteti je hkrati pomočnica tajnika za finančno-računovodsko 
področje. Njena znanja daleč presegajo osnovno računovodstvo, 
saj obvlada razne računovodske specifike na nacionalni in 

mednarodni ravni ter je nenadomestljiva strokovnjakinja pri finančnem vodenju projektov. 
Njeno znanje in izkušnje deli s sodelavci drugih članic univerze in tako se je izkazala kot 
povezovalni člen med različnimi službami. Sodeluje v različnih delovnih skupinah na univerzi, 
uspešno je vodila vzpostavitev novega računovodskega programa, sodelovala je pri pripravi 
informacijskega sistema UNIS. Nazadnje je vzpostavila tudi zahtevno računovodsko službo 
Centra odličnosti InnoRenew, ki zahteva poznavanje zakonodaje na nacionalni in evropski 
ravni ter nenehno dodatno izobraževanje. Nataša Škorja je s svojo strokovnostjo, širokim 
vpogledom in pripravljenostjo za sodelovanje in reševanje novih problemov izjemna podpora 
sodelavcem univerze. 
 

(Foto: osebni arhiv) 

 

 

 



15. Slovesna akademija Univerze na Primorskem 

15. marec 2018 

 
 

Univerza na Primorskem podeljuje zahvalo za izjemne dosežke za 

strokovne delavce Univerze na Primorskem Sanji Karas. 

Sanja Karas je od leta 2002 zaposlena na Fakulteti za vede o 
zdravju, sprva kot pisarniški referent, potem kot vodja Referata za 
študentske zadeve. V referatu takratne Visoke šole za zdravstvo je 
gradila temelje poslovnih procesov in bila do prvih kadrovskih 
okrepitev vpeta tudi v vsa ostala področja administracije zavoda. 
Slovi po tem, da najde rešitev, ko je nihče drug ne, zato jo 
spoštujejo tako pedagoški kot strokovni sodelavci. Delovne 

procese v referatu še vedno neutrudno razvija, kar se kaže v številnih pobudah glede 
informacijske podpore. Podpora referata pri usklajevanju vse večjega števila študentov, 
sodelavcev, urnikov, prostorov je bila ključna še posebno lani, ko je bil na fakulteto prenesen 
študijski program Aplikativna kineziologija, pa še požar v kampusu Livade je povzročil nemalo 
logističnih težav. Sanjo Karas odlikujejo med drugim izredna lojalnost fakulteti in univerzi, 
neusahljiva pozitivna energija ter umirjena in nekonfliktna komunikacija, zaradi česar je 
pomemben člen pri gradnji pozitivnih in zdravih odnosov v fakultetnem kolektivu. 
 

(Foto: osebni arhiv) 

 
 

 


